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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
De conceptie van dit boek vond plaats in november 1979. Het was een voorrecht
van het geesteskind dat de ontwikkeling van zijn status nascendi gunstig bevorderd
werd doordat ik mij aan goede bronnen had kunnen laven. Maar ook hebben nieuwe
injecties extra bevruchtend op het groeiproces gewerkt.
Mijn belangstelling voor het renaissancedrama als communicatiemiddel werd al
in mijn studietijd gewekt door W. Gs Hellinga's filologische commentaar op Vondels
Gijsbreght van Aemstel. Aan deze leermeester dank ik ook mijn eerste
wetenschappelijke vorming. Later leidden publikaties van W.A.P. Smit en S.F.
Witstein mij tot een meer literair-theoretische vraagstelling. Vóór S.F. Witstein opende
F. Veenstra mij de ogen voor de moraalfilosofische component van het drama uit
het milieu van Samuel Coster. Marijke Spies leerde mij mijn blik te scherpen en te
nuanceren.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor E.K. Grootes, die steeds gunstige
voorwaarden hielp scheppen voor de voortgang van mijn onderzoek. Hij heeft de
wordingsgeschiedenis van mijn dissertatie met zijn kritische zin begeleid en speciaal
met zijn oog voor compositie het produkt behoed voor misvormingen.
Ook de creatieve op- en aanmerkingen van Marijke Spies bij eerdere redacties
zijn dit boek zeer te stade gekomen. Ik ben in hoge mate gestimuleerd door haar
altijd alerte, gerichte belangstelling en haar vriendschap.
Door de plotselinge dood van L. Rens heb ik in de latere fasen van mijn onderzoek
een inspirator en discussiepartner-op-afstand gemist, aan wie ik met veel respect
terugdenk.
Graag dank ik Chr. L. Heesakkers voor zijn deskundige raadgevingen en
opmerkingen over mijn omgang met de (neo)latinitas.
Bijzondere daadwerkelijke vriendenhulp kreeg ik van Hanna Stouten, die mij onder
meer twee jaar lang haar W.N.T. ter beschikking stelde en die zich voor mij in Parijs
wilde buigen over enige Costeriana.
Nuttige suggesties en hulp met raad en daad kreeg ik ook van P.F.J. Obbema,
M.L.C. van Zuylen, Willemien B. de Vries, Anneke C.G. Fleurkens, Piet J. Verkruijsse,
Piet Visser en Han K.F. van Berkel. Mede dank zij deze laatste werd de Koninklijke
Bibliotheek voor mij een gastvrij tweede huis, waar ik soms tot in de kelders werd
toegelaten.
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Ik prijs mijzelf gelukkig dat dit boek opgenomen kon worden in de serie Neerlandica
Traiectina van uitgeverij Wolters-Noordhoff/Forsten.
N.B. In citaten en titelbeschrijving is het gebruik van I/i voor J/j, J/j voor I/i, V/v
voor U/u en U/u voor V/v aan ons spellingssysteem aangepast, terwijl VV/vv is
weergegeven als W/w. Dit geldt echter niet voor de transscriptie van de titelpagina's
van Costers tragedies.
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I Proloog
1 Doel van het onderzoek
De literatuurhistorie staat bij Samuel Coster in het krijt. Ondanks de enkele recente
1
beschouwingen over het geheel of gedeelten van zijn dramatisch oeuvre is de
rekening over de substantiële bijdrage van deze inventieve arts-auteur aan de
ontwikkeling van het Nederlands renaissancetoneel nog niet vereffend. Van het
driemanschap Hooft, Bredero en Coster, dat tussen 1611 en 1618 eerst de kamer
‘D'Eglentier’ en daarna de ‘Nederduytsche Academie’ tot bloeiend centrum van
moderne Hollandse poëzie en theaterkunst maakte, hebben Hooft en Bredero
verreweg de meeste aandacht van de literatuurhistorici getrokken. Costers literaire
werk, dat anders dan dat van zijn twee kamerbroeders bijna uitsluitend
poëzie-voor-het-toneel bevat, wacht nog altijd op een studie die op grond van analyse
van alle teksten zijn plaats in de literatuurgeschiedenis recht doet.
De toneeldichter die, volgens zijn jongere tijdgenoot Geeraerdt Brandt, ‘indien hy
zyn geestige invallen hadt willen bearbeiden, de grootste dichters hadt naar de
2
kroon gesteeken’ , is door Lieven Rens gekarakteriseerd als een ‘dramatisch
3
experimentator’. Rens bedoelde daarmee: een experimentator binnen verschillende
dramatische genres. Men kan echter ook zeggen: een didactisch experimentator,
voor wie toneelteksten allereerst middel tot morele en politieke instructie waren,
4
evenzo goed als de hoorcolleges (‘redeneringen’ ), die hij in zijn ‘Nederduytsche
5
Academie’ liet geven en de door hem georganiseerde openbare vertoningen.
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De enige poging tot inhoudelijke karakterisering van Costers gehele dramatische werk vindt
men in Rens 1972c; hierna verschenen over de Boere-klucht van Teeuwis de boer enz.
Smits-Veldt 1975-1976, Van Eemerens inleiding tot de editie van de Polyxena in Coster z.j.b
en een vergelijking tussen de Ithys en Hoofts Granida in Rens 1981. De oudere literatuur
doet aan de inhoud van de teksten geen of weinig recht.
Brandt 1932, p. 10.
Rens 1972a.
Brandt 1932, p. 10.
De teksten van Costers werk en de beschrijving van een aantal van door hem verzorgde
vertoningen vindt men in Kollewijns editie van Costers verzameld werk (Coster 1883, besproken
in Unger 1883; hierin aanvulligen op de losse gedichten, evenals in Kossmann 1922). Een
bibliografie van Costers werk vindt men in de Bibliotheca Belgica I, nrs. C 654-695, p. 819-847.
Deze bibliografie werd voor het eerst uitgegeven in 1898, als publikatie van de Universiteit
van Gent (Coster 1898). Hij vormde eén van de aparte Gentse uitgaafjes, nrs. 33-150, die
tussen 1882 en 1900 door de ‘trois bibliographes associés’ Ferd. van der Haeghen, Th.-J.-I.
Arnold en R. vanden Berghe werden verzorgd. (Zie het ongepagineerde voorwoord in de
Bibliotheca Belgica I.). Alleen van de Boere-klucht van Teeuwis de boer en Polyxena
verschenen aparte edities (Coster z.j.a, als bewerking van de oudere editie van Stoett, resp.
Coster z.j.b).
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De toneelschrijver Coster manifesteerde zich eerst in varianten op de komedie (in
de Boere-klucht van Teeuwis de boer en men juffer van Grevelinckhuysen van voór
1612 en het Spel van Tijsken vander Schilden, 1613) en het zinnespel (Spel vande
6
Rijcke-man, 1615). Waarschijnlijk al voor 1615 had hij zich toegelegd op de op het
klassieke drama geënte tragedie (in de Ithys). Daarna volgden de Polyxena (gedrukt
in 1619, maar eerder geschreven) en Iphigenia (1617), waarop hij zijn carrière
7
besloot met een variant op een ‘romaneske soort tragicomedie’ , de Isabella (van
1618, gedrukt in 1619). Als inspirerende kracht achter de ‘Nederduytsche Academie’
8
trad hij in 1618 , 1619 en 1620 op als belerend en amuserend publiekstrekker in de
verschillende jaarspelen, én, in mei 1618, als organisator van een reeks openbare
vertoningen bij de intocht van prins Maurits in Amsterdam. Na de gedwongen verkoop
van de Academie, in 1622, heeft hij zich achter de schermen waarschijnlijk nog wel
met het toneel binnen het door hem opgerichte gebouw bezig gehouden, in elk geval
actief in de jaren 1628-1630. Uit deze laatste periode dateert, behalve een tweetal
hekeldichten, ook een kluchtig satirisch spel, die mogelijk, c.q. waarschijnlijk, alle
9
aan hem toegeschreven moeten worden. Na 1630 zou Coster nog slechts door de
stadsregering bestelde ‘tableaux vivants’ verzorgen: in 1638 bij het bezoek van
Maria de Medici, in 1642 bij dat van de Engelse koningin en haar dochter Mary
10
Stuart, echtgenote van Willem II, en in 1648 bij de vrede van Münster. De enkele
‘losse’ gedichten die we van Coster kennen zijn
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De Clucht van Meyster Berendt, die door uitgever Vander Plasse achter de twee uitgaven
van het Spel vande Rijcke-man werd gevoegd, en ook opgenomen is door Kollewijn in zijn
editie van Costers werk, is waarschijnlijk niet van Coster (Coster 1883, p. 206, n. 1 en
Bibliotheca Belgica I, p. 828).
Rens 1972c, p. 347.
Het jaarspel van 1618, Ghezelschap der goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo
... met de ... Academie (Coster 1883, p. 551-575) werd weliswaar anoniem uitgegeven, maar
moet ook aan Coster toegeschreven worden. Zie noot 20.
Het betreft het spel Kallefs-val van 1628 (niet bij Coster 1883) én het gedicht ‘Drukfaut in 't
papiere geldt’ (Coster 1883, p. 613), dat aan het hekeldicht ‘De schets van Duc d'Alva’ van
1630 voorafgaat (niet bij Coster 1883). Zie hoofdstuk V, noten 73 en 91.
Coster zelf beschreef de vertoningen van 1618 en 1642 in de Beschrivinge van de Blyde
inkoomste... tot Amsterdam, den 20 May, 1642 (zie Hobma 1898) en (alleen die van 1618)
in de Vertoninghen tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie, enz. (Coster
1883, p. 579-594). Die van 1638 werden beschreven door Barlaeus; die van 1648 in Costers
Korte verklaring enz. (Coster 1883, p. 597-602).
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steeds gelegenheidspoëzie, meestal in de vorm van lofdichten bij het werk van
anderen. Verder kennen we zijn uit 1617 daterende voorrede tot de uitgave van
11
Bredero's spelen door Vander Plasse.
Het onderwerp van deze studie omvat echter niet het hele werk van Coster, maar
zijn tragedies Ithys, Polyxena en Iphigenia. Deze drie tragedies zijn in dramatische
opzet alle geïnspireerd door het klassieke drama (i.c. dat van Seneca en - in de
twee laatste stukken - Euripides). Alle drie hebben zij ook een klassiek thema als
onderwerp: de Ithys bevat stof uit Ovidius, de Polyxena en Iphigenia gaan ook in
hun stofkeuze terug op Seneca en Euripides. Ik zal deze tragedies in het volgende
aanduiden als ‘classiciserend’.
Het doel van mijn onderzoek is een nadere bepaling van de plaats die deze
tragedies innemen binnen de drama- en ideeëngeschiedenis van de Nederlandse
renaissance. Deze drama's zijn voór alles op morele, c.q. politieke instructie gericht.
Daarom hangt de vraag naar Costers dramaopvattingen (en de mogelijke
ontwikkeling daarin) direct samen met die naar de wijze waarop de instructie door
en in de handeling wordt uitgedragen. Echter: zonder inzicht in de aard en de functie
van deze instructie zou kennis van Costers dramaopvattingen ten onrechte beperkt
blijven tot formele poëticale principes. Kennis van het soórt instructie dat hij door
de keuze en bewerking van zijn onderwerpen aan zijn publiek wilde toedienen is
noodzakelijk voor een juist begrip van de taak die Coster zichzelf met deze stukken
als dramaschrijver stelde.
Het evenals deze classiciserende stukken ‘treur-spel’ genoemde spel Isabella
behandel ik kort in de Epiloog. Dit stuk is in feite niet door Coster, maar door Hooft
opgezet, en door Coster afgemaakt. Het is in zijn stof niet door het klassieke drama,
maar door Ariosto's Orlando furioso geïnspireerd. Het onderscheidt zich - ondanks
het klassiek bazuingeschal in de voorrede - ook in dramatische opzet en vormgeving
van Costers drie andere treurspelen en hun klassieke voorbeelden. Anders dan in
deze stukken is hier bijvoorbeeld geen sprake van een instructie-tragedie in de
12
traditie van het ‘humanistendrama’.
In het eerste hoofdstuk ga ik in op de principes van het rhetorisch-didactische,
Senecaans-Scaligeriaanse ‘humanistendrama’, zoals dat in de tweede helft van de
zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw in Frankrijk en Engeland is aan
te treffen, en dat men bij ons onder andere terug vindt bij de jonge Hooft. De
Aristotelische tragedieopvatting, die in Heinsius' De tragoediae constitutione van
1611 wordt uiteengezet, is hieraan vreemd. De vraag zal gesteld worden in hoeverre
neerslag van oude en nieuwe opvattingen in Costers drama's aanwijsbaar is.
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Coster 1883, p. 619-622. (Hierover Geesink 1971-1972).
Ik ben nader op de dramatische opzet van de Isabella ingegaan in mijn bijdrage aan de bundel
ter herdenking van prof. dr. Lieven Rens (1986). De titel van deze bijdrage luidt: ‘De Isabella
van Hooft en Coster: modern of modieus?’.
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In de drie volgende hoofdstukken ga ik op grond van analyse van de tekst voor elk
der drie drama's na:
a welke dramaopvatting aan het stuk ten grondslag ligt (een dramatheoretische
plaatsbepaling);
b in hoeverre het behandelde klassiek-mythologische (en in de Ithys ook het
pastorale) onderwerp moreel gecodeerd is (een bepaling van de plaats van
het literaire thema in de traditie van de morele instructie);
c wat de functie is van de instructie binnen de vigerende moraalfilosofische, c.q.
politieke opvattingen.
In de Epiloog vat ik mijn bevindingen samen. De tot dan toe niet geheel zekere
chronologie van de drama's kan dan nader worden vastgesteld, op grond van een
aanwijsbare ontwikkeling in Costers dramatheoretische opstelling.

2 Costers devies
Ter introductie van de ethicus-didacticus die Coster wilde zijn moge het devies
dienen dat hij voor het eerst in de folio-editie-1617 van de Iphigenia zou gebruiken.
Vanaf die tijd vindt men op de titelpagina van de meeste edities van zijn werk een
houtsnede met de afbeelding van een schildpad, waaronder het motto
13
‘OVER.AL.THUYS’. Met dit motto wordt de typische eigenschap van het dier dat zijn
huis altijd met zich mee draagt benadrukt. Het vermoeden van Kollewijn, de editeur
van Costers verzameld werk, dat dit devies zou slaan op Costers sociale
14
eigenschappen en zijn vrolijke levensopvatting , doet aan Costers visie op het
(toneel)dichterschap te kort. Niet de gezellige bon-vivant die de jeugdige
negentiende-eeuwer Kollewijn in hem herkende spreekt uit het devies, maar de
morele instructor, wiens ‘Nederduytsche Academie’ op 24 september 1617, twee
dagen na de dagtekening van de ‘Inhoudt’ van de Iphigenia, haar poorten zou
15
openen voor de leergierige Amsterdamse jeugd.
De bron van Costers devies is mogelijk het drukkersmerk van de uit Gent af-
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Zie Bibliotheca Belgica I, nr. 663, p. 831. Het devies komt verder voor in de edities van de
Ithys 1618-1619, Polyxena 1619, Duytsche Academi 1619, Isabella 1619, 1627 en 1634,
Nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt, niemant gheblameert, 1620, Boere-klucht van
Teeuwis de boer enz. 1627 en 1633 (editie Vander Plasse). In twee latere edities van Costers
werk (voor Houthaeck) vindt men de bijenkorf van de Academie óp de schildpad geplaatst,
zoals in de editie-1643 van Ithys en editie-1644 van Isabella. (Zie hiervoor: Bibliotheca Belgica
I, nrs. C 660-661, 679, 672, 673-675, 682, 683-684, resp. 662, 667). Dit ook nog in Houthaecks
editie van Van Milderts Boertighe clucht: van sr. Groen-geel (1643). Alleen in het tweede
geval gaat dit vergezeld met Costers eigen motto.
Coster 1883, p. X.
Smits-Veldt 1984 en de daar opgegeven literatuur.
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komstige boekhandelaar-drukker Ludovicus Cyaneus (of Louis Blaublom), die tussen
16
1528 en 1546 in Parijs werkzaam was. Cyaneus voerde als drukkersmerk eveneens
een schildpad, met daaronder het motto ‘Tecum habita’, dat, letterlijk vertaald,
17
betekent: ‘Woon bij u zelf’. Het komt onder andere voor op de titelpagina van de
18
Parijse editie-1531 van Erasmus' Apophtegmata en van de eerste editie van Calvijns
19
commentaar op Seneca's De clementia (1532).
De spreuk ‘Tecum habita’ vindt men terug als de ondertekening van het versje
dat de gravure van de toneelvoorstelling van het eerste (anonieme) Academiejaarspel
20
(1618) siert. Er bestond al reden om dit spel, het Ghezelschap der goden enz.,
aan Coster toe te schrijven. De ondertekening van het versje, als verwijzend naar
21
de schildpad, die ook altijd ‘bij zichzelf woont’, zou een extra reden kunnen zijn.
De ondertekening suggereert zelfs een directe relatie tussen Cyaneus' devies en
dat van Coster, aangezien de combinatie van beeld en spreuk bij de Parijse drukker
22
- voor zover mij bekend - uniek is.
Wat is nu de betekenis van Costers devies en in hoeverre is het ‘Tecum habita’
een variant op het ‘OVER.AL.THUYS’? Cyaneus' lijfspreuk verwijst naar een bekende
23
aansporing in Persius' Saturae: ‘Tecum habita, [ut] noris quam sit tibi curta supellex’.
Letterlijk vertaald luidt dit: ‘Woon bij u zelf, opdat ge zult weten hoe beperkt uw
huisraad is’, of wel: ‘(Vertrouw niet op loftuitingen van anderen, maar) beoordeel
zelf hoe weinig uw geestelijke bagage waard is.’ Deze spreuk, die als variant van
het ‘Ken u zelve’ kon worden opgevat, wordt bij Persius vooral ingekleurd met de
waarschuwing: Ken uw eigen beperkingen. Hij komt onder andere voor in de
24
spreekwoordenverzameling van Sartorius ; de uitleg benadrukt daar het kennen
van de reikwijdte van zowel de eigen negatie-
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Renouard 1926, p. 62, nr. 216; Renouard 1965, p. 103.
Afgedrukt in Silvestre 1853, nr. 199, p. 96-97; Brunet v, k. 280.
Bibliotheca Belgica II, nr. E 319, p. 433-434.
Brunet v, k. 280. Renouard 1926, p. 62, nr. 216 noemt nog een editie van Nicol. Barthélemy's
Epigrammata van 1532.
Coster 1883, p. 552; afgedrukt in o.a. Smits-Veldt 1984, p. 61.
De eerste reden tot toeschrijving aan Coster is de inhoud van de tekst zelf, die overtuigend
Costers geest ademt in zijn eigen terminologie. Kollewijn en Costers bibliografen in de
Bibliotheca Belgica houden rekening met Costers auteurschap. (Kollewijn neemt de tekst van
het spel op in Coster 1883, p. 551-575. In de Bibliotheca Belgica wordt de tekst beschreven
onder nr. C 671, p. 798-801; een relatie tussen het motto en de schildpad wordt gelegd op
p. 801).
Roberts 1893, p. 125 spreekt van een ‘pleasing originality’ van Cyaneus' drukkersmerk.
Persius Flaccus, Saturae IV, rg. 52 (Persius 1929, p. 39).
In de editie-1670 van Sartorius' (van 1561 daterende) verzameling van 3000 spreekwoorden
heet het: ‘Tecum habita. Ghy behoeft buyten niet te soecken, door-ziet alleen u selfs boesem.
Hoc est: Tu apte supellectile te metire, ac tuis ipsius malis bonisve te ipsum expende.
Translatum ab iis, qui in Principum aulis agunt, atque alienis opibus perinde quasi suis
intumescunt.’ Hierna volgt de hele spreuk van Persius, met verwijzing naar deze auteur
(Sartorius 1670, p. 163, nr. 51).
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Het devies van Samuel Coster.

ve als positieve vermogens. Ook vormt het ‘Tecum habita’ het motto van eén van
25
de emblemata in Roemer Visschers Sinnepoppen van 1614. Het beeld toont daar
een man die met zijn polsstok de breedte van een sloot meet. De strekking betreft
hier een zeer praktische gedragsregel: ‘Men moet de tering naar de nering zetten’.
De schildpad, die door Cyaneus kennelijk als voorbeeld van de geestelijk
onafhankelijke mens werd gezien, figureert in deze kwaliteit opnieuw in het in 1611
verschenen eerste deel van de door Crispijn van de Passe uitgegeven
emblematubundel van de Duitse emblematicus Gabriel Rollenhagen, de Nucleus
emblematum selectissimorum. Diens honderd emblemen met meestal Latijnse
motto's en Latijnse uitleggende disticha, werden in een tegelijkertijd verschenen
26
editie nog eens apart uitgelegd door middel van Franse kwatrijnen. In 1615
verscheen

25
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Roemer Visscher, Het derde schock van de Sinnepoppen, nr. XLVII. Roemer Visscher citeert
ook de hele spreuk (ten onrechte onder verwijzing naar Horatius) en vertaalt deze als: ‘Woont
by u selven opdat ghy weet wat u huysraet vermach’ (Visscher 1949, p. 169).
Rollenhagen 1611a en Rollenhagen 1611b(Landwehr 1970, nr. 573; hierin ook Rollenhagen
1613). De twee edities schijnen in het algemeen samengebonden voor te komen. Over de
twee delen van Rollenhagens emblematisch werk, de Franse uitleg en de twee hier na
verschenen Nederlandse vertalingen van Zacharias Heyns en Theod. Rodenburgh: Witstein
1964, p. 95-104.
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een Nederlandse vertaling in een reeks achtregelige gedichtjes door Zacharias
27
Heyns, vergezeld van de opnieuw uitgegeven prenten.
Vele van deze emblemen van Rollenhagen ademen een stoïsche wijsheid, waarin
standvastigheid en gemoedsrust de wisselvalligheid van de Fortuin het hoofd
28
bieden. Embleem nr. 74 bevat een prentje met een schildpad onder een boom, en
op de achtergrond een dorp met stoffering. Het motto (als randschrift) luidt: ‘OMNIA
MEA MECUM PORTO’ (of: ‘Ik draag al het mijne met me mee’). De uitleg zegt: ‘PORTO
domumque meam <MECUm> MEAQUE OMNIA multis // Regibus hocipso ditior et potior’,
of wel: ‘Ik draag mijn huis en al het mijne met me mee en ik ben daardoor rijker en
29
machtiger dan vele vorsten’. Het Frans is explicieter in zijn stoïsche levensberusting,
die het geluk zoekt in de eigen deugd en niet in de gunsten van de Fortuin:

Omnia mea mecum porto.
Las! que tu es trompee humaine creature,
D'estimer cela tien, qui vient de l'adventure:
Mais heureux le sage, qui n'estimant à soy,
30
Que sa propre vertu, porte tout avec soy.

Heyns vertaalt dit al amplificerend, met een verwijzing naar Bias, eén van de zeven
klassieke wijzen, aan wie (door Cicero en Valerius Maximus) de woorden ‘Omnia
mecum porto mea’ worden toegeschreven. Bias zou deze hebben uitgesproken op
een moment dat hij zijn door vijanden ingenomen geboortestad moest ontvluchten
en, anders dan zijn stadgenoten, geen behoefte had aan het meenemen van zijn
31
materiële bezittingen. Heyns zegt:

Omnia mea mecum porto.
O arm verblinde mensch waer henen strect u leven?
Meynt ghy dat 't groote gelt u by geval gegheven
Een heel vast erfgoet zy, ghy dwaelt voorwaer gy dwaelt
So veel fortuna geeft soo veel sy weder haelt,
Het can seer licht geschien het can seer haestlick komen,
Datgene ghy nu hebt u weder wort ontnomen:
Daerom op dat ghy dan met Biam seggen meucht,
32
Ick draeg alt myn met my, begeeft u tot de deucht.

27
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Heyns 1615 (Bibliotheca Belgica III, nr. H 64, p. 461-462; De Vries 1899, nr. 69 en Landwehr
1970, nr. 574; hierin ook steeds Heyns 1617).
O.a. nr. 2(‘Sapientia constans’), nr. 10 (‘Spernit pericula virtus’, een Arion-embleem) en nr.
97 (‘Victrix fortunae sapientia’).
Henkel/Schöne 1976, k. 609.
Rollenhagen 1611b, fol. D. 1r.
Deze anecdote vindt men in Cicero's Paradoxa stoicorum I, 8 (in Cicero 1967-1968, II, achter
De oratore III, p. 260-261). Pauly/Wissowa (III, s.v. Bias, k. 387) verwijst ook naar Valerius
Maximus' Dictorum factorumque memorabilium liber VII, 2,3.
Heyns 1615, fol. D 1r.
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In 1613 verscheen een tweede honderdtal van Rollenhagens emblemen, weer
33
samen met een Franse parafrase, en in 1617 weer door Heyns toegelicht. Hierin
komt de schildpad opnieuw voor, maar dan onder een aspect waaronder hij ook bij
34
Roemer Visscher figureert, namelijk dat van ‘Oost west thuis best’. In 1619 zou
Rodenburgh op zijn beurt Heyns' uitleg benutten voor zijn tweehonderd sonnetten
op de emblemata van Rollenhagen, namelijk de ‘Stichtighe zinnebeelden’ achter in
35
zijn Eglentiers poëtens borst-weringh. Een jaar daarvoor had Cats in zijn bundel
Proteus ofte minne-beelden de schildpad en het ‘Omnia mea mecum’ ook weer
gebruikt voor de les ‘waer is doch iemant arm die rijck is in den geest,’, omdat alleen
‘deught en wetenschap zyn aen den mensche soo vast gehecht, datse van hem in
36
geenderley manieren en zyn af te sonderen.’
De schildpad draagt zijn enig wezenlijke bezit, zijn schild, als een onvervreemdbaar
deel van zichzelf overal, waar hij ook is, met zich mee. Daarom is hij in Costers
gedachtengang ook ‘overal thuis’. Coster doelt hiermee op de veelvuldig in
humanistenkringen uitgesproken klassiek-stoïsche gedachte dat ‘slechts de wijze
nergens een vreemdeling is; beroofd van zijn bezit en zonder vrienden is hij toch
een burger van elke stad, en kan hij zonder vrees de wisselvalligheden van de
37
Fortuin minachten’. In 1618 formuleert hij in het Ghezelschap der goden diezelfde
gedachte in een lof op de ‘Gheleerde Wetenschap’, die als enige de mens ‘gherust
van ziel en zin’ kan maken, zodat hij door geen

33

34

35
36
37

Gabriel Rollenhagius, Selectorum emblematum centuria secunda (Utrecht 1613) en Zacharias
Heyns, Tweede deel van de emblemata enz. (Arnhem 1617). Heyns' bewerking van het
tweede honderdtal van Rollenhagens emblemen vindt men in een exemplaar waarin de twee
delen van Rollenhagens werk zijn samengebonden met de twee vertalingen van Heyns, in
UBA, sign. 069-56. (Witstein signaleerde in 1964 dat de tweede vertaling van Heyns niet in
een openbare Nederlandse of Belgische bibliotheek aanwezig was; Witstein 1964, p. 98).
Rollenhagen 1613, nr. 64; Roemer Visscher, Het tweede schock van de Sinnepoppen, nr.
XXXVII (Visscher 1949, p. 98). Beide emblemen (zonder onderschrift) zijn afgebeeld in Porteman
1977, p. 126-127. Henkel/Schöne 1976, k. 609.
Rodenburgh 1619, p. 340-440. De vertaling van emblema nr. 74 (eerste deel) op p. 377.
Cats, Proteus enz., nr. XV (Cats 1976, I, p. 30-31); Henkel/Schöne 1976, k. 609-610.
Vertaald naar de weergave van een zinsnede uit het Secundo commentario (cap. XV) van de
15de-eeuwse Florentijnse reliefsnijder/beeldhouwer en theoreticus Lorenzo Ghiberti, in
Burckhardt 1975, I, p. 146 (hoofdstuk II.1; in het Duits staat: ‘Bürger jeder Stadt’ en ook spreekt
Ghiberti van degene ‘die alles geleerd heeft’, wat ik vertaal als ‘de wijze’). In noot 2 vindt men
hier meer verwijzingen naar dergelijke uitingen van geestelijk cosmopolitisme onder Italiaanse
humanisten. Met een iets ander accent benadrukt Langius, Lipsius' wijze gesprekspartner in
zijn De constantia (1584), dat iemand met superieure geestkracht zijn geest over nationale
grenzen heén op het hele universum richt en zich zo als wereldburger opstelt (boek I, hoofdst.
9, in Lipsius 1983, p. 53-54). Volgens Langius is vaderlandsliefde in hoge mate aan
persoonlijke, materiële, belangen gebonden (boek I, hoofdstuk II, in Lipsius 1983, p. 56-59).
Lipsius' pleidooi voor een cosmopolitistische opstelling vindt men ook in Hoofts Theseus en
Ariadne, waarin Theseus verkondigt dat ‘een oprecht man, bescheijden van verstant, // Acht
al de werelt ruim sijn lustich vaderlant’ (vs. 107-108): Veenstra (1946, p. 59) brengt dit terug
naar Lipsius en Montaigne.
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ramp kan worden aangetast. In Apollo's proloog tot dit eerste jaarspel van de
Academie zegt Coster hiervan:
Waer dat ghy gaet zy wil of kan u niet verlaten.
Zy reyst en rotst met u langs berghen, weghen, straten:
Door Vuyr en Vyand, door 't ghekrack van helm en swaert;
Door blinckent oorlochs-volck en drommelen te paert.
Gheen 's Vyands groote macht en doet haer van u wijcken:
Geen beeck van bloet verstort en doet haer moet bezwijcken.
Ghevalt het dat u dwingt schenziecker Vyands hand
In droeve ballingschap te doolen achter land,
Deez' trouwe ghezellin zal u alsins gheleyden,
Gheen wederspoet, hoe zwaer, en doet haer van u scheyden,
Gheen moorder, oock hoe graech, u deze schat ontnemt;
Deez' is het die 't met u in schipbreucks noot ontzwemt.
Om gelt en goet leyt wel de moorder looze laghen;
Maer deze schat en zal gheen booswicht u ontjaghen,
39
Hoe kloeck ter daet.

De ‘Gheleerde Wetenschap’, die Samuel Coster in zijn Academie wilde dienen,
berustte in zijn ogen niet op loze boekenkennis, maar op de werking van het enig
waardevolle bezit van de mens: zijn ratio. Deze leert hem standvastigheid in vooren tegenspoed in ware gemoedsrust. Op dit vermogen van ieder individu onder zijn
40
publiek doet Coster ook in zijn tragedies een beroep, zoals hierna moge blijken.

38
39
40

Ghezelschap der goden, vs. 13-16.
Ghezelschap der goden, vs. 29-43.
Een herinnering aan Costers devies vindt men waarschijnlijk in Huygens' zedeprint ‘Een
bedelaer’, waarin de bedelaar o.m. wordt beschreven als ‘een' Schildpadd sonder dack, //
Hoewel t'huys waer hij gaet.’ (Huygens 1893, p. 3; ‘Een bedelaer’ dateert van 1623). In De
bedroge girigheyd, ofte Boertige comoedie van Hopman Ulrich van J. van Paffenrode wordt
in een dialoog van het eerste bedrijf een knecht opgevoerd die (de algemene geleerdentaal
het) Latijn spreekt. Zijn medespreker reageert met de woorden: ‘Je slacht de schiltpad, je
bent overal t'huys!’ (Van Paffenrode 1669, p. 71; de eerste druk van het stuk dateert van
1657).
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II Het Nederlandse renaissancedrama: Het
woord is aan de didactici
1 Costers classiciserende drama's als ‘humanistentragedies’
1

De drie classiciserende tragedies van Samuel Coster behoren tot een type drama
2
dat qua doelstelling als ‘humanistisch’ kan worden aangeduid. In deze kwaliteit zijn
ze kenmerkend voor het Amsterdamse toneel zoals zich dat, vooral binnen de
rederijkerskamer ‘D'Eglentier, in liefd' bloeyende’, aan het begin van de zeventiende
eeuw ontwikkelde. De schrijver van een ‘humanistentragedie’ wil met zijn werk
allereerst het algemeen welzijn van de gemeenschap waartoe hij behoort dienen
en bevorderen. Daarin onderscheiden auteurs als Hooft, Bredero en Coster zich
echter nog niet werkelijk van hun vroegere kamerbroeders, in wier spelen morele
3
instructie over actuele problematiek altijd al centraal had gestaan. De term
‘humanistisch’ is op hun dramatisch werk vooral van toepassing wegens de aard
van de spiegel die zij hun publiek voorhouden. Evenals Hooft treedt Coster in het
voetspoor van de wijze leermeester der Eglentier, Hendrik Laurensz Spiegel; evenals
Hooft is hij tevens gevormd in het Leidse bolwerk van de nieuwe renaissancecultuur.
Als vertegenwoordiger van de nieuwe intellectuele elite laat hij zich leiden door aan
de klassieke teksten ontleende idealen over de mogelijkheden van de redelijke
mens om in deze wereld tot een zinvol, deugdzaam leven te komen. En ook: hij acht
het zijn maatschappelijke plicht om deze idealen, hergewaardeerd vanuit de
behoeften van zijn eigen tijd, door middel van op de klassieken geënte dramavormen
4
in de moedertaal over te dragen. Deze pedagogisch-didactische instelling bepaalt,

1
2

3

4

Zie voor de term ‘classificerend’: hoofdstuk I, Proloog, sub I (p. 3).
Zie ook de titels van Stone 1974 en Charpentier 1979. Beide dramahistorici kwalificeren het
corpus van op klassieke voorbeelden en/of opvattingen geënte Franse tragedies van de
tweede helft der zestiende en het begin der zeventiende eeuw als ‘humanistisch’.
Tuynman (1977, p. 10 en 31, n. 22) benadrukt terecht deze overeenkomst in maatschappelijke
gerichtheid tussen de viri docti van de Leidse universiteit aan het einde der zestiende eeuw,
en die van de leden der rederijkerskamers.
Ik heb indertijd laten zien hoe ook Costers eersteling, de ‘klucht’ Teeuwis de boer enz., voor
de geletterde verstaander de verbeelding geweest moet zijn van in die tijd zeer actueel
moraalfilosofisch ideeëngoed (Smits-Veldt 1975-1976).
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naar zal blijken, voor een belangrijk deel de wijze waarop Coster zijn dramatische
werk opbouwt.
Costers drama-opvattingen, die zowel in de structuur als in de thematiek en
strekking van zijn tragedies tot uitdrukking komen, moeten allereerst begrepen
worden binnen hun literairtheoretische en literairhistorische context. Dat wil zeggen:
binnen de context van het renaissancedrama, zoals zich dat eerst in Italië en daarna,
in de loop van de zestiende eeuw, in Frankrijk en Engeland en vanaf het begin der
zeventiende eeuw ook in Nederland heeft ontwikkeld. Inzicht in de doelstellingen
en preoccupaties van de auteurs van dit drama zal de invalshoek bepalen van
waaruit opzet en uitwerking van Costers tragedies geanalyseerd kunnen worden.
Hierop wil ik in dit hoofdstuk ingaan.

2 Het Nederlandse renaissancedrama: een herwaardering
2.1 De concepties van Smit en Rens
Sinds W.A.P. Smit in 1964 het Nederlandse renaissancetoneel aanduidde als
‘probleem en taak voor de literatuur-historie’ heeft de literatuurgeschiedschrijving
5
niet stilgestaan. Van de lauwerkrans die toen nog steeds als uitdaging in de kring
der Nederlandse literatuurhistorici lag zijn immers inmiddels verscheidene bladeren
geplukt. Dit gebeurde met name door Lieven Rens, die tot zijn plotselinge dood in
1983 leider was van het Antwerps Centrum voor de studie van het renaissancedrama
in de Nederlanden.
Zoals men weet hield Smit een pleidooi voor een hernieuwd onderzoek naar het
ontstaan en de ontwikkeling van het ernstige renaissancetoneel, volgens normen
die in de renaissance zelf werden aangelegd. Dit onderzoek zou moeten plaats
vinden op basis van descriptieve analyses van de betreffende toneelteksten. Deze
zouden zich in eerste instantie uitsluitend richten op die formele elementen waarvan
men de mindere of meerdere ‘moderniteit’ (dat wil zeggen: het volgen van klassieke
‘regels’, die in die tijd werden overgenomen) zou kunnen afmeten. Zo zou men ook
het gevaar kunnen omzeilen waaraan Worp en Te Winkel niet waren ontkomen,
namelijk dat men ten onrechte latere onderscheidingen, zoals ‘tragedie-tragicomedie’
en ‘klassiek-romantisch’, toepast op teksten uit een tijd waarin - in Nederland althans
- deze onderscheidingen niet golden. Wel zag Smit de noodzaak om na de eerste
beschrijving op grond van formele kriteria de drama's ook op andere punten te
6
onderzoeken.

5
6

Smit 1968.
Smit 1968, p. 35. Smit spreekt van onderzoek naar álle aspecten der drama's, ‘structureel
zowel als [literair] historisch’.
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Smit karakteriseert de dramatische traditie die zich hier te lande vanaf omstreeks
1600 ontwikkelt, globaal als ‘Senecaans-Scaligeriaans’; dat wil zeggen: bepaald
door op het Senecaanse toneel teruggaande praktijkvoorbeelden en een algemene
kennis van de dramatheorie van Julius Caesar Scaliger, geformuleerd in zijn Poetices
libri septem (1561). In de ontwikkeling binnen dit algemene kader onderscheidt Smit
alvast een periode van ‘wording en groei’ en eén van ‘consolidatie’. Voór 1620 zoekt
men, zo zegt hij, ‘nog naar de beste vorm voor het nieuwe drama’, na 1620 is er
een zekere traditie gevestigd die, naar hij vermoedt, voór 1640 en waarschijnlijk
7
ook nog daarna, niet wezenlijk verandert. Smit gaat even in op de plaats van Costers
tragedies in deze ontwikkeling. Op grond van zijn formele kenmerken lijkt de Ithys
(gedrukt in 1615) in eerste instantie gerangschikt te kunnen worden in eén groep
met Hoofts Achilles en Polyxena (van voór 1600?; gedrukt in 1614) en Bredero's
Rodd'rick ende Alphonsus (1611, gedrukt in 1616). Rodenburghs Rodomont en
Isabella (1618) onderscheidt zich van deze groep. Over de Polyxena spreekt Smit
een niet nader toegelicht waardeoordeel uit: het zou Costers ‘sterkste’ tragedie zijn.
Uit een noot blijkt dat hij op dat moment een studie over Costers treurspelen
8
voorbereidde. Deze is echter nooit verschenen.
Smits pia vota zijn niet onvervuld gebleven. In 1977 konden Rens en Van Eemeren
een gedetailleerd verslag in boekvorm uitbrengen over het onderzoek naar de
ontwikkeling van het Nederlandse ernstige renaissancetoneel tot 1625, dat te
Antwerpen, op basis van een uitgebreide versie van Smits ‘vragenlijst’, was ingesteld.
De titel van hun boek luidde: Genres in het ernstige renaissancetoneel der
9
Nederlanden tot 1625. Hiernaast publiceerde Rens een aantal afzonderlijke artikelen
10
over de drama's van Hooft en Coster.
Ook de genologische indeling en de schets van de ontwikkeling van het
renaissancedrama die Rens en Van Eemeren geven, berust op meting van meer
of minder moderne en ‘regelvaste’ kenmerken. De auteurs onderscheiden hierbij
de polen ‘archaïsch’ en ‘renaissancistisch’ (dat wil zeggen: niet of wel blijk gevend
van algemene klassieke invloed), respectievelijk ‘vrij’ en ‘klassiek’ of

7
8
9

10

Smit 1968, p. 27.
Smit 1968, p. 33-35.
Rens/Van Eemeren 1977. Voorstudies over het door het Centrum opgezette project in Rens
1974 en Rens 1974-1975. Een nadere toelichting, waarin ook meer op de theoretische
achtergrond van het renaissancedrama wordt ingegaan, vindt men in Rens 1978; een
samenvatting, met aandacht voor de aan de gebruikte methode klevende problemen, in Rens
1982. In Smits-Veldt 1979 ging ik reeds eerder op Rens/Van Eemeren 1977 in. Andere
besprekingen van Rens/Van Eemeren 1977 zijn o.m. die door Verkuyl 1978 en Zaalberg
1981. Zowel Verkuyl als ik pleitten voor een uitbreiding van het onderzoek naar inhoudelijke
elementen. In geen van de recensies wordt echter het hierna aan de orde te stellen probleem
der ‘Aristotelische maatstaf’ aan de orde gesteld.
Over verschillende drama's van Hooft: Rens 1972a, Rens 1972b, Rens 1976; over het werk
van Coster: Rens 1972c, over Costers Ithys en Hoofts Granida: Rens 1981.
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‘classiciserend’ (dat wil zeggen: niet of wel in het bezit van ‘die trekken, welke in
het antieke drama aanwezig zijn, en door de Aristotelische en hierop gebaseerde
11
regelpoëtica vereist worden’ ). Als het belangrijkste ‘klassieke’ element wordt hierbij
de ‘tendens naar de drie Aristotelische eenheden’ beschouwd. De andere kenmerken
zijn: ‘“reële” stof, begin “mediis in rebus”, “exitus infelix”, 5 bedrijven, “reges,
12
principes”, “koor”, eenheid van toon’. Nu had Smit - zij het terloops, onder verwijzing
naar de studie van Kern - vermeld dat Scaliger in zijn Poetica op verschillende
punten teruggrijpt op de dramatheoretische opmerkingen van de vierde-eeuwse
grammaticus Donatus én dat bij Scaliger de Aristotelische eenheid van handeling
13
ontbreekt. Smit scheidde de vraag naar eenheid van tijd en plaats dan ook van de
vraag naar eenheid van handeling, een kenmerk dat Kern karakteriseerde als ‘the
most striking contribution which the rediscovered treatise of Aristotle made to modern
14
criticism’. Hij bestempelde de klassieke kenmerken waarnaar hij vroeg ook nergens
als ‘Aristotelisch’. Wel gaat Smit er zonder meer vanuit dat men - in een later stadium
- een renaissancedrama moet beoordelen op de vraag of de auteur erin is geslaagd
15
motieven en vormelementen tot een ‘harmonisch geheel’ te verwerken. Hij vraagt
zich daarbij niet af of deze norm, gehanteerd door ‘modern criticism’, wel door de
renaissance-auteur werd beoogd.
Rens en Van Eemeren noemen de in de renaissancedrama's aan te treffen
klassieke kenmerken wél ‘Aristotelisch’. Dit blijkt ook nog eens uit hun benaming
van de meest geavanceerde dramacategorie, de ‘Aristotelisch-klassieke treurspelen’,
16
waarvoor zij als alternatief de naam ‘Senecaanse spelen met de eenheden’ geven.
Ook al wordt deze benaming gegeven onder het voorbehoud dat de auteurs binnen
deze groep niet ‘noodzakelijk bewust’ bij de Aristotelische theorie aansluiten, toch
worden deze kennelijk wel geacht hun drama's in Aristoteles' geest te hebben
opgezet. De groep die direct op deze spelen volgt heet: ‘klassieke treurspelen zonder
de eenheden’, zonder de geest van Aristoteles dus.
Anders dan Smit beschouwen Rens en Van Eemeren de ‘Aristotelische drie
eenheden’ principieel als niet te scheiden correlaten. Ze doen hiertoe onder andere
een beroep op Daniël Heinsius, in wiens in 1611 verschenen verhandeling over de
17
compositie van het drama, De tragica constitutione , de eenheden van

11
12
13
14
15
16
17

Rens/Van Eemeren 1977, p. 167.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 188.
Smit 1968, p. 12 en idem, n. 2; verwijzing naar Kern 1949.
Kern 1949, p. 42; ook: Witstein 1975a, p. 51.
Smit 1968, p. 35.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 187-188.
Heinsius publiceerde zijn verhandeling onder deze titel, als aanhangsel van zijn uitgave van
Aristoteles' Poetica van 1610. In 1643 verscheen de tekst in een tweede editie, nu onder de
titel De tragoediae constitutione (Heinsius 1971, p. XIII; XVII; XX, n. 1.). Ik zal in het volgende
steeds naar deze laatste titel verwijzen.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

15
handeling en tijd onverbrekelijk verbonden zijn, terwijl in de theorie van de Italiaan
Castelvetro (1570) juist de eenheden van tijd en plaats als samenhangend te boek
18
staan. Rens is bovendien van oordeel dat de eenheid van handeling (mét die van
19
tijd en plaats) als norm wél bij Scaliger is aan te treffen. Dit moet dan ook de reden
zijn waarom hij stilzwijgend Scaligers en Aristoteles' opvattingen laat samensmelten
en er in zijn ‘vragenlijst’ kennelijk van uitgaat dat het volgen van ‘de’ eenheden in
elk geval een eis was waarvan classiciserende auteurs zich reeds voór Heinsius'
uitleg van de Aristotelische dramatheorie bewust konden zijn. Dat Rens het karakter
van Scaligers dramaopvatting onjuist interpreteert zal ik straks nader toelichten.
Samenvattend: de werkwijze van Rens en Van Eemeren kenmerkt zich door de
hantering van een waarderingsmeter die van tevoren op ‘Aristotelisch’ is afgesteld.
De teksten worden zo in feite afgemeten naar de mate waarop een optimaal te
bereiken ideaal is gerealiseerd; dat wil zeggen: het ideaal van een als ‘Aristotelisch’
opgevatte tragedie, waarin alle drie eenheden zouden moeten worden aangetroffen.
De uitgangspunten van Rens en Van Eemeren hebben enige mijns inziens
problematische gevolgen voor de onderzoekspraktijk van deze auteurs. Allereerst
blijken zij geneigd om in ieder drama waarin zij een zekere mate van eenheid van
tijd aantreffen, ook een zekere ‘eenheid van handeling’ aan te wijzen. In hun
verantwoording van de hantering van deze norm rekken zij dit begrip dermate ver
uit, dat zij in ieder stuk waarin op enigerlei wijze sprake is van organisatie van de
stof, een streven naar handelingseenheid onderkennen. Deze is dan eventueel
nader te nuanceren als ‘betrekkelijk’, ‘bedoeld, betrekkelijk gerealiseerd’ en ‘bedoeld,
20
niet gerealiseerd’. De teksten in deze twee laatste categorieën beantwoorden zeker
niet aan de door Heinsius opnieuw geformuleerde Aristotelische eisen die aan de
handeling gesteld moeten worden. Onder ‘eenheid van handeling’ verstaat Heinsius
een noodzakelijke en waarschijnlijke samenhang van de delen der hoofdhandeling,
waarin de eventuele nevenepisoden zó organisch geïntegreerd zijn dat er eveneens
21
een logische en waarschijnlijke samenhang tussen intrige en episoden bestaat.
Om aannemelijk te maken dat in de teksten in kwestie toch bewust naar ‘eenheid
van handeling’ gestreefd kan

18
19
20
21

Rens/Van Eemeren 1977, p. 28.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 189; uitvoeriger in Rens 1978, p. 136-138.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 52-58.
Over de eenheid van de hoofdhandeling (intrige): Heinsius, De tragoediae constitutione, cap.
4 (Heinsius 1971, m.n. p. 26-27). Over de wijze waarop de episoden hierin geïntegreerd
moeten worden: cap. 6 (Heinsius 1971, m.n. p. 35-36) en 11 (Heinsius 1971, m.n. p. 59-60).
Ik citeer (in de vertaling van Sellin, die teruggaat op de editie-1643: zie noot 17): ‘An action
does not become one from all kinds of disconnected actions, since an action becomes one
only from actions so inter-related that if one of them is posited, another follows out of either
necessity or verisimilitude’ (p. 26). Hierbij: ‘In these episodes [...] two things especially are
kept in view. First, that either verisimilarly or necessarily they suit both the argument and each
other’ (p. 35), of: ‘...it is especially required not only that the episodes be suitable to the fable,
but that they also fit neatly and agreeably into the fable’ (p. 59).
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zijn, doen Rens en Van Eemeren een beroep op Heinsius' positieve oordeel over
de wijze waarop in Seneca's Troades de episoden zijn ingevoegd in de
hoofdhandeling. Aangezien zij zelf deze integratie juist niet geslaagd achten (dit
zonder nadere argumentatie) leiden ze hieruit af dat een zeer vrije opvatting van
22
‘eenheid van handeling’ ook in de tijd zelf door de theorie werd geaccepteerd. Als
men echter Heinsius' toelichting op de integratie van de episoden in de Troades
nader beschouwt, blijkt dat hij ook hier wel degelijk oog heeft voor oorzakelijke
samenhang, i.c. de noodzaak dat de scènes die niet tot de hoofdhandeling behoren,
23
direct in dienst staan van het verloop van de hoofdhandeling. (Sub 5 zal ik nader
op Heinsius' structurele eisen ten aanzien van het drama ingaan).
Het moge duidelijk zijn dat de ruime opvatting van de Aristotelische norm ‘eenheid
van handeling’ de mogelijkheid tot interpretatieverschil in zich besluit. Dit blijkt onder
meer bij de Ithys, waarin Smit geen eenheid van handeling aantrof, maar waarvan
Rens en Van Eemeren menen dat ‘in de ogen van tijdgenoten’ de pastorale passages
‘als voldoende geïntegreerde episodes hebben gegolden’. Zij constateren dan bij
24
hun indeling ook: ‘eenheid van handeling waarschijnlijk bedoeld, maar niet bereikt’.
Ditzelfde geldt voor Hoofts Geeraerdt van Velsen (1613). De auteurs constateren
daarin allereerst de aanwezigheid van allerlei moeilijk of beslist niet in de
hoofdhandeling geïntegreerde scènes, zoals de tovenaarsscène, de sterfmonoloog
25
van Floris en de lijkklacht van de rei van Naarders. Direct daarna opperen ze echter
de mogelijkheid dat men ‘in de

22

23

24

25

Uit een eerder gepubliceerde opmerking van Rens blijkt duidelijk hoe zeer Rens aan de
mogelijkheid om (streven naar) ‘eenheid van handeling’ te kunnen constateren, hecht. Nadat
hij heeft gewezen op de moeilijkheid om aan de hand van duidelijke kriteria ‘eenheid van
handeling’ te bepalen, zegt hij: ‘We hebben in onze interpretaties het voorbeeld van de Troades
laten gelden en gelukkig maar, of er restte niets meer’ (Rens 1974-1975, p. 891-892).
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 11, in Heinsius 1971, p. 60. Heinsius licht Seneca's
geslaagde integratie van episoden in de intrige als volgt toe: ‘...having conquered Troy, the
Greeks consult Calchas as to how they could get home safely and keep the Gods propitious
to them while returning. Calchas responds that Polyxenes and Astyanax have to be killed,
and this takes place. This is the plain fable per se - not, to be sure, a complex, but a simple
one. All remaining matters are episodes which thereafter are put in aptly and for the sake of
the incidents, like Agamemnon's conversation with Pyrrhus, which stems from the plan to kill
Polyxena. And such is that entire scene in which Astyanax is hunted by Ulysses and at last
found, which no less arises from the very argument - that is, from the other plan about hurling
Astyanax to his death.’
Rens/Van Eemeren 1977, p. 57, resp. 79. In Rens 1974 (waarin de Ithys aan een uitgebreide
serie vragen wordt onderworpen) sprak Rens zich nog positiever uit. Het antwoord op de
vraag of in Ithys eenheid van handeling is aan te wijzen, luidt daar: ‘very nearly’.
De slotrede van de Vecht is in termen van ‘handeling’ natuurlijk helemaal als ‘aanhangsel’ te
beschouwen.
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Senecaanse tijd [dat wil zeggen: de op Seneca gerichte renaissance] daarin niets
anders dan aanvaardbare episodes heeft gezien’, zodat ook hier dezelfde uitspraak
26
als die ten aanzien van de Ithys kan gelden. In de uiteindelijke schets van de
genologische ontwikkeling wordt echter over Hoofts falen niet meer gesproken.
Hooft staat dan te boek als een auteur die in zijn vaderlandse drama ‘duidelijk een
Aristotelisch- klassieke tragedie na [streeft], zij het dan met tal van Senecaanse
27
elementen’.
Kenmerkend voor dit meten met een Aristotelische maatstaf is het ontbreken van
een visie op het eigen, specifieke karakter van het vroege renaissancetoneel in
positieve zin. Smit sprak - vanuit kennis van latere ontwikkelingen terecht - van een
periode van ‘wording en groei’. Ook Rens ziet wel dat er in het begin van de
zeventiende eeuw geen sprake is van een ‘doctrine classique’, maar dit betekent
tegelijk voor hem dat dit nog niet het geval is, en dat hij het vroege renaissancedrama
28
alleen kan beschouwen als onvolmaakt ‘voorspel’ van wat zou komen. . Dit blijkt
onder meer uit zijn karakteristiek van de spelen van Jacob Duym als ‘archaïsch,
houterig, 16-eeuws’, of explicieter: ‘ook hier ziet men juxtapositie van aparte
tafereeltjes, waarvan vele een moderner compositiegeest overbodig zullen aandoen’.
Als positief punt voert Rens dan aan dat Duym toch een poging doet ‘om zijn
29
gegevens in handeling, ruimte en tijd te concentreren’. Ook een vroeg drama van
Hooft als de Achilles en Polyxena wordt door hem gekenschetst als ‘nog mank
gaande aan vele onbeholpenheden, met name in het naïef-epische juxtaposeren
30
van taferelen’. Elders is Rens nog negatiever over dit stuk, als hij zegt: ‘het
episodisch karakter benadert soms de graad waar het lachwekkend wordt’. Hij
benadrukt echter dat dit drama, mét deze onvolkomenheden, tot de nieuwe tijd
31
behoort: ‘Maar dit is renaissance, dit is classicisme’.
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Rens/Van Eemeren 1977, p. 56-57, 78-79.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 203. Rens voegt hieraan toe dat alleen de relatieve eenheid van
plaats bewijst dat men nog ver verwijderd is van ‘iedere strakke, classicistische,
regeltoepassing’. Ook in zijn rede voor de Neerlandici extra muros bevestigt Rens dat Hooft
in zijn opzet van de Geeraerdt van Velsen ongetwijfeld de bedoeling had de Aristotelische
eenheden te realiseren (Rens 1978, p. 145).
In Rens 1978, p. 145 zegt Rens ten aanzien van de Geeraerdt van Velsen expliciet: ‘Al de
rest was voorspel, hier breekt doór het classiciserende renaissancistische treurspel in optima
forma’ (dat wil zeggen: in de geest van Aristoteles).
Rens/Van Eemeren 1977, p. 198. De term ‘archaïsch’ is weliswaar bedoeld als neutrale term
om elementen uit het rederijkersdrama aan te wijzen, maar de keuze van deze benaming
geeft toch een bepaalde denkrichting aan.
Rens/Van Eemeren 1977, p. 201. T.a.v. de Theseus en Ariadne als ‘onvolmaakte poging’ tot
het schrijven van een klassieke tragedie: Rens 1976, p. 175.
Rens 1978, p. 142. In een eerdere bespreking van de K.L.P.-editie van Hoofts Achilles en
Polyxena had Rens overigens mét de editeur Van der Heijden in dit stuk een ‘verregaande
eenheid van handeling’ vastgesteld (Rens 1973, p. 230).
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Deze laatste uitspraak komt voort uit Rens' visie op de ontwikkeling van het
Nederlandse renaissancedrama. Dit ziet hij zich vanaf het begin langs twee
verschillende lijnen ontwikkelen; eén in (Heinsiaans-Aristotelische) classiciserende
richting, de andere in de richting van een meer ‘vrij’ toneel, vertegenwoordigd door
Theodore Rodenburgh. Hoofts Geeraerdt van Velsen zou de doorbraak van de
eerste richting hebben betekend, waarna ook Coster, als eveneens classiciserend
auteur, bewust de in 1611 door Heinsius gepropageerde Aristotelische opvattingen
zou hebben gevolgd, ook al was Coster ‘allesbehalve een klassiek renaissancist
32
van nature’.
Dit laatste had Rens al eerder toegelicht in een samenvattend artikel over Costers
33
werk, waarin hij ‘Samuel Coster als dramatisch experimentator’ kenschetste. Het
experimentele zit volgens hem in het feit dat Coster in bijna ieder werk soms zeer
‘vreemdsoortige elementen’ op steeds weer andere wijze combineerde en niet de
‘vereiste vormkracht’ had om deze tot eénheid te brengen, waardoor hij nook tot
‘volledige integratie’ kwam. Ook in dit geval meet Rens de dramaschrijver dus af
naar de mate waarin hij erin is geslaagd een Aristotelisch drama te schrijven: ‘Op
die manier vermocht hij, naar klassieke maatstaven gemeten, geen enkel
34
meesterwerk te scheppen’. Rens geeft een louter psychologische verklaring van
deze tekortkoming, die hij in het geval van de Polyxena (gedrukt in 1619) Coster
bijna kwalijk lijkt te nemen. Nog steeds had Coster niet genoeg geleerd om een
‘volwaardig klassiek treurspel’ te schrijven, terwijl hij nu toch wel ervaring genoeg
had. En hoe komt dat?
Altijd em dezelfde reden: het unificerende principe bij Coster is niet
beperking en organisatie, maar menging. Zijn fantasie, zijn inventiviteit
zijn gewoonlijk te rijk en te veelzijdig om die Beschränkung te
35
demonstreren waaraan de ware meester zich leert kennen.
Deze psychologische verklaring van Costers falen in het realiseren van een wel
beoogd doel schiet echter tekort als Rens constateert hoe door de ‘toevoeging’ van
de eerste vier scènes in het eerste bedrijf de eenheid ‘om de een of andere duistere
36
reden’ wordt doorbroken. In het volgende zal ik proberen licht in deze duisternis
te brengen.

2.2 Recente visies op het Franse en Engelse humanistendrama
In feite verraden Rens' evaluatieve uitspraken eenzelfde soort gerichtheid ten
opzichte van het renaissancedrama als die welke nog niet zo lang geleden aange-
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Rens/Van Eemeren 1977, p. 204.
Rens 1972c.
Rens 1972c, p. 351.
Rens 1972c, p.351. Tot twee keer constateert Rens dat ‘helaas’ de eenheid in de
Polyxena niet wordt bereikt, terwijl Coster die wel beoogde.
Rens 1972c, p. 349.
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troffen werden in studies over het Franse drama van de tweede helft der zestiende
37
en het begin der zeventiende eeuw. Ook deze tragedies werden daarin zonder
meer als voorloper gezien ‘van wat komen ging’ en in hun classiciserende streven
ook opgevat als een ingrijpende vernieuwing ten opzichte van het toneel der late
middeleeuwen. In het blinkende licht van classicistische groten als Corneille en
Racine werden deze drama's echter tevens gekarakteriseerd als een geheel van
nog gebrekkige pogingen tot het construeren van een tragedie volgens classicistische
eisen, waaronder de uitwerking van psychologisch waarschijnlijke karakters.
Toch is sinds vele jaren, met name in de Angelsaksische landen, gewezen op
het eigen, specifieke karakter van het renaissancedrama zoals zich dat in Engeland
en Frankrijk manifesteerde. Voor Engeland moet men dan denken aan het
Elizabethaanse toneel, dat zowel een academisch-Senecaans als een meer populair,
‘vrij’, drama kende. Voor Frankrijk betreft dit de drama's van Robert Garnier (voór
1590), Antoine de Montchrestien (alle, behalve de Sophonisbe, voor het eerst
verschenen in 1601) en hun tijdgenoten. In 1935 constateerde Bradbrook:
It is a common place that the aim of [de Elizabethaanse] writers was
primarily moral and their methods primarily rhetorical. The close connection
of these two habits and their effect upon the importance of narrative and
character [dat wil zeggen: in het drama] has not, however, been so widely
38
acknowledged.
Sinds de studie van Bradbrook over de ‘themes and conventions’ van de
Elizabethaanse tragedie is het grote belang van laat-middeleeuwse didactische
tradities en de rhetorische doelstellingen van het humanistenonderwijs voor met
name de structuur en de ‘uitdrukking’ van dit Engelse drama door verschillende
auteurs onderstreept. Ik doel hierbij allereerst op de breed opgezette studie van
39
40
Doran , gevolgd door diverse deelpublikaties.
Ook het Franse renaissancedrama wend in de afgelopen decennia onderworpen
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Hierover: Jondorf 1969, p. 3-4; Stone 1974, p. 2-4; Zamparelli 1978, p. 9-10.
Bradbrook 1952 (Ie druk 1935), p. 75.
Doran 1954. Doran vat in hoofdstuk 2 van haar studie (‘Eloquence and Copy’, p. 24-52) de
reeds voór haar geformuleerde visies samen in stellingen als ‘Above all things, the Renaissance
is an age of eloquence’, ‘like its times the drama is first of all eloquent’ (p. 25) of ‘English
renaissance drama is rhetorical from first to last’ (p. 51). Doran benadrukt niet alleen het
rhetorisch karakter van het Elizabethaanse drama, maar zij legt ook verband tussen thematiek
en patroon van de De casibus-tragedie (d.w.z.: de tragedie over de val der machtigen, voor
wier gedrag de voornaamste drijfveer ambitie is) en dat van de ‘tragische geschiedenissen’
in novellebundels als die van Boccaccio en Bandello.
Margeson 1967 werkte de relatie tussen de ‘tragische geschiedenissen’ en het Elizabethaanse
drama verder uit. Als deelstudies die ingaan op de directe relatie tussen rhetorische principes
en dramatische opzet en uitbeelding zijn te noemen: Clemen 1961 (zie ook noot 47), McDonald
1966, Altman 1978 en Trousdale 1982.
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aan een hernieuwd onderzoek, dat op sommige punten onderling verschillende
41
visies opleverde. Op deze studies ga ik hier nu wat nader in, omdat de betreffende
classiciserende tragedies in menig opzicht vergelijkbaar zijn met het dramatische
werk van de jonge Hooft en in elk geval Costers Ithys. Ik concentreer me daarbij op
de publikaties van Griffiths en Stone. Griffiths doet aan de hand van de tragedies
van Montchrestien uitspraken over het hele corpus van het Franse renaissancedrama
uit de laatste helft der zestiende eeuw. Deze betreffen voornamelijk de rhetorische
42
basis van dit toneelwerk en de daardoor bepaalde dramatische structuur. Stone
geeft onder meer op basis van de analyse van een groot aantal ‘humanistentragedies’
uit de periode van ca. 1550 tot 1630 een samenvattende visie op het Franse drama
voór de wending naar het classicisme. Griffiths betoogt dat het statische karakter
van zovele Franse renaissancedrama's, opgebouwd uit een serie van verschillende
situaties en scènes die soms weinig met elkaar te maken hebben, wordt bepaald
door het literair-esthetisch doel dat de auteurs met hun werk nastreefden. Het ging,
zo stelt Griffiths, de Franse dramaschrijver van de renaissance beslist niet om de
psychologische ontwikkeling van figuren in een samenhangende handeling, maar
om het scheppen van een ‘objectief’ stilistisch werkstuk, dat diende als verheerlijking
van en als verrijkende bijdrage tot de Franse taal. Dit betekent: de auteur schildert
in een aaneenschakeling van dramatische vormen allerlei bijzondere
gemoedstoestanden en pathetische reacties, die in feite op zichzelf zouden kunnen
staan. Hij doet dit onder andere op basis van bekende dramatische situaties uit
klassieke (en later ook eigentijdse) stukken, welke modellen direct gebruikt kunnen
worden voor imitatie en aemulatie. Daarnaast staat hem een arsenaal van
rhetorisch-poëtische conventies ten dienste, ten behoeve van de stilistische
43
uitwerking van de inhoud van deze dramatische vormen. De gedramatiseerde
geschiedenis heeft in deze opvatting voornamelijk de functie van ‘kapstok’ om
beschrijvingen van allerlei aard aan op te hangen, in een opeenvolging van
verschillende dramatische ‘set pieces’. Van deze ‘various stylized forms that serve
as a framework for that display of style and language that was the dramatist's primary
44
aim’ behandelt Griffiths achtereenvolgens: monoloog, tirade, stichomythie, récit
en koor.
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Van de afzonderlijk verschenen studies noem ik: Jondorf 1969 (over de tragedies van Garnier);
Griffiths 1970 (speciaal over het drama van Montchrestien); Stone 1974 (een samenvattende
studie over het Franse humanistendrama); Zamparelli 1978 (over de tragedies van Claude
Billard); Charpentier 1979 (een algemeen-inleidende studie over het drama van Jodelle,
Garnier en Montchrestien).
De kern van Griffiths' visie op het Franse renaissancedrama vindt men al in Griffiths 1962.
Voor het onderscheid tussen het volgen van dramatische modellen en het toepassen van
stilistische voorschriften verwijst Griffiths naar de twee tradities binnen de rhetorica: die van
de ‘formulary rhetoric’ en die van de ‘stylistic rhetoric’ (Griffiths 1970, p. 32-37).
Griffiths 1970, p. 106.
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In Griffiths' opvatting van het renaissancedrama als een stilistisch-taalkundig
pronkstuk, waaraan de handeling geheel ondergeschikt is aan de demonstratie van
het rhetorisch-technisch kunnen van de auteur, is geen enkele plaats voor een
morele - laat staan coherent-morele - boodschap die de auteur zijn publiek wil
voorhouden. De vele moraalfilosofische beschouwingen bij Montchrestien - in de
45
vorm van sententiae uitgesproken door de koren en veelal ook aan de verschillende
handelende personen in de mond gelegd - zijn volgens hem niet meer dan
taalornamenten, dienend ter verfraaiïng van een taalkundig bouwsel. De morele
uitspraken der figuren zijn in deze visie dan ook slechts onderdelen van de beoogde
46
‘karaktertekening’ in de afzonderlijke ‘set pieces’. De term ‘humanistisch’, met zijn
didactisch-pedagogische component, treft men bij Griffiths dan ook niet aan.
De studie van Griffiths heeft grote waarde wegens de wijze waarop de rhetorische
techniek van het Franse renaissancedrama wordt belicht en de consequenties
hiervan voor de uit verschillende ‘set pieces’ bestaande dramatische structuur
worden verduidelijkt. Griffiths is echter niet de eerste die het grote belang van de
rhetorische basis van drama's uit deze tijd heeft onderkend en men krijgt zelfs de
indruk dat hij, mogelijk onder invloed van de deelstudie van Clemen over de
rhetorische ‘set speeches’ in het Elizabethaanse drama, doel en middelen met elkaar
47
heeft verward. Als bezwaar is bovendien aan te voeren dat hij op basis van een
inderdaad rhetorisch zeer geverseerd auteur als Montchrestien een uitspraak heeft
willen doen over het hele corpus van het Franse renaissancedrama. Zijn opvatting
over de afwezigheid van een ‘moral aim’ hierin is hem niet in dank afgenomen door
48
de Franse dramahistorici zelf. Ook zijn landge-
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Ik gebruik het begrip ‘sententie’ of sententia in ruime zin als generaliserende uitspraak van
moraalfilosofische aard. In bepaalde gevallen bestaat een koor zelfs geheel uit sententiae.
Zie ook Griffiths 1970, p. 104-105.
Griffiths 1970, p. 96-105: ‘Sententiae and the Moral Aim’. Griffiths verwerpt hierin de these
van Willner (1967; 1ste druk 1932), die de vele neostoïsch gekleurde sententiae in
Montchrestiens werk had opgevat als sleutels op de levensbeschouwing van de auteur, die
zo in de verschillende drama's zou worden uitgedragen. Zie ook sub 3.4.4. (p. 57).
Clemen 1961 (Ie, Duitse, editie van 1955) behandelde het Engelse ernstige drama voór
Shakespeare in relatie tot de ontwikkeling van de dramatische ‘set speech’, d.w.z.: ‘any
continuous spoken passage that stands noticably from the general run of its dialogue by
reason of its length and structure, its theme, or its significance’ (p. 12). Clemen onderscheidt
een aantal basisty pen in deze ‘set speeches’, waarbij naast het bodeverhaal vooral allerlei
‘emotional speeches’ voorkomen. Hij brengt deze verscheidenheid niet alleen in verband met
de rhetorische traditie, die zich in het drama entte op de Senecaanse tragedies, maar ook
met de traditie van de moraliteiten, waarin personen of gepersonifieerde abstracties zichzelf
door middel van ‘speech’ introduceren, én met de conventies van het Engelse openbare
leven, waarin veel plaats werd ingeruimd voor rhetorische ‘show pieces’ (p. 48-49).
Zie Lebègue 1973 (Ie druk 1964, naar de voordracht, gehouden in mei 1962), die m.n. aan
de hand van de adaptatie van de Seneca-voorbeelden eraan herinnert hoe Franse tragici als
Jodelle en Garnier duidelijk vanuit een eigen mentaliteit en met een eigen morele bedoeling
schrijven. Ook Charpentier 1979, die tégen Griffiths de nadruk legt op de betrokkenheidsrelatie
tussen auteur en toeschouwers, via welk kanaal de ‘doctrine spirituelle et morale de ce théâtre’
wordt overgedragen. (Volgens Griffiths is het zestiende-eeuwse Franse drama niet geschreven
met het oog op een toneelopvoering). - In besprekingen van tekstedities van Garnier en
Montchrestien ‘uit de school van Griffiths’ verwijten zowel Lebègue als Charpentier de
commentatoren bovendien dat zij ‘het originele’ van deze schrijvers verontachtzamen, omdat
zij, zoals Charpentier zegt, het onbekende (nl. de tragedies) steeds terugvoeren tot het
bekende (nl. de rhetorische techniek van de renaissance). (Charpentier 1974; Lebégue 1975).
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note Jondorf kwam in haar studie over de politieke doelstellingen van Garniers
49
drama's hiertegen in het geweer.
Na Griffiths benadrukte ook Stone de bijzondere en beslist niet-Aristotelische
doelstelling van het Franse drama-op-rhetorische-basis. Ook hij wijst op de door
Griffiths gesignaleerde concentratie op de techniek van de afzonderlijke ‘set pieces’.
Hij beschouwt deze echter minder als formeel resultaat van een taalkundig-stilistische
doelstelling dan als gevolg van een moreel-didactische gerichtheid, waarin elke
dramatische situatie als een apart gegeven beschouwd wordt, waaraan instructie
verbonden kan worden. De ontegenzeggelijke preoccupatie met de eloquentia staat
in Stones visie dus in functie tot een primair moreel-didactisch doel, net zoals bij
Bradbrook, Doran en Margeson, die Stone dan ook als zijn directe voorbeelden
50
noemt.
In dit verband betoogt Stone dat de werkelijke overgang in de Franse
dramaontwikkeling eerder als een overgang in dramatische opvatting dan als eén
in dramatische vorm beschouwd moet worden. Deze vindt pas in de loop van de
zeventiende eeuw plaats, niet eerder. Met andere woorden: het feit dat laat
zestiende-eeuwse auteurs als Garnier en Montchrestien hetzelfde genre beoefenen
als Corneille - wat in dit geval wil zeggen: de door een aantal formele kenmerken
als ‘classiciserend’ te bestempelen tragedie - betekent helemaal niet dat hun
bedoeling en methoden ook maar in enig wezenlijk opzicht met elkaar overeen
zouden komen. Volgens Stone is juist de moreel-didactische én stilistische
gerichtheid van de auteurs der Franse renaissancedrama's een bewijs van de
continuïteit van doórwerkende tradities uit de middeleeuwen. Zo wordt in zijn visie
de strekking van deze tragedies bepaald door laat-middeleeuwse concepties over
‘tragische moraal’, en is hun vormgeving grotendeels het resultaat van de toepassing
van het humanistische rhetorische ideaal dat het wélspreken in dienst stelt van het
moreel overtuigen. Het is deze blikrichting die dit drama volgens Stone wezenlijk
doet verschillen van de Frans-classicistische tragedie.
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50

Jondorf 1969. In haar bespreking van Griffiths' studie (Jondorf 1971) keert Jondorf zich dan
ook tegen Griffiths' interpretatie van verschillende ‘morele’ passages uit het werk van Garnier,
die volgens Griffiths elkaar tegenspreken en het daarom volgens hem onaannemelijk maken
dat Garnier een coherente levensvisie wilde uitdragen.
Zie noten 38, 39, 40; Stone 1974 (voorwoord). Ook in de besprekingen van Stone 1974 wordt
erop gewezen dat Stones visie in grote lijnen voortbouwt op wat al eerder is geformuleerd
(Levi 1975; Griffiths 1976; Holyoake 1977).
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De eerste symptomen van de nieuwe visie ziet hij in de veranderde waardering van
de rol der rhetorica en van directe didactiek in het drama. De gerichtheid op het
geven van morele instructie van velerlei aard en het gefascineerd zijn door de vele
rhetorische mogelijkheden om deze via taal over te dragen maakt daarbij plaats
voor de opvatting van drama als de nabootsing van een emoties opwekkende
handeling. De ‘condition humaine’ wordt dan niet meer herleid tot herkenbare
didactische patronen die dienen tot het geven van gedragsinstructie. De schrijver
zal voortaan aan de menselijke geschiedenis die gevallen ontlenen waarin een
tragisch innerlijk conflict van eén of meer hoofdpersonen leidt tot een ommekeer in
hun leven en levensbeschouwing. Deze ommekeer wekt emoties op en doet niet
in de eerste plaats een beroep op het intellectuele vermogen tot het herkennen van
51
goed en kwaad bij het publiek.
Het is hierbij interessant op te merken dat Griffiths in zijn bespreking van de studie
van Stone zijn eigen visie iets lijkt te nuanceren. Hij onderschrijft in principe Stones
opstelling en spreekt ook van algemene ‘morele boodschappen’, gedragen door
rhetorische technieken, welke nu ook volgens hem meer als middelen tot morele
52
instructie dan als oefeningen in taalesthetica gezien moeten worden.

2.3 De neerslag van de visie op de rhetorische basis van het
renaissancedrama; reacties in Nederland
2.3.1 Rens en Witstein
Men kan niet zeggen dat de hierboven besproken opvattingen onder neerlandici
volledig onbekend zijn gebleven. Zo komt aan Rens de eer van de introductie
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Bray (1966; Iste druk 1927) wijt in het eerste hoofdstuk over de ‘doctrine classique’ ‘la rupture
avec le XVIe siècle’ in het Franse drama niet zozeer aan het feit dat men een aantal uiterlijke
klassieke kenmerken overneemt, maar dat men bewust de ‘regels’ wil volgen, d.w.z. die der
‘eenheden’, die pas vanaf 1630 in discussie zijn. Lancaster wees er op dat incidenteel
voorkomen van deze eenheden voór deze periode meer het gevolg is van imitatio van
(klassieke of Italiaanse) voorbeelden (die ‘toevallig’ die eenheid bezaten) dan van een bewust
streven naar Aristotelische eenheid (Kern 1949, p. 33-34; Stone 1974, p. 160). Anders dan
Bray meent Stone dus dat de vernieuwing van het classicisme allereerst uit een nieuwe
werkelijkheidsvisie begrepen moet worden. - Tegen Stone's ‘periodisering’ wordt enig protest
aangetekend in de bespreking van Levi (Levi 1975). Dit geldt zowel Stone's nadruk op de
continuïteit van het laat-middeleeuwse en renaissancedrama als zijn visie op de zg.
barokelementen (in de drama's van na 1580), als zich niet wezenlijk onderscheidend van de
elementen uit vroegere drama's. Zamparelli ziet in de tragedies van Claude Billard (Ie druk
1610) wel een ontwikkeling van het ‘théâtre des poètes’ (het humanistendrama) naar een
overgangsstadium, waarin meer sprake is van handeling, en dat ná Billard tot integratie van
de ‘poésie’ in het ‘théâtre d'action’ zou leiden (Zamparelli 1978, p. 173-176).
Griffiths 1970, p. 249. Griffiths prijst Stone's studie als ‘essential reading for students of the
period’. Zijn eigen visie klinkt nog door in het ene bezwaar: Stone schat toch de esthetische
aantrekkingskracht van het renaissancedrama te laag in.
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van Griffiths toe, waarmee hij al in 1973 de aandacht kon vestigen op de rhetorische
techniek die ook in het vroege Nederlandse renaissancedrama werd toegepast.
Rens introduceerde Griffiths' studie in zijn bespreking van de K.L.P.-edities van de
53
twee jeugdspelen van Hooft, de Achilles en Polyxena en Theseus en Ariadne. Hij
ontleent hierin in elk geval aan Griffiths het inzicht dat het statische karakter van dit
soort drama's verklaard moet worden uit de opzet om via een reeks van imitaties
en via drama-elementen die volgens rhetorische conventies zijn opgebouwd, de
eigen taal te verrijken.
Ter illustratie van deze doelstelling wijst Rens naar de ‘Table des choses plus
mémorables’, die gevoegd is achter de Lucelle van Louis le Jars (1576), de Franse
54
tragicomedie in proza, die in 1615 of 1616 door Bredero werd vertaald en berijmd.
Volgens Rens blijkt de preoccupatie van de auteur met ‘treffende beschrijvingen,
passende overpeinzingen, ontroerende schilderingen van passies en gevoelens’
55
duidelijk hieruit. Nadere beschouwingen kan ons leren dat bij dit alles de gerichtheid
56
op ethische discussiepunten of onbetwiste waarheden het grootst is. Op gelijke
wijze, zo stelt Rens, zou men ook de handeling in de Achilles en Polyxena kunnen
opsplitsen in een serie statische momenten waarin een ‘gedachte of stemming’
57
wordt uitgebeeld. Hierbij ziet Rens - anders dan Griffiths - het consistent beleren
van het publiek echter wel degelijk als één van de doelen die de auteur, in casu
Hooft, zich stelde. Dit blijkt zowel uit zijn interpretatie van de Theseus en Ariadne,
waarvan hij in navolging van W.A.P. Smit het ‘emblematische’ karakter vaststelt,
als uit die van de Achilles en Polyxena. Zo vat Rens de ‘Reden-strijd’ tussen Ulysses
en Ajax (waarin Ajax in een monoloog van 135 regels en Ulysses in eén van 296
regels ‘strijden’ over de vraag wie Achilles' wapenrusting zal krijgen), die het hele
vijfde bedrijf vult, ánders dan Smit op als een bijkomende demonstratie voor de
algemene morele
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Rens 1973, p. 224.
In Bredero 1972, p. 272. (Niet opgenomen in Bredero's vertaling).
Rens 1973, p. 227.
Rens 1973, p. 227. Van de 24 benoemde ‘zaken’ betreffen er drie een (neutrale) ‘description’
(i.c. van de schoonheden van een meisje, van de nacht en van de dag); vier betreffen de
uiting van een gemoedstoestand (tweemaal een ‘complainte’, eénmaal een ‘forcement et
furie’, eénmaal ‘piteux regrets’) en driemaal wordt de inhoud van de handeling aangegeven.
Tweemaal wordt een prijzenswaardig gedrag getoond en twaalf keer is er sprake van een
verhandeling met een ethisch-didactische inhoud. Hieruit krijgt men een mooie indruk van de
verschillende moreel-geladen ‘zaken’ die in het verloop van een ongelukkige
liefdesgeschiedenis aan de orde kunnen komen. Behalve de aard, de gevaren en het gedrag
in de liefde worden morele waarheden aangesneden onder de noemers ‘geluk wordt gevolgd
door ongeluk’, ‘ijdelheid van het menselijk leven’, ‘de onstandvastigheid van de mens’ (zowel
van mannen als van vrouwen), met daartussen door nogal triviaal: ‘de kookkunst is de
voortreffelijkste deugd’ (van vrouwen)...
Rens 1973, p. 227-228.
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strekking van het stuk. Deze zou erop neerkomen dat ongecontroleerde begeerte
58
altijd naar de ondergang leidt.
Opvallend is ook dat Rens in déze bespreking van de Achilles en Polyxena,
ondanks zijn eerdere nadruk op het statische, uit ‘losse’ rhetorische stukken
samengestelde karakter van dit drama, tóch een ‘verregaande eenheid van handeling’
wil constateren. Hij doet hiertoe dan een beroep op de door hem onderkende
59
‘spanningsstructuur’.
Twee jaar na Rens' bespreking van Hoofts jeugdspelen vestigde Sonja Witstein
in navolging van Doran de aandacht op de rhetorische eisen van copia en varietas,
die in het rhetorica-onderwijs zo'n belangrijke rol speelden. Witstein toonde aan dat
dezelfde rhetorische eisen de veelheid van moraalfilosofische perspectieven bepalen
waarop de gebeurtenissen in de Achilles en Polyxena uitzicht bieden. Anders dan
Rens stelt zij heel duidelijk dat het literaire verwachtingspatroon van het publiek uit
het begin der zeventiende eeuw beslist niet op ‘eenheid van handeling’ in
60
Aristotelische zin was gericht. Juist een veelheid en verscheidenheid van
handelingselementen (die zich in een tragedie concentreren op diverse fatale
lotswisselingen), toegelicht en in ruimer perspectief gebracht door een ‘rijke overvloed
61
van sententiae en woorden’ in de koren : dát is het rhetorische ideaal dat men in
62
deze tijd ook aan de tragedie stelt.
Deze copia-esthetiek (die in feite ‘ethiek’ is, omdat hij geheel in functie staat van
de morele instructie) ziet Witstein ook als bepalend voor de formele structuur van
Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus. Inhoudelijk wordt hier het centrale thema van
63
de wisselvalligheid uitgewerkt. Hetzelfde ‘grondthema’ constateert Witstein in de
64
Stommen ridder. Zij ziet in al deze gevallen de morele interpreta-
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T.a.v. de Theseus en Ariadne: Rens 1973, p. 222 (uitvoeriger in Rens 1976, p. 177); t.a.v.
de Achilles en Polyxena: Rens 1973, p. 231.
Rens 1973, p. 228-230. Rens baseert zich hierbij op de (o.a. Scaligeriaanse) indeling in
protasis, epitasis en catastrophe (zie ook noot 83) maar formuleert deze in termen van
onderkende retrospectieve en prospectieve verbanden volgens het a-historische
drama-analytisch model van Van der Kun. Rens' latere uitspraken over juist het gebrek aan
eenheid van handeling in dit stuk (zie noten 30 en 31) belichten nog eens hoe verschillend
dit begrip door hem wordt gehanteerd.
Witstein 1975b, p. 281 ( = Witstein 1980, p. 137).
Citaat via Doran (1954, p. 403, n. 64) uit Erasmus' De copia, waarin een redevoering,
gekenmerkt door een ‘sententiarum verborumque copia’, wordt vergeleken met een
overvloeiende gouden stroom.
Witstein 1975b, p. 275-276, 280-281 ( = Witstein 1980, p. 130-131, 136-137).
Witstein 1975a, passim en p. 55-57. Volgens Rens en Van Eemeren (1977, p. 77) moet de
handeling van de Rodd'rick ende Alphonsus als ‘episodisch’ opgevat worden. D.w.z.: men
kan weliswaar niet echt van meer dan eén handeling spreken, maar het stuk beantwoordt
aan teveel negatieve kriteria om eénheid van handeling te kunnen aanwijzen (Rens/Van
Eemeren 1977, p. 57).
Witstein 1974, p. 440 ( = Witstein 1980, p. 117-118).
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tie van het handelingsverloop geleid worden door de aan het publiek toegediende
boodschappen in de koren. Deze boodschappen mogen inhoudelijk rijk geschakeerd
zijn, maar zij bieden volgens haar in elk geval wél consistente morele instructie. In
het geval van de Achilles en Polyxena bevatten de koren ‘een beknopt compendium
[...] van de Renaissancistische moraalfilosofie’. In de Rodd'rick ende Alphonsus
concentreren ze zich op de renaissancistische voorspoeds- en tegenspoedsethiek;
in de Stommen ridder zou dan gedemonstreerd worden hoe de temperantia als
65
hoogste deugd wordt beloond met de hoogste eer. In haar studie over Rodd'rick
ende Alphonsus herinnert Witstein er bovendien aan dat Weinberg eertijds de
rhetorische opvattingen van Scaliger over het morele doel van de poëzie (en dus
ook van de tragedie) als principieel verschillend van die van Aristoteles had
aangewezen én dat (zoals ook Smit reeds had opgemerkt) Scaliger de ‘eenheid
66
van handeling’ niet tot de dramatische eisen rekent.
Het is nu in ieder geval wel duidelijk dat de structurele handelings-eenheid van
Aristoteles-Heinsius iets heel anders is dan de door het rhetorisch principe van copia
en varietas bepaalde stoforganisatie. Hierbij kan vast opgemerkt worden dat de
door Witstein gesignaleerde ‘eenheid van moreel perspectief’ - gezien haar
interpretatie van Achilles en Polyxena - niet altijd een eénduidige morele boodschap
67
behoeft te bevatten, iets waarvan Rens eigenlijk stilzwijgend uitging. Ik kom hier
onder 3.4.2 (p. 53) op terug.

2.3.2 Reden tot herbezinning
We zagen dat de door Rens geconstateerde ‘doorbreking’ van de eenheid (van
handeling én plaats) in Costers Polyxena voor hem achteraf geen aanleiding is
geweest om zich af te vragen of deze ‘misgreep’ misschien juist begrepen moet
worden vanuit een niet-Aristotelische opvatting. Van hieruit zou immers de nu als
‘rijke en veelzijdige inventiviteit’ gekenschetste psychologische verklaring terug te
brengen zijn tot een bewust nagestreefd rhetorisch ideaal. Op gelijke wijze zou ook
het door Rens en Van Eemeren aangewezen ‘falen’ van Hooft om in de Geeraerdt
van Velsen eenheid van handeling aan te houden mogelijk eerder te wijten zijn aan
een niet-Aristotelische blikrichting dan dat geconstateerd moet worden: ‘eenheid
van handeling waarschijnlijk bedoeld, maar niel ge-
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Witstein 1975b, p. 280 ( = Witstein 1980, p. 135), resp. Witstein 1975a, p. 24, Witstein 1974,
p. 448 ( = Witstein 1980, p. 125).
Witstein 1975a, p. 49-51.
De vraag of er ook in de Stommen ridder wel sprake kan zijn van een ‘totaalinterpretatie’ (in
de zin van: een handeling die als geheel eén morele strekking bevat) werd recentelijk gesteld
door M. Schenkeveld-Van der Dussen 1985.
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realiseerd’. Er is hiervoor alle reden zodra blijkt dat aanschouwelijk gemaakte
didactiek de prioriteit heeft boven een hechte constructie van een handelingsverloop.
In aansluiting bij opvattingen als die van Stone en - tot op zekere hoogte - Witstein
wil ik nu, op grond van de ons beschikbare gegevens, het kader waarbinnen het
vroege renaissancedrama moet worden bezien, nader omlijnen. De door Smit
gehanteerde karakteristiek ‘Senecaans-Scaligeriaans’ zal op basis hiervan een
toegespitster invulling kunnen krijgen en duidelijk onderscheiden moeten worden
van het begrip ‘klassiek-Aristotelisch’.
Aan de orde komen, na een korte terugblik op de techniek van het rederijkerstoneel
(3.1):
a
de relatie tussen de didactische doelstelling van de renaissancetragedie en
het verloop van de handeling (3.2);
b
de relatie tussen de moreel-instruerende tragedie en de rhetorica (3.3);
c
de middelen tot morele instructie, met speciale aandacht voor de
moreel-instruerende tragedie in Nederland (3.4).
Hierna zal ik ingaan op de rol van Seneca's tragedies als model voor het
renaissancedrama (4) en de veranderingen in dramaopvatting die in de Aristotelische
theorie van Heinsius tot uitdrukking komen (5). Dit alles dient om de vraag te kunnen
stellen naar de normen op grond waarvan de ontwikkeling in Costers dramatische
carrière zal moeten worden beoordeeld.

3 Het rhetorisch-didactische karakter van het renaissancedrama
3.1 De techniek van het rederijkerstoneel
Alvorens de opzet van de renaissancetragedie - en in het bijzonder de
classiciserende variant daarvan - aan een nadere beschouwing te onderwerpen,
wil ik wijzen op de karakteristiek van de opbouw van het Nederlandse
68
rederijkersdrama die Hummelen in zijn dissertatie geeft. Deze herinnert aan Griffiths'
oordeel over de Franse renaissancetragedie.
Zoals Griffiths en Witstein het renaissancedrama weliswaar een onderling
verschillende, maar wel eigen doelstelling ten opzichte van het Aristotelische drama
toedichten, zo beschouwt ook Hummelen het karakter van het rederijkersdrama als
specifiek eigen, niet-Aristotelisch. Hij verdeelt dit drama in zg. ‘explicatieve’ (strikt
allegorische) en ‘episch-dramatische’ spelen (dat wil zeggen: spelen waarin ook
concreet-menselijke figuren optreden, in een reële, aardse

68

Hummelen 1958, m.n. p. 21-22, 401-404.
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situatie). Aaneenrijging van afzonderlijke scènes, die Griffiths in de Franse
renaissancetragedie constateerde, vindt men ook in het rederijkerstoneel. Evenals
Griffiths stelt ook Hummelen het statische karakter van dit drama principieel
tegenover ‘het dynamische van klassieke en moderne spelen’. Dit karakter wordt
ook volgens Hummelen bepaald door een specifieke dramatische opvatting.
Waar Griffiths en Witstein teruggrijpen op concrete rhetorische principes, die in
de tijd zelf aan de opzet van het drama ten grondslag lagen, geeft Hummelen echter
aan deze dramatische opvatting een filosofische invulling. Hij verklaart de
nevenstelling der verschillende scènes namelijk uit de middeleeuwse ‘figurale’
werkelijkheidsvisie, zoals deze door Auerbach wordt beschreven. Deze visie is niet
op causale, aardse, horizontale verbanden gericht, maar hierin is de samenhang
van alle dingen bepaald door een goddelijk plan bóven de aarde. Hummelen
concludeert:
Het is duidelijk welke techniek uit de figurale werkelijkheidsvisie
voortvloeit: een los naast elkaar plaatsen van scènes, die zich op zeer
verschillend plan afspelen, maar alle op één centrum betrokken zijn, dat
aan het geheel samenhang en zin geeft. Dit is de grondslag van de
techniek van het verschuivende perspectief, zoals die door de rederijkers
wordt toegepast; ook hier leiden alle perspectivische lijnen naar eenzelfde
punt op de horizon. Dat punt is weliswaar niet altijd hetzelfde als in de
middeleeuwen, en de horizon wordt minder wijd, nadert het spel en ligt
in de episch-dramatische spelen eigenlijk bijna binnen de grenzen van
het spel. Maar al kunnen nu in jongere spelen van dit genre de horizontale
verbindingen en de continuïteit van de hoofdhandeling groter nadruk
krijgen [dat wil zeggen: de eerst voornamelijk symbolische figuren en
situaties worden exempla, opgenomen in een reële, doorlopende
geschiedenis], de structuur blijft in de grond van de zaak dezelfde: de
bouwstenen waarmee gewerkt wordt blijven de afzonderlijke scènes, die
hun samenhang niet in de eerste plaats aan de horizontale, maar aan de
70
verticale verbindingen danken.
Hummelens bevindingen leiden tot versterking van het vermoeden dat een
renaissancedrama dat principieel niet op ‘eenheid’, maar op ‘veelheid’ van
gebeurtenissen binnen eén moreel perspectief is gericht, zo het niet directe wortels
71
heeft in een bestaande dramatraditie, dan toch qua blikrichting hierbij aansluit.
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Hummelen 1958, p. 21.
Hummelen 1958, p. 401-402.
Het bestaan van continuïteit tussen het 16e-en het begin 17de-eeuwse drama werd al eerder
o.m. gesuggereerd door Kalff (1915, p. 168-169). Hij denkt dan echter niel aan de
classiciserende drama's van Hooft en Coster, maar aan die van leden der Brabantse kamer
en Rodenburgh, in wier werk hij o.m. ‘een reeks van los samenhangende tooneelen die meer
op dan uit elkander volgen’ aantreft. Veenstra (Hooft 1954, p. 21) ziet Hoofts twee jeugdspelen
ook meer geworteld in het middeleeuwse toneel dan dat zij als de eerste Nederlandse klassieke
drama's beschouwd zouden moeten worden.
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3.2 Het didactische doel van de renaissancetragedie in relatie tot het
verloop van de handeling
3.2.1 Julius Caesar Scaliger
Er hoeft hier nauwelijks aan herinnerd te worden dat zowel het merendeel van de
zestiende-eeuwse (Italiaanse, Franse en Engelse) theoretici als de auteurs zelf niet
moe werden het morele nut van literatuur, naar Horatiaans model geformuleerd als
72
het verschaffen van onderhoudend onderricht, te benadrukken. De opvattingen
van de Italiaans-Franse theoreticus Julius Caesar Scaliger, neergelegd in zijn
Poetices libri septem (1561), genoten volgens W.A.P. Smit - hoe globaal ook speciale bekendheid onder de generatie van Hooft en Coster. Deze beide auteurs
studeerden in Leiden in de periode dat Scaligers zoon, die in 1607 een vierde druk
73
van zijn vaders werk verzorgde, daar hoogleraar was. In zijn voorwoord tot de
Isabella (1619) noemt Coster Scaliger in eén adem met Aristoteles en Horatius, die
op de voet gevolgd worden door de eerste dramatheoreticus van eigen bodem:
74
Daniël Heinsius.
Ook in Scaligers Poetica wordt de Horatiaans-didactische doelstelling van literatuur
duidelijk verwoord. Uit verschillende plaatsen blijkt dat de auteur zich op een
75
fundamenteel ander standpunt stelt dan dat van Aristoteles. Waar Aristoteles het
drama opvat als een gesloten verbeeldingswerkelijkheid, die als zodanig de mimesis
of imitatio is van een universele waarheid, is voor Scaliger de imitatio geen doel,
maar slechts een middel om tot een doel buiten het drama te komen. De dichter
76
moet zich toeleggen op het prodesse en delectare van Horatius , wiens beroemde
uitspraak ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci’ door Scaliger instemmend wordt
77
aangehaald. Hij formuleert het doel van de dich-
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Griffiths acht de nadruk op het morele doel van de tragedie een kwestie van traditie, qua
formulering gecanoniseerd door Horatius' utile dulci, maar niet meer overeenkomend met de
werkelijke gerichtheid van de auteurs zelf (Griffiths 1970, p. 101-102).
Smit 1968, p. 9-10.
Coster 1883, p. 301.
Hierover: Weinberg 1941-1942; Kern 1949, p. 36-47; Witstein 1975a, p. 49-54; Jones/Nicoll
1976, p. 19-27, Spies 1977-1978, p. 392-397 ( = Spies 1979a, p. 37-42); Sellin 1979.
Horatius, Ars poetica, vs. 333-334: ‘Aut prodesse volunt aut delectare poetae // aut simul et
iucunda et idonea dicere vitae’. (Vert. in de Loebeditie: ‘Poets aim either to benefit, or to
amuse, or to utter words at once both pleasing and helpful to life’; Horatius 1936, p. 478-479.
Horatius, Ars poetica, vs. 342; Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 25, p. 113a D
(Scaliger 1964).
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ter als het overdragen van een doctrina iucunda, waardoor het zedelijk bewustzijn
van het publiek afgestemd wordt op juist, redelijk inzicht. Op grond daarvan zal dit
78
publiek dan tot het goede gedrag komen dat Geluk wordt genoemd. Evenals andere
voorbeelden van woordkunst heeft ook het drama volgens Scaliger slechts eén doel:
de lezers en hoorders overtuigen van de waarheid van hetgeen de schrijver, c.q.
spreker heeft te zeggen, met het oog op een hierdoor te bewerken deugdzaam
79
gedrag. Dit gebeurt door middel van ‘handelingen’ (actiones), die inzicht moeten
geven in de morele kwaliteit van de gemoedsaandoeningen en het hieruit volgende
gedrag der hoofdpersonen, waardoor het publiek leert het goede gedrag te volgen
80
en het slechte af te wijzen.
De definities die Scaliger van de tragedie geeft, worden door Smit samengevat
als ‘gruwelijke gebeurtenissen en een ongelukkige afloop’, waaraan men kan
toevoegen: ‘die hooggeplaatste figuren overkomen, beschreven in een verheven
81
stijl’. In hoofdstuk 97 van het derde boek, dat speciaal aan de genres is gewijd,
stelt Scaliger echter dat een ongelukkige afloop niet noodzakelijk is, en dat de
ommekeer in het lot of in het ‘oordeel’ der groten, die de tragedie bevat, eruit kan
bestaan dat de vreugde van slechte mensen in rouw verkeert, óf het verdriet der
goeden in blijdschap. Wel is er ook in dit laatste geval steeds sprake van slachtoffers
82
van ‘ballingschap, veroordeling, doodslag of wraak’.
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Scaliger, Poetices libri septem, lib. VII, cap. 2, p. 347a C-D (Scaliger 1964): ‘...non est poetices
finis, imitatio; sed doctrina iucunda, qua mores animorum deducantur ad rectam rationem: ut
ex iis consequatur homo perfectam actionem, quae nominatur Beatitudo’ Deze passage bij
Weinberg 1941-1942, p. 339-340; Witstein 1975a, p. 49, 63, n. 159; Jones/Nicoll 1976, p. 22;
Spies 1977-1978, p. 395 ( = Spies 1979a, p. 40): Sellin 1979, p. 914.
Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 1, p. 2a A-B (Scaliger 1964): ‘An verò omnibus
propositussit? ita sané est. unus enim idémque omnium finis, persuasio [...]. Est autem
persuasio, animi coniunctio cum oratione’. (Vert. door Padelford als: ‘Now is there not an end,
and one only, in philosophical exposition, in oratory, and in the drama? Assuredly such is the
case. All have one and the same end - persuasion. [...] Persuasion, again, means that the
hearer accepts the words of the speaker.’ Padelford 1905, p. 3). Zie ook Sellin 1979, p. 913.
Spies 1977-1978, p. 395 ( = Spies 1979a, p. 40). Tekst van Scaliger in Scaliger, Poetices
libri septem, lib. VII, cap. 3, p. 348a B (Scaliger 1964): ‘Docet affectus poeta per actiones: ut
bonos amplectamur atque imitemur ad agendum: malos aspernemur ob abstinendum.’
Smit 1968, p. 10, onder verwijzing naar Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 6, p. 11b
B-C (Scaliger 1964): ‘In Tragoedia Reges, Principes, ex urbibus, arcibus, castris. Principia
sedatoria: exitus horribiles. Oratio gravis, culta, à vulgi dictione aversa, tota facies anxia,
metus, minae, exilia, mortes.’ Ook bij Witstein 1975a, p. 52.
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III cap. 97, p. 145a B (Scaliger 1964): ‘ut nequaquam sit
quod hactenus professi sunt, Tragoediae proprium, exitus infelix: modó intus sint res atroces’
en idem, p. 146a B-C.: ‘Est autem eventus aut infelix, aut cum infortunio coniunctus. Malorum
laetitia in luctum. Bonorum moeror in laetitiam, sed cum periculo aut damno exilii, judicii,
caedis, ultionis’. (Vert. door Padelford als: ‘Hence it is by no means true, as had hitherto been
taught, that an unhappy issue is essential to tragedy. It is enough that the play contain horrible
events’ (Padelford 1905, p. 59) en ‘The outcome is either calamitous or associated with
misfortune: joy of bad men turned to sorrow, grief of good men to joy, but with peril or injury
from exile, judgment, carnage, or revenge’ (Padelford 1905, p. 62).
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Ook Scaligers opvatting van deze ommekeer - die hij elders gelijk stelt met de
83
catastrophe - is een principieel andere dan die van Aristoteles. Hij vertaalt diens
term peripeteia als eventus, die ook hij (soms) gekoppeld ziet aan een ‘herkenning’.
Deze herkenning en eventus zijn bij hem echter absoluut geen uitvloeisel van de
handelingen van de - niet geheel goede, niet geheel slechte - hoofdpersoon zelf,
zoals bij Aristoteles. Voor Scaliger is de eventus een louter onverwachte gebeurtenis,
die het lot of ‘uitzicht’ van de hoofdfiguur (of figuren) verandert, soms gebaseerd op
een plotselinge herkenning van feitelijkheden (personen of plaatsen) die eerst
84
onbekend waren. Deze eventus is ook niet gericht op het bespelen van emoties
die tot katharsis leiden. Dit voor Aristoteles essentiële effect van de tragedie is voor
85
Scaliger geheel niet belangrijk. Voor hem dient met name de meervoudige
ommekeer slechts de bevredigende erkenning dat de óf geheel goede, óf geheel
kwade hoofdpersonen het hun toekomende lot toegemeten gekregen hebben (de
86
zogenaamde ‘poëtische gerechtigheid’). Zo dient de aanschouwing van het leed
der groten steeds binnen een moreel kader ‘geduid’ te worden en moet de ommekeer
beschouwd worden als ‘vergelding’ of ‘beloning’, op grond waarvan men de juiste
87
conclusies ten aanzien van de gewenste gedragsethiek kan trekken.
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Zie Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 9, p. 15a (Scaliger 1964). In dit hoofdstuk over
de ‘Comoediae et tragoediae partes’ verdeelt Scaliger de komedie in een protasis, epitasis,
catastasis (complicering van de plot) en catastrophe. Deze laatste omschrijft hij als ‘de
overgang van de in beroering gebrachte situatie in onverwachte staat van rust’(‘conversio
negotii exagitati in tranquillitatem non expectatam’). In liber I, cap. 11 (p. 18b B) zegt Scaliger
dat de tragedie uit bijna dezelfde onderdelen bestaat als de komedie. Er is wel verschil tussen
de protasis en catastrophe in beide genres, maar dit is geen verschil van aard, maar van
mate. In beide gebeurt van alles; in de catastrophe komen er nog wat ‘doden en gevallen van
ballingschap’ bij de reeds aanwezige troebelen. (‘Protasis autem & Catastrophe non differunt
genere sed modo. Utraque enim negotiosa. Catastrophe illis turbis addidit mortes, aut exilia’).
Zie Witstein 1975a, p. 51-52, onder verwijzing naar Scaliger, Poetices libri septem, lib. III,
cap. 97, p. 146a B.
In zijn korte bespreking van Aristoteles' definitie van de tragedie doet Scaliger de katharsis
in eén zinnetje af als zeker niet altijd van toepassing (Scaliger, Poetices libri septem, lib. I,
cap. 6, p. 12a B, in Scaliger 1964). Voór de dertiger jaren van de zeventiende eeuw spreekt
ook geen Franse theoreticus over katharsis of een direct equivalent (Lawton 1960).
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 146a B (Scaliger 1964): ‘At ea Tragoedia
quae spectatorem explere ac saturum dimittere potest, num aut plures eventus habeat.
πɛϱιπɛτɛιας vocat Aristoteles. eae positae sunt in fortuna aut hominum consiliis.’ (Vert. door
Padelford: ‘But the tragedy that can fill the spectator, and send him away satisfied, allows of
more than one issue. Aristotle uses in this connection the expression πɛϱιπɛτɛια (reversal of
fortune), the change or reversal being either in the fortune or in the plans of men.’ (Padelford
1905, p. 62). Spingarn noemt dit ‘the extreme view of poetic justice’, die men bij zoveel
renaissance-auteurs aantreft (Spingarn 1963, p. 49).
Kern 1949, p. 40; Stone 1974, p. 13; Jones/Nicoll 1976, p. 26. Volgens Griffiths (1970, p. 30)
wordt het publiek van de Franse renaissancetragedie echter geacht genoegen te scheppen
in de aanblik van de mens-in-tegenspoed op zichzelf, en is er daarbij geen sprake van de
inbreng van een notie (d.w.z.: interpretatie) van goed en kwaad. Hij baseert zich hiervoor op
het feit dat uit de definities van de inhoud van de tragedie bij Badius Ascensius (in diens
‘Praenotamenta’ voor de editie van Terentius' komedies van 1502) en Scaliger niets blijkt
over de oorzaak van de ellende waarin de hoofdfiguren worden gestort. Weliswaar spreekt
Badius eerst over het feit dat de tragedie voornamelijk de ‘fragilitas humanarum rerum’ afbeeldt
en zou men het er met Griffiths over eens kunnen zijn dat dit op zichzelf geen ‘morele les’ in
onze zin inhoudt. Badius noemt echter direct hierna de uitgebeelde reacties van de reges en
principes, die ‘in fine tragoediarum in extremam miseriam redacti exclamationibus et
de-dignationibus caelum et terram confundunt, omniaque et caelestia et terrestria incusant’
(Lawton 1949, p. 28; vert. als: ‘at the end of tragedies are reduced to utter wretchedness,
confound heaven and earth with their outcries and lamentations and lay the blame on all
things celestial and terrestrial’, p. 29). Dat de inhoud van deze reacties volgens de humanist
Badius Ascensius bedoeld is om het publiek te bepalen bij de voor een christen onacceptabele
houding tegenover het lot dat hem kan treffen, en dus wel degelijk een moreel doel dient, kan
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Goed en kwaad van het voorgestelde gedrag worden, behalve door de afloop, ook
door de sententies onderstreept. Scaliger hecht hieraan grote waarde: zij zijn volgens
hem ‘als het ware de draagzuilen waarop het hele dramatische bouwwerk (fabrica)
88
steunt’. Dat wil binnen zijn doelstelling zeggen: zij geven een expliciete formulering
van de universele waarheden die door middel van het handelingsgeheel worden
uitgedragen.
Voor Scaliger is de hoge status van de hoofdpersonen (de reges en principes)
ook veel belangrijker dan voor Aristoteles, wegens de hierdoor verhoogde morele
respons bij het publiek op de diepe val van deze hooggeplaatsten. Het is ook deze
beoogde respons die hem de nadruk doet leggen op de morele kwaliteit van de
reacties en houding der hoofdpersonen in bepaalde gruwelijke situaties (de affectus

88

toch moeilijk betwijfeld worden. - De aard van de instructie bij Badius lijkt echter toch ook van
die van Scaliger te verschillen. Badius zegt (in navolging van Donatus, zie noot 92) expliciet
dat de tragedie ‘het leven voorstelt als iets dat ontvlucht moet worden’ (‘[tragoedia]... vitam
fugiendam continet’, Lawton 1949, p. 28-29), terwijl de komedie ‘het leven toont als iets waar
men greep op kan krijgen wanneer men inziet dat men, na fouten te hebben begaan, op het
rechte pad kan terugkeren’ (‘[comoedia]... vitam capessendam docet, utpote in qua post
errorem reditur in viam rectam’, Lawton 1949, p. 30-31). Volgens Badius hebben dus slechts
komedies (i.e. die van Terentius), met hun positieve voorbeelden, waarde in de opvoeding.
Volgens Scaliger leert juist de tragedie de mens hoe hij zijn leven het beste kan inrichten,
namelijk door fouten te vermijden. Door de afschrikwekkende negatieve voorbeelden krijgt
in zijn opvatting de tragedie zijn vormende kracht.
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 145a D (Scaliger 1964): ‘[sententiae] sunt
enim quasi columnae, aut pilae quaedam universae fabricae illius.’ Zie over de verschillende
interpretaties van deze uitspraak: sub 3.4.4. (p. 56-58). Scaligers formulering gaat mogelijk
terug op een uitspraak van Cicero, waarin deze de zuilen die tempels en gaanderijen steunen,
vergelijkt met de onderdelen van een redevoering. Zoals de zuilen niet alleen nuttig zijn maar
ook de waardigheid van het gebouw benadrukken, zo zijn de onderdelen van de redevoering
niet alleen nuttig en noodzakelijk, maar zij bepalen ook de lieflijkheid en bekoorlijkheid van
de rede. (‘Columnae et templa et porticus sustinent, tamen habent non plus utilitatis quam
dignitatis. [...]. Hoc in omnibus item partibus orationis evenit, ut utilitatem ac prope necessitatem
suavitas quaedam et lepos consequatur.’ Cicero, De oratore III, 46, 180-181; in Cicero
1967-1968, II, p. 142-144).
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der personen), in plaats van op de morele misvatting (de hamartia), als oorzaak van
89
de ellende waarin zij worden gestort, zoals bij Aristoteles.
Scaligers visie op de werking van de tragedie vindt men onder andere
weerspiegeld in Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, zoals Witstein liet zien. In de
bron van dit stuk wordt wel het verband gelegd tussen Rodd'ricks morele
90
tekortkoming en zijn peripetia, maar dit wordt niet door Bredero overgenomen. Bij
Bredero is de peripetia het gevolg van het toeslaan van het blinde noodlot. De
uiteindelijke morele lering is te trekken uit de gevolgen van Rodd'ricks onbeheerste
reactie hierop. (Rodd'rick zal sterven van permanente smart). Door de
moraalfilosofische koorpassages en sententieachtige uitspraken van de vorst is het
publiek er dan echter al ruimschoots op gewezen dat Rodd'ricks fundamenteel
gebrek aan patientia tegenover de slagen van de Fortuin juist niet nagevolgd moeten
worden. Dit wordt door de droeve afloop van zijn onbeheerste leven dan nog eens
91
extra benadrukt.

3.2.2 ‘Tragische geschiedenissen’
De notie dat de tragedie als centraal thema de met ellende gepaard gaande
lotsverandering der groten bevat, is al te vinden in de definities van het genre door
de twee vierde-eeuwse Latijnse grammatici Donatus en Diomedes. Vooral de
verhandeling De tragoedia ac comedia non pauca van Donatus was in de zestiende
eeuw zeer bekend geworden, omdat hij opgenomen was in de meeste
Terentius-edities én onder meer in de editie-1544 van Erasmus' vertaling van
92
Euripides' Hecuba en Iphigenia in Aulis. De invloed van deze grammatici op
93
Scaligers opvattingen is ook reeds lang aangetoond. Wil men nu verklaren waarom
aan deze, op zichzelf genomen ‘neutrale’, definities over de res lugubres et atroces
die hooggeplaatsten kunnen treffen, in de renaissance een uitgesproken morele
betekenis
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Hierover: Spies 1977-1978, p. 396 ( = Spies 1979a, p. 41).
Zie Witstein 1975a, p. 34. Witstein legt het verband tussen Bredero's keuze en de wijze
waarop hij lering wil verschaffen echter niet.
Witstein 1975a, p. 34-49.
Het eerste gedeelte (De fabula) van de in de 16e en 17e eeuw aan Donatus toegeschreven
verhandeling is eigenlijk van de hand van Evanthius, Een gedeeltelijke tekst met Engelse
vertaling van Evanthius-Donatus en van het derde boek van Diomedes' Ars grammatica vindt
men in Lawton 1949, p. 1-27; een volledige Engelse vertaling in Preminger/Hardison/Kerrane
1974, p. 303-308; een inhoudsoverzicht in Lawton 1949, p. XIII-XIV. Op het belang van Donatus
werd ten onzent gewezen door o.a. Smit 1968, p. 11-12.
Kern 1949, p. 17-47, in navolging van een uit 1904 daterende studie van Lanson. Lanson
had er al op gewezen dat nog in 1567 Henri Estienne de verhandeling van Donatus opneemt
in zijn verzameleditie van Griekse tragedies-in-het-Latijn (Kern 1949, p. 33). Dit brengt Lawton
dan ook tot een uitspraak als: ‘On n'exagère point en disant qu'en France, jusqu'à l'avènement
de Corneille (et peutêtre encore plus tard), c'est Donat plutôt qu'Aristote qui a formé la tradition
néo-classique’ (Lawton 1972, p. 10).
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werd gehecht , dan lijkt het toch moeiltjk om dat geheel aan de invloed van Horatius'
95
Ars poetica toe. te schrijven. Er is dan ook herinnerd aan een heel ander soort,
ook in de Nederlanden graag gelezen, teksten, waarin de wisseling der Fortuin in
het bestaan der groten direct geassocieerd werd met morele lering. Bedoeld worden
onder andere de vanaf het einde der vijftiende eeuw zeer populaire novellenbundels
96
van Boccaccio, De claris mulieribus en De casibus virorum illustrium. Hierin worden
geschiedenissen over beroemde en beruchte mannen en vrouwen als exempla
behandeld. Uit deze voorbeelden van door de wisselvallige Fortuin bepaalde
lotgevallen kon de lezer volgens de schrijver leren hoe ijdel en vergankelijk aardse
97
roem is en hoe verkeerd het dus is deze na te streven en er op te bouwen. Het
onderstrepen van een dergelijke morele les, waarbij incidenteel ook de notie van
98
‘boete voor zonde’ werd betrokken , past uiteraard geheel bij de sterk didactische
kleur van zovele laat-middeleeuwse teksten.
Succesvol waren ook latere bundels als Le théâtre du monde van Pierre Boaistuau,
waarin de lezer erop attent gemaakt wordt dat ambitie, trots en liefdespassie als
belangrijkste oorzaken van de ‘piteuse tragedie de la vie de l'homme’ zijn te
beschouwen, én - natuurlijk onvermijdelijk - dat het leven hier op aarde bewijst hoe
99
men van de top van eer en macht plotseling neer kan storten. Eveneens geliefd
was de grote verzameling van ‘tragische geschiedenissen’ van de Italiaan Bandello,
novellen die eerst in het Frans vertaald waren door Boaistuau en François de
100
Belleforest en in de Nederlanden vanaf 1598 in onze taal ter beschikking kwamen.
Vander Plasse, de Amsterdamse uitgever van Bredero en Coster, gaf - zeer
waarschijnlijk tussen 1613 en 1615 - de verzameling-in-vertaling voor het eerst in
101
zijn geheel uit. Bandello's novellen waren in het Amsterdamse
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Voór Scaliger gebeurde dit impliciet o.m. door Badius (zie noot 87).
Zie o.a. Stone 1974, p. 19 (onder verwijzing naar Lanson).
In 1525 en 1526 verschenen bij Claes de Grave in Antwerpen Nederlandse vertalingen onder
de titels Vanden doorluchtighen glorioeslen ende edelsten vrouwen ende van haren wercken,
resp. Vanden doorluchtighen mannen ende haren wercken (Nijhoff/Kronenberg II, nr. 2521,
resp. I, nr. 428; niet bij Clemens 1964).
Doran 1954, p. 104, 120: Margeson 1967, p. 65, 71; Stone 1974, p. 19-22.
Doran 1954, p. 120.
Boaistuau 1977, p. XXVII; Stone 1974, p. 22. Le théâtre du monde dateert van 1558 en bevat
in drie boeken een aantal sombere beschouwingen over de ellende op aarde, die de
menszonder-God te beurt valt. In de moderne Franse editie-1981 vindt men een lijst van ca.
70 Franse edities voór 1622 (Boaistuau 1981, p. 27-29). Het boek werd vertaald in
verschillende talen. Een Nederlandse vertaling verscheen in 1576 bij Geeraert Smidts te
Antwerpen; daarna volgden er in elk geval nog edities in 1599 en 1648 (Veenstra 1968, p.
218).
Zie Bredero 1981, p. 8-13.
Zie voor de gecompliceerde drukgeschiedenis van de Nederlandse vertalingen van de Histoires
tragiques: Clemens 1964 en vooral Keersmaekers in zijn inleiding tot Bredero's Vertaalde
gedichten (Bredero 1981, p. 14-33). De beschikbare gegevens bieden het volgende. De eerste
twee delen, vertaald door Merten Everaerts, verschenen in 1598, resp. 1601 bij Jan van
Ghelen te Antwerpen. Het derde deel, vertaald door Isaac le Bert, verscheen daarop in 1611
bij Jan van Waesberge te Rotterdam. Reinier Telle vertaalde voor uitgever Vander Plasse de
delen IV t/m VII, die wellicht samen met de andere delen als geheel op de markt zijn gebracht.
Alleen latere drukken van deze volledige reeks zijn bewaard gebleven.
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literaire milieu zeer bekend en leverden stof voor verschillende treurspelen, onder
102
andere van Rodenburgh.
In verschillende van deze ‘histoires tragiques’ wordt de morele bedoeling van
ieder verhaal, dat al veelzeggend ‘tragisch’ genoemd wordt, expliciet verwoord. Het
zijn veelal zedelessen betreffende de noodzaak om zich met name in de liefde niet
103
‘soo onmatelyck te laten overwinnen van zyn affecten ende begeerten’. Meer nog
dan bij Boccaccio wordt in deze verhalenbundels de nadruk gelegd op de
Fortuinswisseling ten kwade als het directe gevolg van Gods oordeel over zondig
104
gedrag. Een dergelijke opvatting van de Fortuin past ook weer geheel in een
christelijke gedachtenwereld, waarin ongeluk óf vergelding is van begane zonden,
óf wordt beschouwd als loutering, die dan echter wel op de juiste, aan Gods wil
105
onderworpen, wijze moet worden ondergaan. Hooft formuleert in een gedichtje
‘Op de Tragische Historien’ deze laatste morele interpretatie van de novellen duidelijk,
zij het dan dat de berusting in een opgelegd, ellendig, lot voor minnaars wordt
ingegeven door hun grote gevoelens voor de geliefde:
Verliefde sielen die gesmolten sijt in een,
Wie van u buiten plicht doet tegen Godt en Reên,
Op die comt wackre wraeck met quelling 't quaet verhalen,
Dan wie buiten haer schult t' geluck raeuw annetast,
Dien is haer ramp geen ramp, maer groeijen in haer last,
106
En 't lust haer waerde liefd ten diersten te betalen.

3.2.3 De politiek-morele functie van het dichterschap
De associatie tussen de val der groten en morele instructie, wijd verbreid als deze
was in de novellenliteratuur van de zestiende eeuw, getuigt van een morele
blikrichting die ook de interpretatie van de theoretische uitspraken der grammatici
en van Horatius bepaalde. Deze konden niet anders gelezen worden dan met grote
nadruk op de morele strekking van de tragedie. Ook de zestiendeeeuwse theoretici
konden zich daar - op een enkele uitzondering na - niet van losmaken. Horatius'
utile dulci-voorschrift werd zo een verplichte leidraad voor ieder die met woorden
een publiek wilde bereiken.
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Zie Bredero 1981, p. 13.
Zie bijvoorbeeld Bredero 1981, p. 113 en 181.
Boaistuau 1977, p. LII-LXIV; Margeson 1967, p. 67.
Witstein 1975a, p. 15.
Hooft 1899-1900, I, p. 35.
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Christelijke lessen over de ijdelheid van de wereld en 's werelds goed, over de straf
die volgt op de zonden der onkuisheid, hoogmoed en ambitie, en die over de beloning
der deugd, stonden hoog aangeschreven. Maar ook meer maatschappelijke, politieke,
inzichten werden door de theoretici én drama-auteurs als de vrucht van de tragedie
gezien. Behalve de eerder aangehaalde uitspraken van Scaliger over de regeling
van het menselijk gedrag via de toneelhandeling, wijzen andere woorden van deze
theoreticus erop dat ‘de taak van de poëezie behoort tot het gebied van de staat,
die door de wetgever wordt gereguleerd’, of wel: het doel van de poëzie dient direct
het maatschappelijk bestuur. Immers: ‘dezelfde dingen die het volk in wetten en
door hun bestuurders als leidraad worden voorgehouden, worden ook door de
dichters in hun werk overgedragen, en dan voorzien van enige ‘aantrekkelijkheden’
107
ter lering van de gemeenschap’.
In Engeland prijst Jasper Heywood in 1612 (in An Apology for actors) als het doel
van het drama onder andere aan:
to teach the subjects obedience to their king, to show the people the
untimely ends of such as have moved tumults, commotions and
insurrections, to present them with the flourishing estate of such as live
in obedience, exhorting them-to allegiance, dehorting them from all
108
traitorous and felonious strategems.
In ons eigen land zag Van Ghistele al in 1556 zijn vertaling van Sohocles' Antigone
als een middel om ‘den styl ende die manieren van der Tragedien’ te leren kennen,
waer inne ghy sien ende bevroeden moecht, het leven, regement, ende
strafheyt van groote personagien, als van Keysers, Coninghen, Princen,
ende Heeren, ons leerende hoemen een ghemeynte regeren, ende in
vrede houden sal, ende die veranderinge haers rijcx, door quade
ordinancien, statuyten, ende rechten, so dat die fortuyne ooc so wel met
groote heeren, als met gemeyne persoonen, wonderlic draeyende ende
109
veranderende is...
Met andere woorden: naast een al gem een inzicht in de wisselvalligheid van de
Fortuin biedt de tragedie een spiegel voor vorsten én onderdanen, met lering om
redelijk en met mate te leven. Ook kan hij herinneren aan het feit dat val en ellende
vaak het gevolg zijn van de zonde der hoogmoed, in casu rebellie der onderdanen,
of van ‘quade ordinancien’ der vorsten.
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Spies 1977-1978, p. 394 ( = Spies 1979, p. 37). De tekst van Scaliger in Scaligers Poetices
libri septem, lib. VII, cap. 2, p. 347 b A-B (Scaliger 1964): ‘Poesim veró esse politiae partem,
quae sub legis latore, quanquam alia facie atque colore, continetur. Nam quae iussa sunt in
legibus, quae sunt apud concionatorem, moderatorémque populi suasiones: hae poetices
[...] comparabuntur quibusdam amoenitatibus ad institutionem civitatis.’
Geciteerd naar Doran 1954, p. 89.
Sophocles 1922, p. 3.
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In deze voorbeelden zit de lering dus vooral in de ommekeer van het lot, die in
Scaligers zin ‘morele bevrediging’ moet geven. Witstein stelt dat Hooft en Bredero
waarschijnlijk persoonlijk gefascineerd waren door de veranderlijkheid aller dingen,
wat zou kunnen blijken uit de keuze van hun zinspreuken ‘Verandren cant’ en ‘'t
Kan verkeeren’. Dit zou dan mooi aansluiten bij de volgens haar ‘obligate spil van
110
alle dramatische handelingen in de Renaissance’, in de catastrophe en peripetia ,
111
die Scaliger (maar dan in niet-Aristotelische zin ) ook als zodanig noemt. Het belang
dat Scaliger hecht aan de gruwelijkheid van de lotsveranderende gebeurtenissen
lijkt hierbij vooral ingegeven door behoefte aan demonstratie van de reacties der
hoofdpersonen op het vreselijk lot dat hen overkomt. (Deze reacties moeten, zoals
wezagen, dan als ‘goed’ of ‘kwaad’, in de zin van ‘al dan niet in Gods wil of de grillen
der Fortuin berustende’, beoordeeld worden). Straks zal blijken dat Scaliger zelf als
voorbeeld van een ideaal drama een plot ontwerpt waarin de fatale lotsverandering
in feite al heeft plaatsgevonden aan het begin van het stuk. Het accent ligt dan ook
niet op ‘straf’ of ‘beloning’, maar op de wijze waarop men zich tegen de dreigende
Fortuinswisseling verhoudt.

3.3 De relatie tussen de moreel-instruerende tragedie en de rhetorica
3.3.1 De taak van de rhetor
In deze periode, waarin de vorming van het ethisch en maatschappelijk bewust zijn
doel is van alle opvoeding, staan ook de dramaschrijvers voor de taak om als
filosofen en rhetoren hun publiek op de meest efficiënte wijze tot het aanwenden
van Scaligers ratio recta te brengen. Het overdragen van gedragsinstructie via
directe boodschappen en via de overtuigingskracht van de gestelde exempla was
onmogelijk zonder een perfecte beheersing van de rhetorische middelen die hun
gedurende hun eigen opvoeding waren onderwezen. Cicero's opvatting van de
112
eloquentia als ‘wijsheid die door middel van copia spreekt’ had het ideaal van een
rhetor gekweekt die in staat is op de wijze van de dialectica met een over-vloed van
argumenten zijn opvattingen uit te dragen. Als rhetor bedient hij zich daarbij van
een veelheid en verscheidenheid van fraaie, stilistische middelen, waarmee hij zijn
113
publiek behaagt én overtuigt. In het drama werd nu optimaal
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Witstein 1975a, p. 4-5.
Zie noot 83.
Doran 1954, p. 30, naar Cicero's uitspraak in diens Partitiones oratoriae (23, 79): ‘Nihil [enim]
est aliud eloquentia nisi copiose loquens sapientia’.
Deze Ciceroniaanse opvatting vindt men behalve bij Erasmus ook bij een humanist als de
Straatsburgse rector Johannes Sturm, in zijn commentaar op de De ratione inveniendi oratoria,
libri IIII van de klassieke rhetor Hermogenes; geciteerd bij Spies 1979c, p. 168-169, p.206, n.
22 ( = Spies 1979a, p. 93-94, p. 131, n. 22). Evenals Erasmus in zijn De copia onderscheid
maakt tussen copia verborum en copia rerum (Erasmus 1961-1962, I, p.3-110; zie noot 185)
maakt ook Sturm duidelijk onderscheid tussen inhoudelijke copia en stilistische.
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de gelegenheid geboden om aan de hand van eén geschiedenis velerlei ‘wijsheid’
te verwoorden en over te dragen door middel van de zo zeer begeerde copia en
varietas van gebeurtenissen, de door de karakters uitgedrukte emoties, discussies
en hieraan verbonden ‘leringen’. Dit dan gerealiseerd met behulp van alle stilistische
pijlen van het rhetorisch vuurwerk, waarbij evenzeer copia en varietas verlangd
114
werden.
115
Zo is het zestiende-eeuwse theater wel een ‘Academy of Speech’ genoemd.
‘Speech’ was in de renaissance immers hét uitdrukkingsmiddel van de menselijke
geest: een gave waardoor de mens zich van de dieren onderscheidt, het bewijs dat
hij met rede is begiftigd, waardoor hij zich met behulp van alle tot zijn beschikking
staande middelen (en dat wil dan zeggen: voorschriften en directe modellen) in
schoonheid van woord én gedachte kan uitdrukken. Een heroriëntatie op de klassieke
rhetorische traditie bood de rhetor de disciplines om zich in een dergelijke vaardigheid
te bekwamen. Deze betreffen enerzijds de juiste keuze en schikking der ‘gedachten’,
die in Cicero's De oratore ressorteren onder respectievelijk de inventio en de
dispositio, anderzijds de studie van het ornatus der tropen en figuren, die tot de
116
derde taak van de rhetor, de elocutio, behoren. De eerste taken betreffen de
interne opbouw van de redevoering: het soort argu-menten dat gebruikt kan worden
en de volgorde waarin dat moet gebeuren, ver-deeld over de verschillende
onderdelen van het betoog. In de elocutio moet de re-denaar op bij zijn onderwerp
en de situatie passende wijze zijn geordende ‘gedachten’ stilistisch fraai verwoorden,
met het doel het behagen (delectare) van zijn publiek. Dit delectare moet volgens
het Ciceroniaanse opvoedingsideaal ech-ter altijd in dienst gesteld worden van
overdracht van ‘wijsheid’, waarvoor het materiaal in de inventio bijeen is gebracht.
Deze opvatting wordt met kracht door de humanisten verdedigd: taal is voor hen
altijd het middel waarvan de mens zich in comrnunicatie met anderen bedient, dat
wil zeggen gebruikt om anderen van zijn gevoelens en meningen deelgenoot te
maken. Het gebruik van fraai gestileerde taal heeft zo vooral een maatschappelijke
functie; de perfectie van de uitdrukking zal het verwoorden zo'n kracht bijzetten en
het publiek zó bewegen (movere), dat het de door de spreker uitgedrukte en met
kracht van argumenten
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Zie o.a. Doran 1954, hoofstuk 2, ‘Eloquence and Copy’ (p. 24-52) en Trousdale 1982, p. 39-64
(hoofdstuk 3, ‘the criterion of richness’) en p. 125-133 (van hoofdstuk 6, ‘The didactic intent’).
Clemen 1961, p. 23.
Als Nederlandse inleiding op de relatie tussen rhetorica en dichtkunst: Witstein 1969, p. 1-97;
voor de rol van de rhetorica als argumentatieleer in de poëzie van Vondel: Spies 1979b en
1979c. Voor Engeland: Vickers 1970. Voorde de rol van de rhetorica in het renaissance-drama:
o.a. Doran 1954, Clemen 1961, McDonald 1966, Griffiths 1970, Stone 1974, Altman 1978,
Trousdale 1982.
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gestaafde ideeën optimaal in zich zal opnemen en zich van de ‘waarheid’ ervan zal
laten overtuigen (persuadere).

3.3.2 De rhetorische opzet van de tragedie bij Scaliger
Een directe relatie tussen de beoogde morele instructie en de mogelijkheid tot
hoogstandjes op het niveau van de elocutio, ook in het taalmedium ‘drama’, wordt
ook door Scaliger gelegd. Als overtuigd humanist waarschuwt hij al in het eerste
hoofdstuk van zijn Poëtica voor het misverstand dat ‘bene dicere’ (dat wil zeggen:
117
woordenpraal op grond van de elocutio) ooit een doel op zichzelf zou kunnen zijn.
Hoe nu in de praktijk van de tragedie de ware eloquentia tot zijn recht moet komen,
daarover spreekt Scaliger in het reeds eerder genoemde 97ste hoofdstuk van zijn
derde boek.
Geheel in overeenstemming met de didactische functie die hij de poëzie toedenkt,
benadrukt Scaliger in dit hoofdstuk dat het drama de toeschouwer niet alleen met
bewondering en schrik moet vervullen, maar dat het ook moet onderwijzen, bewegen
en behagen (docere, movere et deleclare). Hiertoe is in elk geval een zodanig
‘arrangement van voorgestelde zaken’ noodzakelijk dat dit het publiek als
118
‘waarheidsgetrouw’ voorkomt. Als voorbeelden van een onwaarschijnlijke
voorstelling van zaken noemt Scaliger dan onder meer veldslagen of belegeringen
die binnen twee uur worden afgehandeld, of het zich in eén ogenblik verplaatsen
119
van de ene stad naar de andere. Even later wijst hij ook gelijktijdige vertoning van
gebeurtenissen die niet tegelijk gezien kunnen worden, af en spreekt hij over een
120
totale speelduur van zes tot acht uur.
Deze uitspraken van Scaliger over de ‘waarschijnlijkheid’ van het voorgestelde
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Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 1, p. 2a B (Scaliger 1964): ‘Ne sanè quod iactatum
est, admittendum censeas, oratoris finem esse, bene dicere, non persuadere.’ (Vert. door
Padelford: ‘By no means are we to accept the papular idea that eloquent speaking, rather
than persuasion, is the end of oratory’ (Padelford 1905, p. 3).
Scaliger, Poetices libri septam, lib. III, cap. 97, p. 145b A (Scaliger 1964): ‘Res autem ipsae
ita deducendae disponaeque sunt, ut quam proximè accedant ad veritatem. neque enim eò
tantùm spectandum est, ut spectatores vel admirentur vel percellantur [...]: sed & docendi &
movendi, & delectandi. Delectamur autem veliocis, quod est Comoediae: vel rebus seriis, si
vero sint propriores.’ (Vert, door Padelford: ‘The events themselves should be made to have
such sequence and arrangement as to approach as near as possible to the truth, for the play
is not acted solely to strike the spectator with admiration or consternation [...] but should also
teach, move, and please. We are pleased either with jests, as in comedy, or with things
serious, if rightly ordered.’ Padelford 1905, p. 60. Beter dan res cloor ‘events’ te vertalen zou
ik deze willen weergeven als ‘datgene wat wordt uitgebeeld’; vero[...]propriores slaat ook niet
op de sequentie der gebeurtenissen, maar op het ‘de waarheid nabijkomen’ van het
voorgestelde op zichzelf).
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 145b A (Scaliger 1964).
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 145b C (Scaliger 1964); in het schema voor
de tragedie van Ceyx en Alcyone.
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worden gevolgd door enkele opmerkingen over de plot (argumentum) van de
tragedie. Deze moet enerzijds zo beknopt, maar aan de andere kant ook zo
121
gevarieerd mogelijk zijn. Als voorbeeld geeft Scaliger de opeenhoping van
gruwelen, compleet met geestverschijning, zoals deze in Euripides' Hecuba
122
voorkomt : een geval van copia van treurige slagen van het lot, die het
renaissance-publiek zo uitermate behaagde. De plot van deze geschiedenis bevat
zeker niet een duidelijke ‘herkenning en ommekeer’ van de hoofdpersoon aan het
einde. Het gaat veel meer om de herhaling en opeenstapeling van de ellende die
123
Hecuba treft, wier reacties door Euripides dan ook breed uitgemeten worden. Het
is déze passage, waarin Scaliger de waarschijnlijkheid van de ‘dingen’ en de
beknoptheid van de uitgebeelde geschiedenis als noodzakelijk voor het gewenste
effect bij het publiek benadrukt, die voor Rens het bewijs waren dat Scaliger wel
124
degelijk een Aristotelische handelingseenheid in het drama beoogt. Deze opvatting
kan echter met verschillende argumenten weerlegd worden. We zagen reeds dat
Scaligers visie op verschillende essentiële punten van die van Aristoteles verschilt,
en dat in het algemeen zijn dramatheorie begrepen moet worden als rhetorisch, op
Horatius' morele postulaat van het ‘utile dulci’ geënt. Scaligers beroep op de
waarschijnlijkheid van het voorgestelde staat in directe relatie tot het beoogde
didactische effect van het drama, of, zoals Weinberg zei: Scaligers ‘references are
125
all to the norms of nature or of the audience rather than to aesthetic principles’.
Het via woorden verwijzen naar zaken die niet overeenkomstig de
werkelijkheidservaring van het publiek zijn werd ook door Horatius als onacceptabel,
126
want storend voor het gewenste overtuigingseffect, afgewezen.
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Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 145b B (Scaliger 1964): ‘argumentum ergo
brevissimum accipiendum est: idque maximè varium multipléxque faciundum.’
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III cap. 97, p. 145b B (Scaliger 1964): ‘Hecuba in Thracia,
prohibente reditum Achille Polydorus iam interfectus est. Caedes Polyxenae. Exoculatio
Polymnestoris. Quoniam verò mortui quidam non possunt introduci, eorum phasmata, sive
idola, sive spectra subveniunt: ut Polydori...’ (Vert. door Padelford: ‘Hecuba in Thrace, Achilles
forbidding her return [moet zijn: de terugkeer van de Griekse vloot naar huis], Polydorus
already killed, the murder of Polyxena, and the blinding of Polymnestor. Since dead persons
cannot be introduced, their apparitions, or ghosts, or spectres, are substituted’ (zoals die van
Polydorus; Padelford meent ten onrechte dat deze op de rest van de zin slaat, waar over een
geestverschijning bij Aeschylus wordt gesproken; Padelford 1905, p. 60).
Het drama concentreert zich op de smart van Hecuba, die achtereenvolgens door haar eigen
slavernij en de dood van haar kinderen wordt getroffen. Het stuk eindigt met haar wraak op
Polymnestor, wiens lotswisseling weliswaar met een soort agnitio gepaard gaat, maar dit
geheel in dienst van Hecuba's tegenactie.
Rens 1978, p. 136-138.
Weinberg 1941-1942, p. 359; ook bij Spies 1977-1978, p. 395 ( = Spies 1979a, p. 38).
Horatius, Ars poetica, vs. 338-340: ‘ficta voluptatis causa sint proxima veris, // ne quodcumque
velit poscat sibi fabula credi // neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo.’ (In de
vertaling van de Loebeditie: ‘Fictions meant to please should be close to the real, so that your
play must not ask for belief in anything it chooses, nor from the Ogress's belly, after dinner,
draw forth a living child.’; Horatius 1936, p. 478-479).
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Dit betekent dat Scaliger wel eenheid van tijd en plaats voorstaat, maar dat eenheid
van handeling, in de zin van een structurele, interne samenhang, die als geheel de
‘ideale werkelijkheid’ uitbeeldt, voor hem niets betekent. Zijn waarschuwing dat het
argumentum van de tragedie zo beknopt mogelijk moet zijn mag dan - als enige
van al zijn uitspraken - enigszins lijken op Aristoteles' eis tot eenheid van handeling,
maar deze is, zoals Kern aantoonde, oók veeleer gemodelleerd naar Horatius. Deze
achtte immers eveneens een strenge organisatie van woorden noodzakelijk om het
127
publiek te blijven boeien. Zo licht Scaliger Aristoteles' eis dat het drama ‘een
zekere omvang’ moet hebben ook niet toe door - zoals Aristoteles doet - te wijzen
op de noodzaak van ruimte voor een natuurlijke ontwikkeling van de plot. Hij verklaart
dit met een beroep op het publiek, dat toch zeker enkele uren onderhouden wil
128
worden, maar ook weer niet té lang, want dan wordt men moe. In de ogen van
Sellin vertegenwoordigt Scaliger ten opzichte van Heinsius dan ook een ‘ouderwetse’
didactisch-rhetorische visie op doel en middelen van de poëzie tegenover een
129
nieuwe, op Aristoteles geënte, neoklassieke dramaopvatting. Hierop ga ik straks,
sub 5, nader in.
Scaligers rhetorische opvattingen blijken ook in het door hem gegeven-voorbeeld
van een tragedieopbouw, dat hij laat volgen op zijn opmerkingen over de aard van
de plot. Aan de hand van het verhaal van de geliefden Ceyx en Alcyone, zoals dit
130
in Ovidius' Metamorfosen voorkomt , gaat hij in op de vraag hoe
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Kern 1949, p. 43, onder verwijzing naar Horatius, Ars poetica, vs. 335-337: ‘Quid quid
praecipies, esto brevis, ut cito dicta // percipiant animi dociles teneantque fideles: // omne
supervacuum pleno de pectore manat.’ (In de vertaling van de Loebeditie: ‘Whenever you
instruct, be brief so that what is quickly said the mind may readily grasp and faithfully hold:
every word in excess flows away from the full mind’; Horatius 1936, p. 478-479). Dat ook het
door schrijvers van humanistentragedies aan de ‘vraisemblance’ gehechte belang op het
rhetorische principe van het aptum teruggaat, wordt ook betoogd door Stone 1974, p. 157-158.
Aristoteles, Poetica 7, 5-7 (Butcher 1951, p. 31-32); Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap.
6, p. 12a B: Zie ook Jones/Nicoll 1976, p. 20-21.
Sellin 1979, p. 915-916. Als Rens wil aantonen dat Scaliger wél de Aristotelische dramaeenheid
beoogt, beroept hij zich in feite op eén zinnetje in de inleiding van Buck op de facsimile-editie
van Scaligers Poetica (Scaliger 1964, p. XVII), én op het feit dat volgens hem ook Donatus,
van wie Scaliger veel ‘leende’, op eenheidsorganisatie in de tragedie aandringt. De passage
van Donatus, waarop Rens waarschijnlijk doelt, betreft overigens alleen de waardering van
de komedies van Terentius, als ‘aptum ex se totum, et uno corpore videatur esse compositum’
(vertaald door Lawton als: ‘The whole thing is self-consistent and seems to be fitted together
as an organic whole.’ Lawton 1949, p. 10-11). Dit is eigenlijk niet meer dan het bezweren van
de spookbeelden die Horatius in het begin van zijn Ars poetica oproept: het publiek begrijpt
de bedoeling van de schrijver niet als de verschillende delen niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Deze afstemming wordt echter bepaald door de didactiek, niet door de innerlijke esthetiek.
Ovidius, Metamorfosen XI.
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men op grond van deze geschiedenis een grondplan voor een tragedie zou kunnen
ontwerpen:
‘Laat het eerste bedrijf bestaan uit een weeklacht, waarna het koor uiting geeft
aana fschuw van zeereizen. In het tweede bedrijf een priester, die na het plengen
van een offer met Alcyone en haar voedster spreekt; altaren, vuur, godsdienstige
uitspraken, waarna het koor de geplengde offers goedkeurend onderschrijft. Het
derde bedrijf: een bode komt met geruchten dat er een storm is opgestoken. Hieraan
voegt het koor (andere) voorbeelden van schipbreuk toe en roept veelvuldig Neptunus
aan. Het vierde bedrijf: vol tumult; het gerucht blijkt waar te zijn, gevallen van
schipbreuk worden beschreven door zee- en kooplieden. Het koor beweent de
situatie, alsof hij reeds geheel verloren was. Het vijfde bedrijf: Alcyone kijkt vol angst
uit over de zee en ziet in de verte het lijk [namelijk van Ceyx]. Dan volgt de
metamorfose van beiden, juist op het moment dat zij de hand aan zichzelf wil slaan.
Wat hier als voorbeeld van een grondplan is aangegeven kan uitgebreid worden
131
door toevoeging van andere personen.’
Uit het feit dat Scaliger het verhaal van Ceyx en Alcyone heeft uitgekozen om er
een model voor een tragedie op te bouwen, kan blijken dat de zo noodzakelijk
geachte gruwelijke gebeurtenissen op zichzelf niet zo belangrijk zijn voor zijn doel,
maar wel de reacties van de hoofdpersonen erop. Ook is er in dit verhaal wel sprake
van een schrijnende lotswisseling, maar deze heeft in feite al plaatsgevonden aan
het begin van het stuk, als Alcyone vol angstige voorgevoelens is over het lot van
Ceyx, die een gevaarlijke zeereis heeft moeten ondernemen. De klacht (van Alcyone,
mag men aannemen) aan het begin laat het verhaal inzetten met droef besef over
de bedreiging van het geluk der gelieven. Het stuk eindigt wel met de herkenning
van het lijk van Ceyx, maar deze is slechts de bevestiging van de steeds meer
opgevoerde dreiging. Scaliger geeft geen aanduiding voor de de inhoudelijke
interpretatie van het verhaal, en gaat dan ook niet in op de vraag of men de
metamorfose van de geliefden (tot ijsvogels) op moet vatten als een uiteindelijk toch
‘gelukkige wending’. Er is in feite nauwelijks sprake van handeling; wel is er alle
gelegenheid tot het vertellen van beeldende
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Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 145b C-D (Scaliger 1964): ‘Primus actus
esto conquestio. hinc Chorus detestans navigationes. Secundus actus, Sacerdos cum votis,
colloquens cum Halcyone et nutrice: arae, ignis, piae sententiae. hinc Chorus vota approbans.
Tertius actus, Nuncius de orta tempestate cum rumoribus. hinc Chorus, exempla adducens
naufragiorum: multa apostrophe ad Neptunum. Quartus actus, turbulentus, vera iam fama:
Naufragia ex nautis, mercatoribus. hinc Chorus rem, quasi defunctum sit, deplorans. Quintus
actus, Halcyone anxia mare spectans, cadaver procul videt. hinc mutatio utriusque, quum
ipsa sibi manus consciscere vellet. Quae exempli gratia pro formula posita, augebis aliis
personis.’ In 1632 verscheen in Den Haag een treurspel van G. Severins van Cuilla, dat de
geschiedenis van Ceyx en Alcyone tot onderwerp heeft (Severins van Cuilla 1632). Het bestaat
uit twee bedrijven, opgebouwd uit monologen en dialogen; het volgt niet het plan van Scaliger.
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verhalen over rampen die hebben plaatsgevonden, én tot het verwoorden van
emotionele reacties, die het publiek tot een juist inzicht (in casu de houding ten
opzichte van de slagen van het lot, tegenover poging tot zelfmoord?) moeten leiden.
De expliciete lering zal gezocht moeten worden in de piae sententiae, waarvan men
de strekking wel in de stoïsche berusting in de wil der goden zal moeten zoeken.
De ethische dimensie wordt ook uitgedrukt wanneer door de koren van het eerste
en derde bedrijf de dreigende schipbreuk van Ceyx en Alcyones angst op een
algemener niveau worden gebracht.
In de reeks van afzonderlijke rhetorische vormen waaruit Scaligers plot bestaat
kan men direct de ‘set pieces’ die Griffiths beschrijft, herkennen. Scaliger raadt aan
het stuk te beginnen met een monoloog, waarvan de aard (een conquestio) in dit
geval kenmerkend is voor een tragedie uit deze tijd, en die als uitdrukking van diepe
132
emoties een geliefd dramatisch element vormde: de klacht. Ook bevat deze
monoloog, die tevens de functie kan vervullen van de expositio, tegelijk eén van de
‘indrukwekkende en gruwelijke zaken’ die volgens Scaliger eigen zijn aan de tragedie,
zoals: ‘het beleid van vorsten, slachtingen, wanhoop, zelf-moorden, gevallen van
ballingschap, beroving, oudermoord, incest, brand, strijd, uitsteken der ogen, geween,
133
geschreeuw, klaagzangen, begrafenissen, grafredes en lijkzangen.’
Behalve de eerste monoloog, waarin gevoelens worden verwoord, onderscheidt
Scaliger ook verschillende gevallen waarin een verhaal (narratio) wordt verteld over
buiten de handeling voorgevallen gebeurtenissen. Eén daarvan benoemt hij als het
geliefde bodeverhaal. Behalve de plaats die aan het koor wordt gegeven, wordt ook
de gelegenheid geboden om dié in een drama voorkomende vormen te hanteren
die aangewend worden als twee of meerdere personen in gesprek met elkaar worden
opgevoerd: de tirade (een wat langere claus van eén persoon, gericht tot een ander)
en de stichomythie (dispuut, waarin elk der personages steeds eén regel in de mond
134
gelegd krijgt). Van de figurae sententiae wordt apart de apostrophe genoemd.

3.3.3 De invloed van het rhetorica-onderwijs op de opbouw van de
tragedie
Het rhetorica-onderwijs had de dramaschrijvers alle kans gegeven om dramatische
vormen als door Scaliger gepropageerd, met behulp van de inventio en elocutio
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Over de dramatische klacht en de vormen die deze in het renaissancedrama, m.n. dat voór
Shakespeare, kan aannemen: Clemen 1961, p. 211-286.
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 144b C (Scaliger 1964): ‘Res tragicae
grandes, atroces, iussa Regum, caedes, desperationes, suspendia, exilia, orbitates, parricidia,
incestus, incendia, pugnae, occaecationes, fletus, ululatus, conquestiones, funera, epitaphia,
epicedia.’ Men ziet dat deze tragische res zowel de gruwelijke gebeurtenissen zelf als de
reacties daarop bevatien.
Lausberg 1973, hoofdstuk 762, p. 377-379-
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uit te werken. Regels voor de opbouw van afzonderlijke speeches, aangevuld met
kant en klare modellen, waren hun (én het geletterde publiek) als het ware met de
paplepel ingegoten. De populariteit van een schoolboek als dat van de Griekse
schoolmeester Aphthonius (4e eeuw na Christus), waarin vele, voor het grootste
deel in de editie van 1542 door Lorich toegevoegde, voorbeelden worden gegeven
voor oefeningen in compositie (progymnasmata) en het belang hiervan voor de
opzet van de verschillende onderdelen van het drama, werden voór Griffiths' studie
135
al uitvoerig in Engeland onderstreept. De reden waarom dit boek meer succes
had dan dergelijk werk van andere Griekse schoolmeesters als Hermogenes en
Theon, moet wel gezocht worden in de veelheid van zijn illustratieve voorbeelden.
Afgezien van de eenvoudige oefeningen in onder andere de narratio (toe te passen
in een bodeverhaal of andere vertellingen, bijvoorbeeld van een droom) is met name
voor toepassing in het drama de gedetailleerde behandeling van wat uitvoeriger
argumentatieoefeningen van belang. Dit zijn de confirmatio, restructio (of confutatio)
en thesis, en de voorschriften voor de ethopoeia of prosopopoeia. De confirmatio
(het aanvoeren van argumenten die pleiten voór een stelling) en de restructio of
refutatio (het aanvoeren van argumenten tégen een stelling) konden direct toegepast
worden in elke debatsituatie, terwijl de thesis neerkomt op een subtieler
argumentatievorm, waartoe bijvoorbeeld het afwegen van pro's en contra's behoort,
zoals in de beroemde monologen van Hamlet. De ethopoeia betreft de kunst van
de karakteruitbeelding, vooral als uitwerking van de vraag wat een bepaalde persoon
in een bepaalde situatie gezegd zou kunnen hebben. Aan het voorbeeld van
Aphthoniuszelf (deklacht van Niobe na het verlies van haar kinderen) werden door
Lorich acht lange modelspeeches toegevoegd, waaronder ook voorbeelden van
een prosopopoeia (waarin - anders dan in de ethopoeia - niet alleen de
karakteruitbeelding, maar ook de persoon is verzonnen). Hierna citeert Lorich
passages uit Vergilius' Aeneis, als voorbeeld van de eidolopoeia (waarin een
136
gestorven persoon als geest wordt opgevoerd). Onder de ethopoeia passiva vindt
men onder andere de uitwerking van de
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O.a. door McDonald 1966, p. 75-87. In 1542 verscheen de eerste editie van Aphthonius'
Progymnasmata in een Latijnse vertaling van de humanisten Rudolphus Agricola en Johannes
Maria Cataneus. Reinhard Lorich leverde hier vele concrete voorbeelden bij. (McDonald
verwijst naar verschillende, voorgaande studies hierover). In de Hollandse scholen werden
de Progymnasmata van Aphthonius en die van een andere Griekse schoolmeester, Theon,
in 1625 verplicht gesteld. In de editie die Daniël Heinsius hiertoe van beide werken verzorgde
(1626) ontbreken de extra voorbeelden. Deze editie is waarschijnlijk daarom, in tegenstelling
tot die van Agricola en Cataneus, nooit populair geworden. Aphthonius en Theon worden in
de Hollandse ‘schoolordre’ m.n. aanbevolen voor gebruik in klasse 2 (de bovenbouw), bij
vooroefeningen tot de chriae (demonstraties van de juistheid van een gedenkwaardige
uitspraak of daad) en de niet nader omschreven declamationes (Kuiper 1958, p. 18-19;
134-137; Witstein 1970, p. 93, 95, 121; Spies 1979c, p. 181 en 212, n. 97 en 98 ( = Spies
1979a, p. 106 en 137, n. 97 en 98).
Aphthonius onderscheidt drie soorten ethopoeia: de ethopoeia passiva (uitdrukking van
emoties), moralis (weergave van de mores, d.i. het natuurlijke, permanente ‘karakter’) en
mixta (uitdrukking van zowel emoties als permanent ‘karakter’). De eerste en derde kunnen
m.n. in de tragedie worden toegepast, de tweede in de komedie (McDonald 1966, p. 84-86).
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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 zijn zowel bij Euripides als bij Seneca te vinden, de tekst van de
voorbeelden is echter anders.
Waar het er in de ethopoeia passiva op aan komt een karakter uit te beelden door
middel van eén aan hem toegeschreven emotie, die past bij de situatie, gaat het in
de andere oefeningen om het vinden van redelijke argumenten, die geordend en
stilistisch fraai omkleed moeten worden. Aphthonius bood oefeningen in feitelijke
compositie, terwijl de rhetorische handboeken van Cicero en Quintilianus en het
vierde boek van de toen aan Cicero toegeschreven Rhetorica ad Herennium hiervoor
regels boden, alsmede voorschriften voor de stilistische verfraaiïng. De oefeningen
in refutatio en confirmatio behoorden trouwens ook tot de school-training ten behoeve
van twee soorten declamationes: de suasoriae en de controversiae (dat wil zeggen:
redevoeringen die in het eerste geval aansporen tot een bepaalde handelingen en
in het tweede geval hier juist van af moeten brengen), waartoe het werk van Seneca
137
rhetor (de vader van Seneca tragicus) een leidraad verschafte.
Op de opbouw van het drama en op de ‘karaktertekening’ heeft deze training in
het opzetten van dergelijke mini-redevoerinkjes een niet te overschatten invloed
gehad. Griffiths wees er op dat de ketting van los aaneengeregen rhetorische vormen,
die hij in Montchrestiens dramatisch werk aantrof, het resultaat is van dit onderwijs,
dat al evenzeer met modellen werkte als de renaissancedramaschrijvers.
Dramatische interne waarschijnlijkheid en samenhang in de opbouw der
gebeurtenissen alsmede de ontwikkeling en consistentie van de karakters past
nauwelijks of niet binnen een dergelijke concentratie op de uitwerking van
afzonderlijke scènes. Stone laat zien hoe in de laat zestiende-eeuwse Franse drama's
waár maar gewenst een ‘set piece’ aangekleed kan worden met (morele) uitweidingen
waartoe de situatie nauwelijks aanleiding geeft, of hoe er hele ‘stock’-debatten
ingevoerd kunnen worden over beproefde thema's, die evenzo weinig of niets met
de rest te maken hebben, zoals debatten over de morele en tactische voordelen
van barmhartigheid versus strengheid. Hetzelfde fenomeen is te constateren in de
drama's van Shakespeare en zijn tijdgenoten. Rijkdom aan verschillende morele
lessen die uit verschillende aspecten van eén verhaal getrokken kunnen worden,
behoorde namelijk evenzeer tot het verwachtingspatroon van het Elizabethaanse
publiek. Trousdale wijst in verband met deze afstemming op copia van betekenissen
onder meer op pedagogische rhetorische oefeningen als voorgesteld in Erasmus
De copia, waarin de ene geschiede-
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McDonald 1966, p. 88. Ook Witstein 1967, p. 316-317 ( = Witstein 1980. p. 46-47).
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nis van Socrates dood wordt behandeld onder het aspect van verschillende en soms
138
met elkaar strijdende ‘waarheden’, die hiermee zijn te verbinden.
Bedenkt men dat de in de rhetorica groot geworden auteur zich niet gauw de kans
liet ontnemen om een fraai rhetorisch effect te scoren en een conventioneel moreel
thema mee te pakken, dan wordt de inconsistentie die de uitspraken en het gedrag
van de dramatische figuren kenmerken, begrijpelijk. De renaissanceschrijver is het
immers niet zozeer te doen om psychologische karaktertekening, als wel om
afzonderlijke reacties van naar status en soort gedifferentieerde ‘typen’ op
verschillende situaties.
Zo treft men in het Franse en Engelse toneel van deze tijd drama's aan waarin
tirannen wijsheden over het koningschap te berde brengen of de vreugde van het
eenvoudig leven bezingen, zonder dat deze tijdelijke ‘inkeer’ wordt verklaard. Op
dezelfde wijze kunnen personen op psychologisch en moreel onwaarschijnlijke wijze
139
van de ene gemoedsgesteldheid in de andere vallen. Ook voor het Nederlandse
drama is dit effect van moreel doel en rhetoricale middelen op de karaktertekening
140
onlangs gesignaleerd. De prioriteit van de didactiek boven psychologische
karakterisering is in deze gevallen zeer duidelijk.
Bepaalde situaties geven aanleiding tot vaste reacties of discussies, die weliswaar
in de situatie passen, maar daarin dan ook bijna voorspelbaar zijn. Een veel
voorkomend voorbeeld is het al eerder genoemde droomverhaal, waarin een
hoofdfiguur (bijna altijd een vrouw, die als ‘geestelijk zwakker dan de man’
gemakkelijker beïnvloedbaar is) in gruwelijke details een droomverschijning van
een gestorven geliefde of bloedverwant(e) beschrijft, welk verhaal dan gevolgd
wordt door reacties met de strekking dat dromen bedrog zijn en men geen
hersenspinsels moet vrezen. Dit laatste geval kent men bij ons in onder andere
Heinsius' Auriacus (1602) en in de bewerkingen daarvan door Duym (1606) en Van
141
Hoghendorp (1617), daarna ook in Vondels Gijsbreght van Aemstel (1637).
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Trousdale 1982, p. 125-126, 129-130. Tuynman (1976, p. 166, 181, n. 13) wijst erop dat
Erasmus' De copia voor een groot deel bedoeld is als leidraad voor progymnasmata. Op een
gelijksoortig fenomeen in Bredero's Griane wees onlangs M. Schenkeveld-Van der Dussen
(1985, p. 230-231).
Voorbeelden van inconsistentie in uitspraken en gedrag van dramatische figuren o.a. bij
Bradbrook 1952, p. 129-130 (voorbeelden uit het werk van Jonson en Chapman); Stone 1974,
p. 99-100 (voorbeeld uit een drama van 1596) en 119-120 (voorbeeld uit een drama van
1589).
Voor psychologische inconsistentie in uitspraken van Willem van Oranje in Van Hoghendorps
Orangien-tragedie: Smits-Veldt 1982-1983, p. 207. Voor inconsistentie in de verhouding
morele uitspraken-gedrag in figuren van Bredero's Moortje: Schenkeveld-Van der Dussen
1985 (die ook wijst op twee gevallen in Costers Polyxena, al eerder aangeduid in
Schenkeveld-Van der Dussen 1980, p. 317).
Zestiende-eeuwse Franse voorbeelden van droom vertellingen bij Griffiths 1970, p. 130. Bij
ons: Heinsius 1602, actus IV, scena 2; Duym z.j., IVe geschiedenis, 2e uytcomst; Van
Hoghendorp 1932, acte III, 2e scène (Oranjes echtgenote Louysa is steeds in samenspraak
met - per stuk wisselende - tegenspelers); Vondels Gijsbreght van Aemstel, bedrijf III, te scène
(Badeloch versus Gijsbreght).
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Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee een drama op afzonderlijke - ook
moreel geduide - elementen werd gewaardeerd bleek al uit Le Jars' ‘Table des
142
choses plus mémorables’, achter de Lucelle. Dit gold niet alleen voor tragedies,
143
maar ook voor komedies als die van Terentius. Voor de tragedies kan dit blijken
uit verzamelingen van sententiae, die als extracten uit de drama's van Seneca
144
werden gepubliceerd en de wijze waarop tragedies van Euripides werden
uitgegeven. Evenals de voorbeeldteksten in de Aphtonius-edities werden deze soms
voorzien van marginale aanduidingen, die als het ware een catalogus vormen van
de in de verschillende passages behandelde onderwerpen én gebruikte technieken,
zoals ‘Tyrannidis vituperatio’ en ‘Laus democratiae’ bij de eerste lange monoloog
van Theseus in Smekelingen. Hiertussendoor werden ook vaak de verschillende
145
sententiae aangetekend. Deze drama's konden ook zo gebruikt worden als bron
voor eigen sententiae-verzamelingen van de auteurs om, zoals ze dat op school
geleerd hadden, deze weer als inhoudelijke bouwstenen voor hun eigen drama's
te benutten. Bovendien konden deze stukken ook als verzamelingen van rhetorische
modellen worden beschouwd. Dezelfde nadruk op de sententiae ten behoeve van
de lezer blijkt ook uit edities van laat-zestiende-eeuwse drama's, waarin binnen de
lopende tekst van monoloog en dialoog dié passages met aanhalingstekens worden
gemerkt, die een algemene strekking bezitten. In Nederland vindt men dit gebruik
146
in verschillende drama-edities, als die van Heinsius en Hooft.
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Zie sub 2.3.1. p. 24 en noot 56.
Zie Schenkeveld-Van der Dussen 1985, p. 229-230, over de per scène aangeboden lering
in een Franse vertaling van Terentius' Eunuchus.
In 1534 verscheen een editie van de tragedies van Seneca door Pierre Grosnet, ‘desquelles
sont extraictz plusieurs enseignemens authoritez & singuliers sentences tant en latin comme
en françoys tresutilles & prouffitables a ung chascun.’ (Stone 1974, p. 37). Grosnet is vooral
in die uitspraken geïnteresseerd die hij kan verbinden met een bijbelplaats. Hiermee kan hij
de waarheden die Seneca formuleert inderdaad als ‘tresutilles et prouffitables’ aanbieden
(Delacourt 1925, p. 20). Onder de vele florilegia met stoïsche kleur die in de periode 1534-1653
verschenen, vindt men o.m. verschillende edities met Flores uit Seneca's moralistische werk,
waaronder edities van Gruterus (1590) en Gothofredus (1607). (Graesse VI, p. 352b; d'Angers
1964, p. 132-133). De Nederlandse editie van Eenighe uyt-ghelesene spreucken uyt Seneca,
vertaald door Govert van der Eembd en in 1623 bij Hans Passchier van Wesbusch te Haarlem
uitgegeven, is geen florilegium, maar bevat enige aan Seneca toegeschreven verhandelingen.
McDonald 1966, p. 112, betreffende de editie-1562 van Melanchtons vertaling van de
Euripides-tragedies.
Men treft deze aanhalingstekens o.a. aan in Heinsius Auriacus en Hoofts Theseus en Ariadne
(in de K.L.P.-editie-De Witte overgenomen); ook bij de Zuid-Nederlandse dramaschrijver
Guilliam van Nieuwelandt (Keersmaekers 1957, p. 154), en nog in de op 1617 gedateerde
autograaf van Rodenburghs Hertoginne van Savoyen en de op 1632 gedateerde apograaf
van zijn Aurelia (Oey-De Vita 1973-1974, p. 671). In Van Borsselens hofdicht Den Binckhorst
(1613) vindt men eveneens soms aanhalingstekens voór de regels. Ook hierbij gaat het steeds
om sententies (Smit 1960, p. 331, n.3)
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3.4 Middelen tot morele instructie
3.4.1 De moreel-instruerende tragedie in Nederland.
Voórdat in de Nederlanden de produktie van classiciserende drama's van eigen
bodem op gang komt, valt in de eerste Nederlandse vertalingen van klassieke
tragedies de volle nadruk op de morele instructie die een dergelijk drama biedt. Zo
wordt de vertaling van Sophocles' Antigone van Cornelis van Ghistele (1556) op de
titelpagina aangeprezen als een drama, ‘in onser Duytscher talen Rhetorikelijck
147
ghetranslateerd’, ‘vol schoonder sentencien, ende goede leeringhen’. Zou men
uit dergelijke woorden (waarschijnlijk van de Antwerpse drukker-uitgever Simon
Cock) willen opmaken dat de sententies als stilistisch ‘ornament’ gesteld worden
tegenover de inhoudelijke ‘leeringhen’, dan blijkt uit Van Ghisteles eigen woorden
dat hij dit zeker niet zo bedoeld heeft. Nadat hij in de voorrede eerst de spiegelfunctie
van dit drama heeft opgehemeld, drukt hij de lezer op het hart dat ook uit deze
tragedie van een ‘Heydensche poeet’ christelijke wijsheden zijn te putten:
aensiet den persoone [namelijk de ‘Heydensche poeet’ die deze tragedie
heeft geschreven] niet, maer de wise ende gheleerde sentencien
aenmercken ende incorporeren wilt, niet contrarierende der goddelijcker
schriftueren, maer alle boose ende ongoddelijcke, wercken straffende,
die soe wel nu, als doen ter tijt de overhant in veel plaetsen willen
behouden, maer altoos int laetste tot eenen quaden eynde comen. Aldus
overleest, verstaet, ende begrijpt die goede sentencien ende leeringhen,
148
u hier voor ooghen gheleyt.
De ‘Rhetorikelijck(e)’ vertaling wordt dus gekenmerkt door ‘wise ende gheleerde
sentencien’ die de lessen van het stuk bevatten en zo qua bedoeling identiek zijn
aan de ‘leeringhen’. Ook Jacob Duym benadrukt in zijn bewerking van Seneca's
Troades, gepubliceerd als Den spieghel des hoochmoets (1600), slechts de lessen
die men uit het verhaal van Trojes ondergang kan trekken. De titel is op zichzelf
149
genomen reeds tekenend voor Duyms morele gerichtheid.
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Sophocles 1922, (titel)p. 1. Van Ghistele vertaalde niet direct uit het Grieks, maar gebruikte
een Latijnse vertaling.
Sophocles 1922, p. 5. Van Ghistele had een jaar voor zijn vertaling van de Antigone
al een vertaling van de komedies van Terentius gepubliceerd; in de opdracht hiervan
geeft hij ook een ‘neutrale’ definitie van de tragedie (Van Hamel 1918, p. 85; het feit
dat Van Ghistele het ongelukkig einde als een vast element van de tragedie beschouwt,
is terug te voeren op de commentaar van Badius Ascensius voor diens Terentiusvertaling
van 1502, zie noot 87).
Duym 1600, zie titelpagina, fol. Gg2r. en de ‘Besluytreden’, fol. Ll 4.v-5v. Nader over Duyms
interpretatie van de Troades: hoofdstuk IV, 4.2.2.1 (p. 288-291).

Samuel Coster, ethicus-didacticus

49
Van Ghistele en Duym hadden kennelijk slechts de pretentie een klassieke tragedie
te ‘verduytsen’ om een cultuurgoed over te dragen dat wegens zijn leringspotentieel
werd gewaardeerd. De generatie van Hooft beoogde echter - zoals we weten - het
bewijs te leveren dat ook de Hollandse moedertaal zeer wel in staat was om zinvolle
gedachten op fraaie wijze uit te dragen. Uit de aanprijzingen van de eerste eigenmachtige - promotors van Hoofts dramatisch werk klinkt dan ook een kennelijk
bestaande voorkeur door voor dramatische gevallen waarin de rhetorische
geverseerdheid der auteurs zowel uit de inhoud als uit de taalkundig-stilistische
aankleding hiervan blijkt. Met een beroep op dit dubbelaspect willen de drukkersuitgevers van Hoofts Achilles en Polyxena en Theseus en Ariadne (beide van 1614)
150
een ruim publiek warm maken voor de nieuwe Nederlandse tragedie.
De Rotterdamse boekverkoper David Jacobsz van Hakendover beveelt de Achilles
en Polyxena aan als geschreven door een auteur die in de ‘oprechtinghe’ van ‘de
zuyvere Nederduytsche tael’ een ieder naar de kroon steekt. Het treurspel van Hooft
is bij uitstek prijzenswaardig, enerzijds ‘om de overgroote vloeyentheyt van de
Poëtsche dichten’, anderzijds ‘om de heerlijcke leeringhen ende sententien die den
Autheur hier in aenwijst, ende hoe naectelijck hy hier af-beelt de begheerlijckheyt
151
des menschen, ende de veranderinghen van dien,’ In hetzelfde jaar 1614 doet
de Amsterdamse boekverkoper Jan Gerritsz in zijn editie van de Theseus en Ariadne
een beroep op de bekende woorden van Horatius:
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Dat is
Dees sal wechdraghen van all' d'hoochste lof,
152
Die 't nut vermenght met 't zoet in 't schryvens stof.

Gerritsz richt zich tot een publiek dat inderdaad in poëzie een mengeling van nut
én zoetheid verwacht, namelijk diegenen ‘die een onvervalschte smaeck van rijcke,
soetvloeyende, gheleerde dichten’ hebben. Hooft wordt eerst geprezen om zijn
inventie: het feit dat hij ‘sonder voorgangher’ een drama geschreven heeft waarmee
hij het kan opnemen tegen de prins der Romeinse dichters, de epicus Vergilius, of
de Griekse tragicus Sophocles. Men treft hierin sententiën aan van (de uitdrukkelijk
als ‘sin-rijcke sonde-straffer ende zede-vormer’ aangemerkte) Horatius, die ‘dick
ende bol, niet te min wel gheschickt als een blinckende diamant in 't rode goud, te
vinden zijn’. In de vertaling van Hooft zit echter waarschijnlijk nog ‘meerder guer
ende cracht’ dan in die van zijn voorbeeld. Hooft is onze grootste dichter te noemen
omdat hij in onze moedertaal ‘de verscheyden colueren, soete betreckselen,
eygentlijcke bewoordinghe’
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Zoals men weet zijn beide edities - de eerste in Rotterdam, de tweede in Amsterdam
uitgegeven - geheel buiten weten van Hooft tot stand gekomen.
Hooft z.j.d, p. 37.
Hooft z.j.a, p. 39.
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(dat wil zeggen: de verschillende sierlijke uitdrukkingen, aangename bewoordingen
en het adequaat taalgebruik) van de klassieke dichters weet weer te geven. Dat
Gerritsz sententies in de Theseus en Ariadne toeschrijft aan Horatius, terwijl ze
153
mogelijk eerder op Seneca of Ovidius terug te voeren zijn , doet er nu niet toe.
Belangrijker is dat Hoofts keuze en toepassing van de dramatische vorm geen
speciale aandacht krijgt. Het zijn, evenals eén der lofdichters van Bredero's Lucelle
154
(1616) zegt: de ‘vinding, oordeel, stijl, leer-lieflijckheyt van reden’ die hem tot een
groot dichter maken, dat wil zeggen; eén die zinvolle wijsheid kan gieten in een op
basis van de techniek der inventio, oordeelkundige dispositio en ‘rijcke,
soetvloeyende’ elocutio vervolmaakte vorm. Deze vormgeving heeft weinig te maken
met een interne dramatische constructie of de doelstelling dramatische karakters
te tekenen in een zich ontwikkelende handeling. Het noemen van Sophocles in
verband met de Theseus en Ariadne is óf slechts obligaat, óf een bewijs voor de
155
didactisch-rhetorische bril waardoor de Griekse tragici gelezen werden.
Veelzeggend voor de concentratie op de technisch-rhetorische technieken die
de verschillende scènes van het drama bepalen, bóven aandacht voor de
handelingsvoortgang, is ook de manier waarop. Gijsbrecht van Hoghendorp in de
‘Voor-reden’ tot zijn Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie
Gods, Prince van Oraengien, etc. (1617) de inhoud van zijn stuk beschrijft:
Het Spel is verdeelt in vijf deelen, in 't eerste deel wert verthoont des
Conincx opgeblasen snorckery, den Raetslach met de Inquisitie, de
eygenschap van de Geveynsde Religie, ende Superstitie, hare
ghemeenschap met d' Inquisitie, om welcker begeerte te voldoen sy uyt
der Hel doet comen Megera, Tisipho, Alecto, wert besloten met een Choor.
Het tweede deel verthoont den aert van de Helsche furien daer meest al
de Pausghesinde door gedreven zijn, ende boven al sulcke vervloeckte
Moorders; noch de disputatie van de Gheveynsde Religie, en Superstitie
met den Moorder: volcht d' afscheyt van den Moorder uyt het Hof van
Parma: den Chorus vertelt meest d' oorsaec van Spaengiens nijdicheyt
tegen dese Landen. Het derde deel verthoont een discours van den Prins
van Orangien met zijn Hof- Meester, daer de Princesse Louyse over
comende, verhaelt
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In de inleiding van Th. C.J. van der Heijden op de Achilles en Polyxena (Hooft z.j.a, p. 29-31)
wordt ingegaan op de bronnen en voorbeelden die Hooft gebruikt kan hebben. In dit stuk
schijnt Horatius niet te figureren.
Bredero 1972, p. 67.
Stone (1974, p. 67) meent dat ook de belangstelling van de Pleiade voor de herwaardering
van de ‘archetypes’ van het drama niet op de dramatische kwaliteiten hiervan was gericht.
De ‘ancienne dignité’ van het klassieke toneel, waar Du Bellay in zijn Deffence et illustration
de la langue françoyse (1549) om vraagt, is volgens Stone niets anders dan de waardigheid
van uitdrukking, de copia der rhetorica, waar zovele Franse humanisten én ‘ouden’ om
geprezen werden.
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haelt de swaermoedicheyt eenes drooms: een lof-Liet ter Eeren van den
Prins ende zijn Gheslacht, noch den aencomst van den Moorder aen 't
Hof van den Prins, zijne valsche verbloeminghe over d'oorsaeck zijnder
comst aldaer: besloten met een lof-Liedt van de voorstandinge des
Vaderlants. Het vierde deel, een discours van de Princesse Louyse met
haer voetster: den Moorder wert van de Geveynsde Religie in zijn
voornemen gesterct, ende heftich aenghedreven, die oock de Helsche
furie vermaent hem niet te verlaten voor dat de Moordt volbracht zy. Volcht
een vertellinghe van veel voor-ghebeurde dingen hem geschiet: Daer
naer des alder vroommoedichsten Prince onwaerdich eynde, besloten
met een Klaech-Liedt. Het vijfde, de klachten van d'overmate droeve
Princesse Louyse; de troostinghe haers Voetsters: de klachten van de
Staten, sweerende nimmermeer dese heyllose moort te vergheten. 't
Besluyt doet den Tijdt, die de wraecke verclaert over des Princen doot
ghedaen, door de manheyt zyner Kinderen, en de Helden van zyn
156
bloedt.
Men ziet hoe de handeling wordt voorgesteld als ‘vertoning’ van als vrij statisch
opgevatte ‘karakter’-beschrijvingen en gemoedstoestanden, naast ‘klachten’, een
157
‘disputatie’ en ‘discoursen’ en ‘vertellinghen’, afgewisseld met anonieme koren.

3.4.2 Morele instructie en het ‘grondmotief’ in enige vroege Nederlandse
renaissancetragedies
Evenals Achilles en Polyxena en Theseus en Ariadne bevat ook Van Hoghendorps
tragedie een menigte ‘leeringhen ende sententien’, verwoord door de -anonieme koren en in de tekst zelf door de verschillende handelende personen. Uit Van
Hoghendorps eigen woorden blijkt dat, naast de diversiteit en veelheid van lessen
die aan de verschillende aspecten - of fasen - van de uitgebeelde geschiedenis
gehecht kunnen worden, het stuk als geheel ook een bepaalde gedachte uitdrukt,
en dan met name via de afloop der gebeurtenissen. De geschiedenis van de
verraderlijke moord op Willem van Oranje eindigt met lof van de Tijd op Maurits, die
dank zij Gods goedheiddedood van zijn vader dapper zal wreken. De Tijd waarschuwt
alle tirannen een les uit Gods ingrijpen te trekken en te erkennen ‘hoe licht des
158
Hemels Godt u ydel hoochmoet velt’. Immers, zoals de schrijver in zijn opdracht
aan de prins benadrukt: het is duidelijk dat het ‘wanen [der Spanjaarden, die
meenden met de moord op Oranje de overwin-
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Van Hogendorp 1932, p. 51-52.
Smits-Veldt 1982-1983, p. 207-208.
Van Hoghendorp, Truer-spel van de Moordt, vs. 2642-2645 (in: Van Hogendorp 1932, p.
174).
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ning behaald te hebben] soo ydel was als die boos was’. Op gelijke wijze leert160
zoals Smit liet zien - ook de afloop van Theseus en Ariadne dat God schijnbaar
kwaad laat geschieden met het oog op een later, het kwaad vernietigend goed.
Deze gedachte wordt uitgedrukt door het laatste koor: ‘Om beter alle quaet // De
161
grote Godt laet schieden’.
Grote literatuurhistorici als Te Winkel en Smit gaan er mijns inziens niet geheel
terecht vanuit dat in alle renaissancedrama's altijd een door de gehele handeling
gedragen ‘basisidee’ of ‘grondmotief’ is aan te wijzen. (Dat wil uiteraard ook in hun
visie niet zeggen dat dit altijd gepaard zou moeten gaan met een structurele eenheid
van handeling). Te Winkel zegt in verband met de tragedies van Hooft en Vondel:
het beeld, dat de figuren in deze drama's
met elkaar samenwerkend, van de maatschappij gaven of van eene
reeks van samenhangende voorvallen (eene geschiedenis) in die
maatschappij, was tevens het beeld eener idee, die den toeschouwer
162
boven alles moest vervullen, wanneer het stuk was uitgespeeld.
Wanneer Smit het karakter van de drama's van Vondel ‘emblematisch’ noemt,
en in deze stukken zoekt naar het ‘grondmotief’, als de kerngedachte die door het
‘beeld’ van de geschiedenis wordt uitgedrukt, dan knoopt hij aan bij deze uitspraak
163
van Te Winkel. Toch komen Te Winkel en hij niet tot dezelfde conclusies als zij
het ‘basisidee’, c.q. ‘grondmotief’ van Hoofts Theseus en Ariadne formuleren. Onder
meer geleid door de koren van het tweede en derde bedrijf meent Te Winkel dat
Hooft wil leren dat ‘Schaamte en ingetogenheid [...] de gezellinnen der liefde
[behoren] te zijn’, een les die gedemonstreerd wordt aan Ariadnes tomeloze
164
hartstocht voor Theseus en de kwade gevolgen daarvan. Smit let echter op de
uiteindelijke afloop van het stuk, waarin de door haar minnaar verlaten Ariadne
getroost wordt door Bacchus, en ziet - als gezegd - de strekking in het ‘Om beter’.
Hij wil Te Winkels visie overigens wel als ‘bijmotief’ accepteren. In feite lijkt Theseus
en Ariadne echter vooral een geschiedenis over de wisselvalligheid der Fortuin, met
dien verstande dat dit verhaal van Ariadnes onder- en opgang door Hooft van
verschillende kanten door expliciete lering wordt belicht. Alleen al het treffend verschil
in interpretaties van de strekking van het stuk, ook na Smit, wijst reeds op de
rhetorische verscheidenheid van morele lessen die het stuk naást de uiteindelijke
165
lering ‘Om beter’ biedt.
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Van Hoghendorp, Truer-spel van de Moordt, ‘Toe-eygening’ aan Maurits, in Van Hogendorp
1932, p. 46, rg. 46-49.
Smit 1947.
Hooft, Theseus en Ariadne, vs. 1371-1372.
Te Winkel 1923, p. 131.
Smit 1956-1962, I, p. 16-17.
Te Winkel 1923, p. 131.
Zie het onderscheid tussen thema en (drie) motieven dat De Witte in zijn inleiding op het stuk
maakt. (Hooft z.j.d., p. 7-12). Genoemd als ‘basisidee’, ‘hoofdmotief’ of ‘thema’ zijn allereerst:
‘De kwade gevolgen van zinnelijke hartstocht’, i.c. die van Ariadne (Te Winkel 1923, p. 131)
en ‘God Iaat schijnbaar kwaad geschieden met het oog op een later, het kwaad vernietigende
goed’, uitgedrukt in het ‘Om beter’ enz. in vs. 1369 e.v. (Smit 1947, p. 100, die Te Winkels
‘basisidee’ als ‘bijmotief’ aanvaardt). Smit wordt gevolgd door Rens (1973, p. 222), die in
1976 naast het ‘Om beter’ vooral ‘De liefde van (een) God maakt gelukkig’ in het stuk uitgedrukt
wil zien, mét overigens nog meer motieven. Van Tricht (1980, p. 39-40) erkent vooral weer
het ‘Om beter’ als hoofdmotief. Hierbij vindt men nog: ‘Het wankele geluk in de liefde’ (door
De Witte in Hooft z.j.d., p. 7-8) en het ‘Om beter’ samen met ‘De wisselvalligheid der Fortuin’
(Zaalberg 1973, p. 299-300). Kazemier 1974 wijst de gedachte dat het stuk een uitbeelding
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Een duidelijk verschil tussen de moraalfilosofische perspectieven die eén
geschiedenis-op-het-toneel kan bieden, treft men aan in Hoofts Achilles en Polyxena.
Witstein heeft laten zien dat de les van de koren der eerste twee bedrijven (‘de eer
als motivatie voor en consequentie van deugdzaam handelen’) een andere is dan
die welke uitgedrukt wordt in de koren van de laatste drie bedrijven (‘de noodzaak
166
van constantia en temperantia tegenover de wisselvalligheid der Fortuin’). Evenals
in de Theseus en Ariadne hebben we hier te maken met een verhaal over ‘de
167
begheerlijckheyt des menschen, ende de veranderinghen van dien’ , belicht door
een copia van gebeurtenissen enleringen. Wel benadrukt Witstein dat bij Hooft de
eenheid toch weer gewaarborgd wordt door het feit dat de diverse leringen alle
voortkomen uit eén (stoïsche) levensbeschouwing, hetgeen haar, zoals we zagen,
de Achilles en Polyxena doet bestempelen als ‘een beknopt compendium van de
168
Renaissancistische moraalfilosofie’. Dit is echter niet hetzelfde als een
‘grondmotief’. In haar interpretatie van Bredero's Rodd'rickende Alphonsus en
Stommen ridder benadrukt Witstein overigens wel meer dat het stuk op de overdracht
van eén centrale boodschap zou zijn gericht, die door het gehele handelingsverloop
169
wordt gedragen. Dit betekent echter niet dat alle uitspraken en scènes deze
170
inderdaad zouden ondersteunen.
Veel overtuigender dan de handeling van Hoofts jeugdspelen is het gebeuren in
de Geeraerdt van Velsen van begin tot einde een demonstratie van eén
politiekmorele visie: wijze matiging in het gedrag van alien die bij het politiek beleid
171
zijn betrokken is de enige waarborg voor een harmonieuze staat. Maar ook, of
beter juist de geschiedenis van Geeraerdt van Velsen, wiens in principe recht-
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van een bepaald idee is geheel van de hand; dit overigens op grond van een psychologische
interpretatie van Hoofts gemoedsgesteldheid tijdens het schrijven (Kazemier 1974, p. 248-249).
Witstein 1975b ( = Witstein 1980, p. 127-138).
Hooft, Achilles en Polyxena, ‘Den Drucker tot den Leser’, in: Hooft z.j. a, p. 37, rg. 13-34.
Witstein 1975 a, p. 280 ( = Witstein 198o, p. 135).
Witstein 1975a, resp. Witstein 1974 ( = Witstein 1980, p. 115-126).
Voorbeelden van tegenspraak tussen uitspraken van de hoofdfiguren en de door Witstein
voorgestelde ‘totaalinterpretatie’ van de Stommen ridder worden aangewezen door
Schenkeveld-Van der Dussen 1985, p. 230-231.
De Witte in Hooft z.j.b, p. 15-20, o.m. onder verwijzing naar Veenstra 1968.
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matig verzet tegen de tiran Floris door persoonlijke wraakzucht ontaardt in mateloze
ónrechtmatigheid, biedt de gelegenheid om het ene dramatische gebeuren van
verschillende kanten te bezien. Het verhaal levert de rechtvaardiging van opstand
tegen de tiran, maar waarschuwt tegelijk voor de gruwelijke gevolgen van een
dergelijk gewapend verzet, voor het land én de iniatiefnemers. Dit laatste gebeurt
reeds in het eerste bedrijf, als Ghewelt, Twist en Bedroch het toneel betreden; het
koor na het vierde bedrijf geeft expliciet een pleidooi voor het lijden van onrecht als
enige waarborg voor de gewenste rust van het individu. Anders dan in Achilles en
Polyxena en Theseus en Ariadne hebben we hier echter te maken met twee, elkaar
complernenterende aspecten van eén geval. Wél kunnen we constateren dat Hooft
geen moeite heeft gedaan deze twee aspecten tot het centrale probleem van de
hoofdpersoon te maken, die dan aan het einde van de handeling tot inzicht zou zijn
gekomen dat zijn keuze verkeerd was geweest. Evenmin als in zijn vroegere spelen
is Hooft in de Geeraerdt van Velsen ook gericht op eenheid van handeling, wel op
eenheid van plaats en tijd, Geen van de scènes leidt noodzakelijk tot de ontknoping.
De discussies tussen de edelen, met en zonder de graaf, de tovenaarsscenè en de
angst en het berouw van Floris brengen de handeling nergens dichter bij de afloop
en zijn daarmee voornamelijk verschillende demonstraties van de redeloosheid van
Floris én Velsen en (in het geval van Floris) van het berouw na de zonde. Het einde
laat zien hoe het de tiran vergaat; de val van Geeraerdt - veroorzaakt door ingrijpen
van buitenaf - wordt slechts genoemd en over het naderend lot van het onschuldig
172
slachtoffer Machteld hoeft men nauwelijks te speculeren.
Hoeft de aanwijsbaarheid van eén ‘grondmotief’ (in andere gevallen dan de
genoemde) al niet altijd gepaard te gaan met een structurele eenheid van handeling,
er moet nog duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen ‘eenheid van morele
instructie’ en ‘eenheid van handeling’. Dit wordt nog eens benadrukt door Stone,
als hij stelt dat de Franse humanisten-auteurs niet zozeer in die tweede eenheid in
173
het drama geïnteresseerd waren als wel in de eerste. Er blijft steeds een groot
verschil tussen de op Aristotelische leest geschoeide tragedies, waarin eén handeling
op de ontwikkeling van eén kernprobleem is gericht, en de op rhetorische basis
opgezette drama's, waarin het handelingsgeheel telkenmale wordt aangegrepen
om er een diversiteit van gedragslessen aan te verbinden. Deze diversiteit kan dan
mogelijk wel te vangen zijn onder de ene noe-
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Zoals te verwachten benadrukt Rens in zijn analyse van de Geeraerdt van Velsen (Rens
1972a) veel meer de ‘Aristotelische elementen’. Zo herkent hij in het berouw van Floris (die
echter niet de handelende hoofdfiguur is) een klassieke peripetia (die echter meer met de
opvatting van Scaliger dan met die van Aristoteles van doen heeft; zie sub. 3.2.1, p. 31).
Stone 1974, p. 118-119. Als voorbeeld: in Amnon en Thamar van Chrétien des Croix (1608)
wordt het geval van de naar macht hakende Absalom verbonden met dat van Amnons passie
voor zijn zuster; d.w.z.: de eenheid wordt bepaald door dezelfde morele les, terwijlde handeling
op zichzelf in losse delen uiteenvalt.
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mer van een christelijk-stoïsche ethiek, waarin standvastigheid te opzichte van de
wisselvallige Fortuin en het vertrouwen in Gods beschikking centraal staan.

3.4.3 De functie der koren
We hebben geconstateerd dat in de besproken drama's telkens gedifferentieerde
morele instructie wordt overgedragen, gehecht aan de verschillende fasen of
aspecten van de handeling, én aan de afloop der gebeurtenissen. Eén van de
belangrijkste drama-elementen waarin deze lering expliciet gemaakt kan worden
zijn de koren of reien. De vraag naar variëteit en ontwikkeling van vorm en functie
van deze onderdelen van de zeventiende-eeuwse tragedie in Nederland behoort
tot een complex onderzoeksterrein waarover een Utrechts proefschrift in het
174
vooruitzicht is gesteld. In het volgende stel ik slechts een aantal noties betreffende
de moraalstellende functie van de koren aan de orde, als verantwoording van mijn
werkwijze in de analyses van Costers drie tragedies (zie sub 6). In deze analyses
zal ik onder meer nagaan in welke mate de reien een sleutel verschaffen tot de
175
lering die uit de handeling getrokken moet worden. Witstein legde grote nadruk
op de moraalstellende rol van de (anonieme) koren in Hoofts jeugdspelen en
Bredero's Palmerijntragedies. Deze koren bieden - zo liet zij zien - het morele
verwachtingspatroon volgens welke het handelingsverloop door het publiek moet
worden beoordeeld. Dit procédé is geheel conform de eisen van Horatius en Scaliger.
Beide zeggen uitdrukkelijk dat de taak van het koor is: het uitspreken van een moreel
oordeel over het gedrag der personages. Vooral Scaliger benadrukt echter ook de
176
persoonlijke emoties van de koren, in hun relatie tot de gebeurtenissen. Beiden
menen ook dat de onderwer-
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Het betreft het toekomstige proefschrift van mevr. drs. Lia van Gemert.
Ik laat daarom nu vragen terzijde als die naar de al of niet anonimiteit van de koren, hun al
of niet optreden als handelende persoon, hun plaats in of aan het einde van de bedrijven,
hun aantal en diversiteit. Het zal overigens wel blijken dat Costers opvattingen hierover een
ontwikkeling doormaken (zie o.a. hoofdstuk VI, de Epiloog, sub I, p. 459-461).
Horatius, Ars poetica, vs. 193-201 (Horatius 1936, p. 466-467): ‘Actoris partis chorus
officiumque virile // defendat, neu quid medios intercinat actus // quod non proposito conducat
et haereat apte. // ille bonis faveatque et consilietur amice, // et regat iratos et amet peccare
timentis; // ille dapes laudat mensae brevis, ille salubrem // iustitiam legesque et apertis otia
portis; // ille tegat commissa deosque precetur et oret // ut redeat miseris, abeat fortuna
superbis.’ (Vert.: ‘Let the Chorus sustain the part and strenuous duty of an actor, and sing
nothing between the acts which does not advance and fitly blend into the plot. It should side
with the good and give friendly counsel; sway the angry and cherish the righteous. It should
praise the fare of a modest board, praise wholesome justice, law, and peace with her open
gates; should keep secrets, and pray and beseech the gods that fortune may return to the
unhappy, and depart from the proud.’) - Scaliger, Poetices libri seplem, lib. III cap. 97, p. 146b
c (Scaliger 1964): ‘Erat autem multiplex officium Chori. Interdum consolatur: aliquando luget
simul: reprehendit, praesagit, admiratur, iudicat, admonet, discit ut doceat, elegit, sperat,
dubitat. Denique Chori omnino est ήϑοποιια & παϑος’. (Vert, door Padelford: ‘again, the
function of the chorus is manifold. Sometimes the chorus ministers comfort, sometimes it
bewails; it also blames, predicts, expresses wonder, passes judgment; admonishes, learns
that it may teach, make choices, hopes and doubts. In a word, its special function is to delineate
character and express emotion.’ Padelford 1905, p. 64). Het onderscheid dat Scaliger maakt
tussen ethopoeia en pathos berust op het rhetorische onderscheid tussen ethos, het natuurlijke,
permanente ‘karakter’ van een mens en pathos, als een tijdelijke emotie(o.a. bij QuintiHanus
en Aphtonius: Doran 1954, p. 234-339; McDonald 1966, o.a. p. 52-55, 83-87).
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pen die door het koor worden aangesneden, in direct verband moeten staan met
de handeling. Het aanbevolen ‘verband’ tussen koren en handeling lijkt echter bij
177
Horatius, gezien de diversiteit van de concrete lessen die hij noemt , vrij los. Scaliger
wijst erop dat de koren altijd onderwerpen moeten aansnijden ‘die of uit het
onderwerp van de plot als geheel, óf uit dat van de juist voorgestelde
178
omstandigheden, plaats, persoon en dergelijke’ af te leiden zijn. Uit deze
formulering blijkt weer wel aandacht voor de plot als geheel en de daaraan te
verbinden lessen, maar hij opent tevens de mogelijkheid ora het handelingsgeheel
als het ware op te splitsen en incidentele lering te verbinden aan verschillende
aspecten ervan.

3.4.4 De functie der sententiae
Zoals nog zal blijken, bevatten van Costers drama's vooral Ithys en - in mindere
mate - Polyxena een aanzienlijk aantal sententiae, die niet alleen de koren, maar
ook de handelende personen in de mond gelegd worden. Eerder zagen we dat
Scaliger de sententiae ‘als het ware als de pilaren of draagzuilen van de dramatische
constructie’ beschouwt. Deze opmerking lijkt in het licht van Scaligers didactische
doelstelling niet anders opgevat te kunnen worden als ‘de morele instructie die het
179
handelingsgeheel te bieden heeft, onderstrepend’. Toch
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Zie Horatius, Ars poetica, vs. 198-199 (noot 176).
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 146b, A-B(Scaliger 1964): ‘Nequeid
negligendum, ut Chori materia semper ducatur ex idea argumenti vel totius fabulae, vel
praesentis fortunae, loci, personae, & eiusmodi.’ (Vert, door Padelford: ‘Nor is one to forget
that the subject-matter of the chorus is to be derived from the nature of the play as a whole,
or of the circumstances of place, person, and the like, in the immediate context.’ Padelford
1905, p. 63).
Zie sub 3.2.1 (p. 32) en noot 88. De directe context van Scaligers uitspraak betreft slechts
de vorm die een sententie kan hebben: het kan een eenvoudige, bondige uitspraak zijn, als
‘De dood maakt de goeden gelukkig’, of een langere, waarin beeldspraak wordt aangewend,
als ‘Meen niet dat goede mensen vergaan, wier zielen, die q.q. onsterfelijk zijn, vluchten uit
de ellende hier op aarde naar de standplaats waar ze vandaan kwamen’. Deze uitspraak is
zeer waarschijnlijk niet toevallig door Scaliger gekozen. Hierin wordt de christelijke visie op
de onsterfelijke ziel en het leven na de dood geformuleerd, die juist in het tweede koor van
Seneca's Troades, in een algemene beschouwing over de dood, wordt ontkend (en dan ook
door Garnier in zijn La Troade wordt omgewerkt; Lebègue 1973, p. 93-94. Een extra argument
dat voor Scaliger de sententiae wel degelijk op hun inhoud moeten worden gewaardeerd).
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wordt deze visie op de overvloed en variëteit van morele beschouwingen in met
name het humanistendrama niet door iedereen gedeeld. Op deze plaats moge
hierover een toelichting volgen:
Over de functie der sententiae in het Franse renaissancedrama is enige discussie
180
gevoerd naar aanleiding van de al wat oudere studie van Willner. Deze had op
grond van - los van hun context beschouwde - sententies in het dramatisch werk
van Montchrestien willen aantonen dat uit al de hierin gegoten levenswijsheden eén
duidelijke, geordende (stoïsche) levensbeschouwing spreekt. Griffiths, die in zijn
artikel en zijn boek over het werk van Montchrestien elke morele bedoeling van de
renaissancedramaschrijvers in twijfel trekt en in de rhetorisch opgebouwde
drama-elementen slechts een preoccupatie met stijl en vorm ontwaart, ziet ook de
sententiae als niets anders dan taalornamenten, die - als ze uitgesproken worden
door handelende personen - de ethopoeia of prosopoeia verlevendigen. Volgens
hem wordt noch hiermee, noch met de sententiae der koren, een moreel doel beoogd
en evenmin kunnen deze uitspraken volgens hem beschouwd worden als sleutels
181
op de levensbeschouwing van de auteur zelf. Griffiths wijst in zijn argumentatie
onder andere op de tegenspraak die men in de verschillende morele beschouwingen
in Montchrestiens drama kan aantreffen, zowel in de stichomythische debatten.
(waarin in de vorm van sententies voór en tegen een bepaalde visie wordt
gesproken), maar ook in de speeches van verschillende figuren. Hij citeert daartoe
een uitspraak van Milton: ‘We must not regard the poet's words as his own, but
consider who it is that speaks in the play’.
182
Lebègue en Jondorf , voor wie de gerichtheid op morele en (in het geval van
Garnier) politieke instructie van de Franse humanistenschrijvers boven alle twijfel
is verheven, kunnen de geconstateerde tegenspraak waarin verschillende figuren
door middel van generalisaties hun mening over een bepaald onderwerp verkondigen,
niet ontkennen. Ze wijzen er echter op dat door de context in het drama meestal
duidelijk gemaakt wordt voor wie de schrijver partij trekt, dat wil zeggen: welke
sententiae hij als ‘waarheid’ door het publiek geaccepteerd wil zien. Dit blijkt volgens
Jondorf vooral uit de handeling zelf (de afloop), de moraal in de koren, of een
aanwijsbaar grondthema. Jondorfbetrekt hierbij nog de overtuigingskracht die
bepaalde speeches krijgen, waarin door emotioneel taalgebruik de sympathie van
het publiek voor het standpunt van de spreker
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Willner 1967 (1e druk 1932).
Griffiths 1962 en Griffiths 1970, p. 96-105 (hoofdstuk 5d, ‘Sententiae and the moral aim’).
Lebègue 1973; Jondorf 1969, p. 47-51. Jondorf probeert (ten aanzien van Garniers drama's)
de morele uitspraken wél steeds ‘in te passen’ in de karaktertekening. Volgens Brereton 1973
(p. 22-23) doet het er bij Garnier echter nauwelijks toe in wiens mond sententiae gelegd
worden.
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wordt gewonnen. Het is duidelijk dat deze argumenten vaak moeilijk ‘hard’ te maken
zijn, behalve dan het beroep op de uitspraken der koren. Afhankelijk van de visie
van de literatuurhistorici op het doel van het renaissancedrama (‘de tragedie beoogt
een geheel van stilistische oefeningen te geven’ of ‘het drama beoogt een veelheid
van morele instructie in fraaie stilistische vorm’) varieert ook hun interpretatie van
Scaligers uitspraak over de functie der sententiae. Griffiths beschouwt deze als een
uitspraak over het belang van deze - als formele structuurelementen opgevatte elementen voor de vorm. Jondorf echter ziet de sententiae als middel, gebruikt door
een auteur (in casu Garnier) ‘who controls very carefully the emotional and intellectual
responses of his audience’. Zij haalt Scaligers woorden dan ook aan als argument
183
voór haar stelling.
Deze visie op de inhoudelijke functie der sententiae stemt overeen met Trousdales
visie op de Elizabethaanse toneelhandeling als de dramatisering van een verhaal
184
dat zeer verscheiden instruerende exempla kan opleveren. Hierbij kan opgemerkt
worden dat Erasmus, op wie zij zich beroept, de door de auteur op een te behandelen
geval gefabriceerde sententiae in hetzelfde hoofdstuk als deze exempla behandelt,
185
namelijk niet onder de copia verborum, maar onder de copia rerum. Ik zal deze
opvatting over de inhoudelijke, moraalstellende functie der sentetiae in mijn analyses
als uitgangspunt nemen (zie sub 6).

4 De tragedies van Seneca als modellen voor het renaissancedrama
4.1 Het belang van het model
Als Hooft en Coster de uitdaging aannemen om eén van de ‘klassieke’
geschiedenissen over de val der groten en de veranderlijkheid van de Fortuin in
dramatische vorm te gieten, dan hebben zij, zoals eerder gezegd, in principe de
beschikking over de theoretische voorschriften van Scaliger, als leidraad voor een
globale dramatische opzet. Voor de uitvoering en aankleding van de plot stond hun,
zoals we ook reeds zagen, een arsenaal van rhetorische technieken ten dienste,
die hen in staat stelden om verschillende figuren, alleen en in confrontatie met elkaar,
in verschillende situaties aan het woord te laten, dit óf om een emotie uit te drukken,
óf om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Men kan zich voorstellen dat
zij door het rhetorica-onderwijs dat zij op school
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Jondorf 1969, p. 51 en idem, n. 2.
Zie sub 3.3.3 (p. 45-46) en noot 138.
Erasmus 1961-1962, I, k. 96-97. Ook Tuynman (1976, p. 172) wijst op de argumentele functie
van sententiae, parabolae en exempla bij Erasmus.
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hadden ontvangen waarschijnlijk al geverseerd waren in het hanteren van deze
186
technieken. Daarnaast zou het ondenkbaar geweest zijn dat deze schrijvers zich
voor hun directe inspiratie niet ook gewend zouden hebben tot dramatische
voorbeelden van voorgangers. Deze hadden zich immers niet alleen voor hetzelfde
probleem van vormgeving gesteld gezien, maar hadden in hun werk uit-drukking
gegeven aan de universele waarheden over mens en wereld die elke dramaticus
na hen tot taak had opnieuw te verwoorden. Imitatio van (onderdelen van)
bewonderde klassieke tragedies van de grote voorgangers die het dramatisch
vakmanschap qua vorm én inhoud zo perfect beheersten, leverde zo de bouwstenen
voor het renaissancedrama in de moedertaal. Hiermee bewees men niet alleen dat
ook de eigen taal het voertuig kon zijn van klassieke wijsheid voor de eigen tijd,
maar ook erkende men zo de klassieke tragedie als norm voor het nieuwe,
classiciserende, drama van eigen vaderlandse bodem.
Het belang van de dramatische modellen die (Lucius Annaeus) Seneca tragicus
leverde voor het Nederlands renaissancedrama werd al bijna honderd jaar geleden
187
aangegeven door Worp. Het werd ook weer benadrukt door Smit: vandaar het
element ‘Senecaans’ in de term ‘Senecaans-Scaligeriaans’ die hij als kenmerkend
voor dit toneel introduceerde. Of het stempel dat de tragedies van Seneca op het
Europese toneel hebben gedrukt ten onzent nu steeds op directe kennis van de
Romeinse tragicus teruggevoerd moet worden, óf dat zijn invloed veeleer
gekanaliseerd is door de vele neolatijnse tragedies, waarvan die van Heinsius en
188
Grotius het bekendst zijn geworden, dat is een vraag die even
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Noch Kuiper 1951, noch Bot 1955 geven uitsluitsel over de vraag in hoeverre een rhetorisch
oefenboek als dat van Aphtonius ook al voór 1625 in het Amsterdamse onderwijs werd gebruikt
(en dan in de editie-Agricola; zie noot 136). Wel komen twee uitgaven van Aphthonius'
Progymnasmata voor in de boekverkoperscatalogus van Cornelis Claesz te Amsterdam van
1608 (waarin Latijnse boeken van verschillende facultates). (Catalogus librorum, qui apud
Cornelium Nicolia venales reperuntur enz., fol. g 2r., volgens de fotokopie die de heer drs.
B. van Selm te Leiden mij welwillend ter inzage gaf).
Worp 1892.
Grotius' Adamus exul verscheen in 1601, Heinsius' Auriacus het jaar daarop, beide heel
doelbewust geschreven met het oog op het doen herleven van de op Senecaanse leest
geschoeide klassieke tragedie in ons land (Grotius 1970-1971, B. p. 211-212). Hierna volgde
Grotius' Christus patiens van 1608, in dezelfde tijd dat Heinsius aan zijn Herodes infanticida,
werkte (Grotius 1978, p. 21). Men kan wijzen op het belang van Grotius' voorbeeld voor de
vormgeving van religieus-bijbelse onderwerpen naar Senecaans model. Grotius zelf had wat
combinatie van stof en vormgeving betreft trouwens ook zelf een beroemd voorganger in
Buchanan, wiens van 1554 daterende drama Jephthes (waarin naast enige Euripidesnavolging
voornamelijk Seneca-imitatie is aan te treffen) ook een voorbeeld voor Vondel zou zijn. - De
betekenis die de Auriacus als feitelijk voorbeeld heeft gehad, blijkt al uit de directe navolging
van deze tragedie, niet alleen door Duym en Van Hoghendorp (noot 141), maar ook uit het
verschijnen van andere neolatijnse historische drama's (Becker-Cantarino 1978, p. 127-128).
Zie voor de literatuur over de Auriacus de opgave bij Kuiper 1984, p. 257, m.n.
Becker-Cantarino 1978, p. 113-126; over Herodes infanticida: Becker-Cantarino 1978, p.
128-142. - Zievoor de opzet van het neolatijnse toneel: IJsewijn 1981, m.n. p. 79-81, 94. Een
inventaris van het neolatijnse toneel in de Nederlanden biedt IJsewijn 1980.
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kan blijven rusten. Vast staat echter wel dat Senecaanse invloed op de Nederlandse
tragedie zich voor het eerst duidelijk manifesteert in de drama's van Hooft en Coster.
Wel waarschuwde direct na Worp Polak reeds voor het gevaar dat de aanwezigheid
van een aantal uiterlijke kenmerken van Seneca's tragedies in Hoofts dramatisch
werk (waarin ook vrij letterlijk overgenomen passages aan te treffen zijn) de aandacht
zou kunnen afleiden van de eigen wijze waarop Hooft dit drama inhoudelijk en
189
stilistisch opzette. Hooft was kennelijk gegrepen door een bepaald aspect, dat bij
Seneca slechts in enkele van de tien indertijd aan hem toegeschreven stukken
voorkomt, namelijk geestverschijningen en tovenarij. Men wijst er gewoonlijk op dat
echter Coster verantwoordelijk is voorde nadruk die in het Nederlandse
renaissancedrama op juist een ander, kenmerkender, element in Seneca's tragedies
wordt gelegd: dat van gruwel, dreiging, geweld en doodslag. Samen hebben zij een
traditie gevestigd die het drama van hun navolgers op een bepaalde manier
‘Senecaans’ zal kleuren. Hiermee is echter nog weinig gezegd over het ‘waarom’
van de grote aantrek-kingskracht die ‘het Senecaanse’ op zo vele
renaissancedramaschrijvers heeft uitgeoefend. Deze aantrekkingskracht betreft
veel meer aspecten dan die zoëven zijn genoemd en zal mede verklaard kunnen
worden vanuit het verwachtingspatroon ten opzichte van ‘de tragedie’ dat reeds
voór de kennismaking met Seneca's drama's was gevormd: vertoning van de lotskeer
der groten, verwoord met behulp van rhetorische technieken.
Waarom zijn het juist de Latijnse drama's van Seneca en niet de Griekse tragedies
die over het algemeen genomen hét grote voorbeeld voor de renaissanceauteurs
zijn geworden? Men heeft gewezen op het feit dat het door slechts kleine kringen
van filologen en hun scholen bestudeerde Grieks een grote barrière vormde, maar
dit is geen afdoende reden. Immers: het werk van met name Sophocles en Euripides
stond in geleerd Europa zeer in de belangstelling en de door de humanisten
verzorgde edities met Latijnse vertaling stonden net zo goed ter beschikking van
degenen die het Latijn van Seneca konden lezen, als het werk van de Romeinse
190
tragicus.
189
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Polak 1892, p. 73-88. Polak meent dat de ‘invloed van Seneca's treurspelen op ons toneel’
ten aanzien van deauteurs ná Hooft ook veeleer slechts ‘invloed van Hooft’ te noemen is dan
directe invloed van Seneca zelf. Dit had Worp zelf trouwens al aangegeven. Zie voor de
verhouding van Hooft tot Seneca ook: Veenstra in Hooft 1954, p. 21-55.
Edities met een Latijnse vertalingvan verzamelde tragedies van Euripides en Sophocles
verschijnen vanaf het begin der veertiger jaren van de zestiende eeuw. Daarvoór heeft
Erasmus' vertaling van Euripides' Hecuba en Iphigenia in Aulis, waarvan de eerste druk in
1506 verscheen, zich dan al van een grote populariteit weten te verzekeren. De uitgaven met
Latijnse vertaling van deverzameledkies van Sophocles overtreffen in de periode tot 1615
weliswaar die van het verzameld werk van Euripides, (acht tegenover vier) maar dat geldt
niet voor de afzonderlijke uitgaven (meest vaneén, ook wel van tweeà drie teksten). Afgezien
nog van het grotesucces van de Hecuba en Iphigenia in Aulis (ook apart verschenen) treft
men in deze tijd afzonderlijke Latijnse vertalingen van nog acht andere Euripidesstukken,
terwijl van Sophocles slechts de Electra, Ajax en Antigone apart in het Latijn verschijnen.
Deze drie teksten vindt men samen in een editie van 1550 (bij Gryphius in Lyon), als het
resultaat van de vertaalarbeid van Georgius Rataller, wiens vertaling van de verzamelde
Sophocles van 1570-1576 bij Silvius in Antwerpen verscheen (herdrukt in 1584), in 1581
gevolgd door zijn vertaling van Euripides' Phoenissae, Hippolytus en Andromache (ook te
Antwerpen, nu bij Plantijn). Van Antigone verschenen ook andere Latijnse vertalingen (1541,
1581), een vertaling van Ajax door Scaliger Jr. verscheen in 1609. Voór 1615 wordt maar
eén Latijnse vertaling van de tragedies van Aeschylus genoemd (Basel 1555). - Vergelijkt
men echter het aantal edities van het dramatische werk van Seneca met die van de uitgaven
van de twee Griekse tragici, dan blijkt debelangstelling voor Seneca al vanaf het begin van
de ‘klassiekenedities’ die voor de Grieken verre te overtreffen. (Gegevens op grond van Dibdin
1977, Schweiger, Hoffmann, Graesse).
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Om de aantrekkingskracht die Seneca ook op het Nederlandse renaissancetoneel
- waaronder dat van Coster - heeft uitgeoefend te begrijpen, is eerst een kort
overzicht nodig van feitelijke gegevens over de belangstelling voor Seneca ten
opzichte van die voor zijn Griekse voorgangers. Daarna volgt een algemene
karakteristiek van ‘het Senecaanse’, in het perspectief van de al eerder aangeduide
‘dramatische smaak’ van het laat zestiende-eeuwse en begin zeventiende-eeuwse
publiek.

4.2 De bekendheid van Seneca's tragedies
Allereerst dus enkele ‘feiten’. In Frankrijk en Engeland vindt men directe doorwerking
van het Senecaanse drama op het eigen toneel al veel eerder dan bij ons. In Frankrijk
werd in 1552 te Parijs de eerste, op klassieke leest geschoeide (en dat wilde zeggen:
in compositorische en stilistische navolging van Seneca geschreven) tragedie
opgevoerd: Jodelle's Cléopatre captive. Als het eerste Engelse klassiek-Senecaanse
drama geldt de Gorboduc van Sackville en Norton, voor het eerst opgevoerd in
191
1561. Na Jodelle's stuk volgt een groot aantal Franse humanistendrama's, waarvan
die van Robert Garnier, daterend van 1568 en 1583, als een hoogtepunt worden
beschouwd. Ook voor Garnier, die in zijn La Troade en Antigone naast passages
uit Seneca ook gedeelten uit Euripides verwerkte, blijft Seneca toch een veel
belangrijker voorbeeld. Bij hem bepaalde echter een eigen, christelijke visie de
192
bewerking van de stof van het model. In Engeland ziet men tussen 1561 en 1591
in de scholen en universiteiten een ware opbloei van drama in Senecaanse geest,
in het Latijn of in de moedertaal. Na 1587 vindt men
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Forsyth 1962 geeft als appendix een bibliografische lijst van Franse tragedies tussen 1550
en 1640. Deze telt 222 titels. Hoewel hierin ook vertalingen zijn opgenomen, is het aantal
originele drama's dat o.a. het onderzoeksmateriaal van Stone 1974 vormt, vrij hoog. Voor de
belangrijkste Franse drama's ‘in Senecaanse geest’: o.a. Wanke 1978.
Dit mag wel tekenend voor de Senecareceptie van veel renaissanceschrijvers geacht worden.
Hierover o.a. Kahnt 1887; Witherspoon 1924; Lebègue 1973; Jondorf 1969.
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invloed van Seneca terug in de meer populaire ‘revenge tragedy’, en na 1590 ziet
men een tweede golf van Senecaanse invloed op het Engelstalige humanistendrama.
Geïnspireerd door de drama's van Garnier vat een groep auteurs rond de countess
van Pembroke, de zuster van de dichter-theoreticus Sidney, dit classiciserende
193
drama aan.
Zowel in Frankrijk als in Engeland - zoals eerder in Italië - waren deze gevallen
van ‘Senecaanse geest’ voorafgegaan door vertalingen of bewerkingen van de
tragedies van Seneca in de eigen taal. Vooral op het vasteland treft men met name
in de eerste helft van de zestiende eeuw echter ook grote humanistische
belangstelling voor Sophocles en Euripides aan. Deze mondde via de
edities-met-Latijnse-vertaling uit in enkele vertalingen in de moedertaal, maar de
194
vertalingen van Seneca overtroffen deze in aantal absoluut. In 1506 gaf Badius
Ascensius in Parijs Erasmus ‘ Latijnse vertaling van Euripides’ Hecuba en Iphigenia
in Aulis uit, een uitgave die tot 1560 door twintig heredities gevolgd zou worden. Dit
duidt wel op een enorme populariteit, vergeleken met de meest eénmalige Latijnse
edities van andere drama's van Euripides, waaronder die van de Medea en Alcestis
195
van Buchanan (respectievelijk van 1544 en. 1556). In Buchanans beroemd
geworden eigen neolatijnse drams. Jephthes vindt men natuurlijk herinneringen aan
196
Euripides terug; dit is ook het geval in het werk van moedertaalauteurs als Garnier.
Sommige Franse theoretici in het midden van de zestiende eeuw stellen Euripides
en Sophocles ook boven Seneca, zoals Peletier du Mans in zijn Art poétique van
1555. Dit dan in tegenstelling tot Scaliger, volgens wie de drama's van Seneca in
verhevenheid voor geen der Grieken onderdoen, en die van Euripides in sierlijkheid
197
zelfs overtreffen. Ook de Nederlandse
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Zie Witherspoon 1924, p. 65-189.
Een lijst van de vertalingen in de moedertaal van Sophocles, Euripides en Seneca voór 1600
geeft Bolgar 1964, p. 508-525 (Griekse schrijvers) en 526-541 (Latijnse schrijvers), in Appendix
II. (Een lijst van alle Franse vertalingen al eerder bij Delacourt 1925). Een symptoom van de
Franse belangstellmg voor het Griekse drama, die zich veel meer dan in Engeland ook
manifesteerde buiten de kleine geleerdenkringen, is de Franse vertaling van Sophocles'
Electra door De Baïf (1537). DeBaïf vertaalde eveneens de Antigone en de Trachiniae, maar
behalve nog een andere vertaling van de Antigone is dit voór 1600 de hele oogst aan
Sophocles-vertalingen ten behoeve van niet-latinisten in Frankrijk. Van de Franse vertalingen
van Euripides werden in deze tijd alleen die van Hecuba (1544, door Bochetel, soms ook
toegeschreven aan De Baïf) en Iphigenia in Aulis (1549, door Sébillet) gedrukt. Ook daarna
is het in Frankrijk stil aan het front der Euripidesverlalingen. Voór die paar Griekse tragedies
was het hele dramatische oeuvre van Seneca al in het Frans vertaald (door P. Grognet, 1534),
tussen 1557 en 1590 gevolgd door drie vertalingen van de Agamemnon, waarvan eén van
Brisset, die in hetzelfde jaar 1590 eveneens de Hercules furense en Thyestes vertaalde.
Tussen 1559 en 1581 werden in Engeland alle tragedies van Seneca in de moedertaal
overgezet; geen van Sophocles en slechts eén van Euripides (de Phoenissae, uitgegeven in
1572).
Zie noot 190.
Stone 1974, p. 68. De Franse vertaling van Jephthes (van 1587) in: Stone 1966, p. 1-39.
Voor Jacques Peletier du Mans: Lawton 1949, p. 52. Scaligers oordeel in Scaliger, Poetices
libri septem, lib. VI, cap. 6, p. 323b A (Scaliger 1964): ‘Seneca [...] quem nulla Graecorum
maiestate inferiorem existimo, cultu veró ac nitore etiam Euripide maiorem’.
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vertaling van Sophocles Antigone door Van Ghistele kan beschouwd worden als
symptoom van de belangstelling voor het Griekse drama. Deze manifesteert zich
in de Zuidelijke Nederlanden kennelijk ook buiten de geleerdenkring te Leuven,
hoewel Van Ghisteles vertaling toch een eenzame poging blijft om het Griekse toneel
198
inderdaad te ‘populariseren’.
Overziet men echter het aantal Latijnse edities en moedertaalvertalingen der
Griekse tragici in zijn geheel, zo tot 1615, dan blijkt de interesse voor het Griekse
drama toch in de eerste plaats het werk van Euripides te gelden, dat vooral door
het succes van de twee Erasmusvertalingen hoog scoort. Vergeleken met de edities
van Seneca's tragedies kan alleen geconstateerd worden dat deze laatste hun
Griekse voorbeeld net zo absoluut overvleugelen als de Senecavertalingen de
199
moedertaalvertalingen van Sophocles en Euripides.
In de Noordelijke Nederlanden blijkt er al in de eerste helft van de zestiende eeuw
sprake van een intensieve bestudering van Seneca's drama in de omgeving van de
Latijnse school te Deventer. We weten voor de loop van de eeuw ook van schoolen universitaire opvoeringen van Seneca-tragedies in Deventer, Utrecht, Dordrecht,
200
Middelburg en Leiden. Seneca blijft voor de Nederlanders echter allereerst voer
voor filologen. In opdracht van de Gentenaar Pieter de Keysere en met medewerking
met Erasmus had Badius Ascensius eerst in Parijs, in 1514, een nieuwe editie van
de verzamelde tragedies bezorgd. Na de editie-met-commentaar van Delrio, in 1576
verschenen bij Plantijn te Antwerpen, volgen edities, voorzien van aantekeningen
door verschillende Nederlandse geleerden, elkaar snel op. Van 1588 dateert de
Antwerpse Plantijn-editie van Raphelengius, het volgend jaar gevolgd door een
nieuwe druk, met Animadversiones (kritische beschouwingen over vorm en inhoud)
201
van Lipsius en Notae van Raphelengius zelf. Men kan wel stellen dat de
belangstelling voor Seneca in de Nederlanden door Lipsius extra is gestimuleerd,
ookal was deze zelf geen onvoorwaardelijk bewonderaar van de stilistische
kwaliteiten van Seneca tragicus. Hij beschouwde deze trouwens - evenals voór hem
Erasmus - als een an-
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Zie noot 190. In Leuven, waar Erasmus aan zijn vertaling van Euripides' Hecuba en Iphigenia
in Aulis had gewerkt, welk eerste stuk in 1514 door leerlingen van de humanist Barlandus
werd opgevoerd, was in de eerste helft van de zestiende eeuw sprake van een grote
belangstelling voor de Griekse tragedie, vooral voor het werk van Euripides. De Latijnse
vertalingen van Rataller waren bedoeld om de Griekse tragedies inzoverre te ‘populariseren’
dat in elk geval de latinisten er kennis van konden nemen. Van Ghistele wil de kring van
belangstellenden dus nog groter maken (Rombauts 1973, p. 212-213).
Een bibliografie van de in de Nederlanden verschenen en/of door Nederlanders verzorgde
edities van Seneca's werk vindt men in de Bibliotheca Belgica V, p. 123-142.
Asmuth 1968, p. 238-239, 245.
De editie-Delrio en de twee edities-Raphelengius worden beschreven door Voet V, nrs. 2197,
resp. 2198-2199 (p. 2068-2073).
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der dan Seneca philosophus. In 1600 en 1604 volgen edities, verzorgd door de
Nederlander Johannes Gruterus, verschenen te Heidelberg; daarop weer eén te
Leiden, bezorgd door Daniël Heinsius (1611), vergezeld van Animadversiones van
hemzelf en Scaliger jr. (de zoon van de theoreticus), die Seneca tegen de
202
aanmerkingen van Lipsius in bescherming nam. De enkele Nederlandse vertalingen
van Seneca's drama's dateren pas uit de zeventiende eeuw, te beginnen met Duyms
bewerking van de Troades, gevolgd door een vertaling van hetzelfde stuk door
Vondel in 1626, met de titel De Amsteldamsche Hecuba, en kort daarna Vondels
vertaling van de Hippolytus (1628). Van Spiegel kennen we bovendien een vertaling
van de tweede rei uit de Thyestes, die al van 1588 dateert, en van Hooft een vertaling
203
van het begin van de Medea.
De eerste vertalingen in de moedertaal van Sophocles en Euripides, eveneens
van Vondel, dateren uit de tijd dat onder invloed van Heinsius en Vossius de
aandacht voor het Griekse drama in elk geval bij Vondel een werkelijke impuls krijgt.
Zover is het echter nog niet als Coster in zijn Polyxena teruggrijpt op Seneca's
Troades én Euripides' Hecuba, en als hij in zijn Ithys het zg. Progne-thema aansnijdt,
dat in de Senecahausse van zowel Italië als Engeland al eerder gretig was
204
verwerkt.

4.3 De kenmerken van Seneca's tragedies
De tragedies van Seneca bezitten een aantal zeer sprekende trekken, die het
gemakkelijk maken om een drama te herkennen dat naar zijn voorbeeld of in zijn
205
geest is geschreven. Men denkt dan allereerst aan formele elementen, als de
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Worp 1892, p. 43-47; Asmuth 1968, p. 240-243.
Vondel, W.B.-editie II, p. 529-612 (deze vertaling was al persklaar in augustus 1625; Smit
1956-1962, II. p. 132), resp. III, p. 197-254; Spieghel 1723, p. 225-228; Hooft 1899-1900, II,
p. 437-448 (het eerste en een deel van het tweede bedrijf).
Lucas 1922, p. 93-99. Hierover nader in hoofdstuk III.
Voor de tekst van Seneca's negen tragedies, én de Octavia, die traditioneel wel, maar nu niet
meer als het werk van Seneca wordt beschouwd, gebruikte ik de editie van Seneca's tragedies
in The Loeb classical library (Seneca 1927-1929). Er bestaat in de secundaire literatuur geen
eensgezindheid in visie als het gaat om vragen over de bedoelingen en methoden van Seneca
tragicus. (Over deze discussie bijv. Heldmann 1974, p. 177-184; Fantham 1982, p. 15-19).
Ik heb mij in mijn algemene beschouwing over de ‘feitelijke’ kenmerken van Seneca's drama's
vooral laten leiden door secundaire literatuur over de relatie tussen de Senecaanse tragedies
en het renaissancedrama. De hierin behandelde kenmerken van het werk van Seneca tragicus
worden uiteraard ook steeds gezien in het perspectief van de renaissance-‘smaak’ voor
Seneca, die men in elk geval steeds las met een morele bril op. Van de overvloedige literatuur
over de (in wisselende mate benadrukte) ‘invloed’ van het Senecaanse drama op het Engelse
en/of Franse toneel gebruikte ik: Charlton 1921 (waarin een encyclopedische overvloed van
feitelijke gegevens); Lucas 1922; Witherspoon 1924 (over de verhouding tussen Seneca en
Garnier, p. 33-64); Bowers 1940 (over de verwerking van het Senecaanse ‘wraak’ thema in
het Elizabethaanse toneel); Lebégue 1973. Voor de vraag ‘wat de Franse en/of Engelse
renaissanceschrijvers zagen’ in het drama van Seneca, en voor zowel de relatie tussen zijn
drama en dat van Euripides, als die tussen beider tragedies en het renaissancedrama: Doran
1954, p. 12-17, Forsyth 1962, p. 85-115 (betreffende het wraakthema, nu ook bij de Griekse
tragici), McDonald 1966. p. 103-121, Margeson 1967, p. 77-83, Jondorf 1969, p. 8-25, Griffiths
1970, p. 27-32, Stone 1974, p. 66-83, Altman 1978, p. 230-248. De zeer recente studie van
Gordon Braden, Renaissance tragedy and the Senecan tradition (London, Yale, 1985) heb
ik niet meer kunnen raadplegen. Recentelijk over de Nederlanden: Een zeer algemene
beschouwing over Hoofts Geeraerdt van Velsen en Baeto t.o.v. Seneca wordt gegeven door
Veenstra in Hooft 1954, p. 21-55. De doorwerking van ‘het Senecaanse’ in het Zuidnederlandse
drama van Guilliam van Nieuwelandt (wiens stukken dateren van 1617-1635), via het drama
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indeling in vijf bedrijven en de toepassing van koren hier tussenin. Deze zowel
lyrisch-beschrijvende als moraliserende koren zijn zelden in dialoog met de andere
personages, zoals bij de Griekse tragici, en zijn in hun reeksen bespiegelingen ook
lang niet altijd op de handeling betrokken. Daarnaast kan men noemen: het
domineren van lange monologen, de toepassing van stichomythieën (hoewel
aanzienlijk minder dan bij Euripides) en het gebruik van allerlei morele uitspraken
in de vorm van puntige sententiae. Langere morele beschouwingen vindt men in
de koren én in andere gedeelten van het drama. Uit de aard van de monologen
blijkt al dat in stilistisch opzicht de praktijk van Seneca's drama sterk is
geconditioneerd door de rhetorische erfenis van zijn vader. Seneca's personen uiten
zich vaak in lange, geëmotioneerde speeches, waarin eén specifiek motief of eén
enkele passie de overhand heeft, zoals wraak, jaloezie, wanhoop, verterende liefde.
Dergelijke karakters krijgen door het versterkt aanzetten van zo'n emotie iets
on-menselijks, in die zin dat ze niet als gewone mensen zijn te herkennen. Ze
variëren zo van waanzinnige gedrevenen (zoals de vrouwen Medea, Phaedra,
Clytemnestra en Deïnira in respectievelijk Medea, Hippolytus, Agamemnon en
Hercules furens, maar ook Atreus in Thyestes) of brute tirannen (Lycus in Hercules
furens en Nero in Octavia) tot gruwelijk gekwelde slachtoffers van een onvermijdelijk
lot (Hecuba en de Trojaanse vrouwen in Troades, Oedipus in het gelijknamige
drama), én degenen die door de razende passies van hun tegenspelers worden
getroffen (zoals Thyestes). Slechts eén keer, in Hercules Oetaeus, wordt de
hoofdpersoon voorgesteld als een heroïsche deugdheld, maar dan ook weer is zijn
stoïsch lijden zeer overtrokken.
Inhoudelijk begint het verhaal van deze tragedies mediis in rebus, met een proloog
die door zijn emotionele geladenheid vaak meer een stemming aangeeft dan dat

van Garnier, wordt behandeld door Keersmaekers 1957. In 1962 werd door de Franse C.N.R.S.
een congres georganiseerd dat de relatie tussen Seneca en het Europese renaissancetoneel
tot onderwerp had. Bijdragen over de situatie in resp. Zuid- en Noord-Nederland werden
hiertoe geleverd door resp. E. Rombauts en W.A.P. Smit. Een samenvatting werd gegeven
door Jean Jacquot (Rombauts 1973; Smit 1973; Jacquot 1973). Nadrukkelijker van ‘invloed’
van Seneca spreekt de titel van de door Lefèvre in 1978 uitgegeven studies over de verhouding
tussen Seneca's drama's en die in verschillende Europese landen. Over de situatie in
Nederland: Asmuth 1978. Over de Seneca-imitatio in Leiden omstreeks 1600: Eyffinger in
Grotius 1978, p. 17-21, Becker-Cantarino 1978, 113-142 passim.
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hij een duidelijke expositie is van datgene wat vooraf is gegaan. Er gebeuren de
meest sensationele dingen, aangezien een eerste brute actie in principe een
scherpere reactie uitlokt, met als gevolg een escalatie van gruwel, die zorgt voor
een desastreus einde voor alle betrokkenen. Vaak wordt een schakel in de
gruwelketen in een (bode)verhaal verteld, met een opeenhoping van bloederige
details en met vele rhetorische uitweidingen in de vorm van vergelijkingen. Het nog
gruwelijker gevolg kan dan weer deel uitmaken van de handeling, zoals het banket
in Thyestes, waarin de eerst door Atreus gedode zonen van Thyestes als wildbraad
worden voorgezet aan de vader, Atreus' broer; dit wordt uiteraard weer gevolgd
door een razende klacht van het slachtoffer. In andere stukken vindt men de horror
geconcentreerd op de reactie van de hoofdpersonen op het noodlot dat hen treft,
zoals in Hippolytus en Oedipus, waarin het slachtoffer de hand aan zichzelf slaat
(respectievelijk Phaedra en Jocaste), of de Hercules furens en Medea, waarin
onschuldige kinderen door een uitzinnige ouder worden gedood. Ook deze gruwel
wordt door een bode verteld. In eén van de twee tragedies waarin wraak het meest
dominante motief is, de Thyestes, wordt de steer van emotie en dreiging ingezet
door het optreden van een Furie. Deze stijgt op uit de onderwereld enjaagt de geest
van een gestorvene (Tantalus) voor zich uit, die Atreus tot zijn gruweldaad moet
ophitsen. In slechts twee andere drama's verschijnt een geest als dramatis persona:
in Agamemnon, waar de geest van Tantalus nu in de proloog Aegisthus opwekt tot
de moord op Agamemnon, en in Octavia. Wel wordt er in verschillende stukken en dat zeer huiveringwekkend - gesproken óver het optreden van een
geestverschijning. Thyestes is met zijn griezelsfeer dus nogal een uitzondering in
het oeuvre van Seneca. Het ligt ook meer aan diens zestiende- en
zeventiende-eeuwse navolgers en hun publiek, die zich kennelijk tot dit soort ‘enge’
situaties aangetrokken hebben gevoeld, dat men dit soort elementen als ‘typisch
Senecaans’ is gaan beschouwen.
Het sterk rhetorische element van Seneca's drama's geeft aan het geheel een
kunstmatig, gefixeerd karakter. Vandaar ook het ‘voorspelbare’ van de bekende
domina-nutrix-situatie. Deze komt voor in vier stukken, waarin de vrouwelijke
hoofdpersoon steeds haar - bij Seneca altijd als verderfelijk voorgesteldepassie ten
opzichte van een man de vrije teugel laat. Deze heeft de vorm van jaloezie in Medea
en Hercules Oetaeus (Deïnira), van overspelige lust in Hippolytus (Phaedra) en van
(met jaloezie vermengde) haat in Agamemnon (Clytemnestra). De nutrix moet
206
hiertegen altijd een filosofisch tegenwicht bieden. Dit gebeurt ook in Octavia, maar
daar is het de angst van twee meesteressen die door de respectieve voedsters
getemperd wordt. Deze tegenstelling tussen hartstocht en
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De domina-nutrix-scènes (mèt de vergelijkbare dominus-satelles-scène in Thyestes) worden
behandeld in Heldmann 1974, p. 108-149. In Hippolytus treedt de voedster in tweede instantie
echter op als helpster van haar meesteres, om Hippolytus gunstig voor Phaedra te stemmen.
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verstand vindt een pendant in het scherpe contrast tussen machtswellustelingen
en hun lijdzaam duldende slachtoffers (zoals in Hecuba Ulysses tegenover Polyxena).
Over de betekenis van Seneca's drama's bestaan verschillende meningen. Heeft
hij zijn tragedies indertijd bedoeld om er de stoïsche filosofie, die hij in zijn
prozageschriften uitdroeg, in te demonstreren, en zijn zijn door hun hartstochten
overwonnen figuren dan gruwelijke exampla van de gevolgen van een uitgeschakelde
ratio? In hoeverre zijn zijn karakters morele stereotypen of juist producten van een
207
dynamische verbeelding? Of zijn zijn drama's meer bedoeld als rhetorische
pronkstukken, bestemd voor een op prikkels belust Romeins publiek, dat smulde
van in virtuoze taal verpakte gruwelen?
Wel is men het er in het algemeen over eens dat Seneca's tragedies niet bedoeld
208
zijn als dramatische produkties, maar als voordrachtstukken en/of leesdrama's.
Hierop zouden ook de zwaar aangezette accenten op horror kunnen wijzen, die
immers slechts in de geprikkelde fantasie van de toehoorders gestalte moest krijgen.
Ook al kan men nú twisten over de mate waarin Seneca de door hem uitgebeelde
gedragingen direct als voorbeelden ten goede of ten kwade geduid wilde zien, voor
een publiek dat afgestemd is op ontvangst van gedragsethiek, bieden zijn stukken
een overvloed aan lering. Dit gold in elk geval voor het publiek van de renaissance,
maar ook als men nu, als twintigste- eeuwse lezer, met een door bijvoorbeeld de
brieven aan Lucilius gevoede verwachting deze drama's leest, dan is een ethische
209
interpretatie bijna onvermijdelijk. Beheersing van de ongebreidelde passies van
vrouwelijke hoofdpersonen wordt, zoals gezegd, expliciet aanbevolen. Maar ook de
uitbeelding van bijvoorbeeld Medea's haat en wraakzucht jegens Jason, die niet zo
expliciet wordt veroordeeld, wordt in het licht van Seneca's eigen De ira een
voorbeeld van een onnatuurlijke begeerte die de mens naar de absolute morele
210
ondergang voert. Dan zijn er ook de vele sententie-achtige morele uitspraken, die
aansluiten bij de leerstellingen van de Ro-
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Voor dit laatste kiest Fantham (1982) t.a.v. de figuren in de Troades.
Een afweging van argumenten bij Fantham 1982, p. 34-49.
De visie van Marti 1945 is een voorbeeld van een vrij extreme - en omstreden - ethische
interpretatie. De auteur benadrukt uitsluitend de didactische opzet van de tragedies, die zij
zelfs ziet als de presentatie van een systematisch moreel programma. Jondorf 1969 behoort
tot degenen die Seneca nauwelijks een morele bedoeling toeschrijven en die zijn drama's
allereerst als taalkundige en rhetorische oefeningen beschouwen, zoals ook Griffiths 1970,
die deze gerichtheid terugvindt in Seneca's zestiende-eeuwse navolgers. Jondorf laat zien
dat het zestiende-eeuwse drama van Garnier wél Senecaans is in zijn
conventioneel-rhetorische structuur, maar juist niet in de moreel-politieke boodschap die
Garnier wél wil uitdragen.
Seneca, De ira, bijv. I, 7 (Seneca 1928, p. 124-125).
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meinse Stoa. Ook al geven de dramatische gebeurtenissen vaak slechts zijdelings
aanleiding daartoe, toch worden er telkens zodanige waardeoordelen geuit dat ze
de blikrichting van de lezer sturen naar een algemeen perspectief waartegen het
gedrag der hoofdpersonen kan worden bezien. Ze betreffen bekende thema's, zoals
de noodzaak te berusten in de onzekerheid van de Fortuin, of, zoals Seneca het
ziet, de onrechtvaardigheid der goden. Ze leveren een pleidooi voor armoede,
eenvoud en kuisheid en waarschuwen voor de ijdelheid van een leven vol pracht
en roem aan het hof, bedreigd door vrees voor verlies van macht.
De door Seneca gekozen plots zijn de bloederigste uit het Griekse dramatische
arsenaal, maar zij betreffen dan ook juist die misdaden die een gedetailleerde studie
van menselijke hartstocht toelaten. Zij kunnen een publiek dat de stoïsche filosofie
als leidraad voor zijn gedrag heeft genomen, in feite nooit anders dan met afschuw
vervullen. Het is namelijk minachting van de rede die de weg opent tot deze
buitensporige hartstochten, die de betrokkenen zelf én anderen te gronde richten
in een escalatie van geweld. Of nu de blinde Fortuin of de jaloezie der goden, met
of zonder menselijk instrument, hun slachtoffers maken, Seneca philosophus heeft
steeds slechts eén remedie: berusten in het onherroepelijke. Dit geldt dan voor alle
uitgesponnen voorbeelden van schuldeloos lijden. Seneca tragicus geeft zelf alle
lof aan het voorbeeldig stand houden tegen de slagen van het lot door Hercules in
Hercules Oetaeus, maar hij keurt toch even-min de zelf gekozen uitweg in de dood
van Jocaste af. De Trojaanse vrouwen, die zich in een vloed van rouw door het lot
laten leiden, doen ook het enige wat er in deze sombere wereld voor hen op zit: ze
buigen het hoofd en wachten op de verlossende dood. In de beheerste en moedige
aanvaarding van hun gewelddadig, onvermijdelijk einde door Astianax en Polyxena,
in de Troades als bewonderenswaardige exempla van deugd door de bode
beschreven, kon men dan Seneca's stoïsche ideaal in optima forma terugvinden.
Anders dan in het Griekse drama is er bij Seneca nauwelijks meer sprake van
een innerlijke strijd, waarin emoties ook juist als menselijk herkenbaar (en in hun
conflict ‘tragisch’)gewaardeerd kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bij hém de
wraakpassie van Medea vooral ook als een misdadige gedrevenheid voorgesteld,
anders dan bij Euripides. Seneca geeft überhaupt veel minder werkelijk menselijke,
individuele, portretten. De rigiditeit van zijn figuren heeft ook te maken met Seneca's
wereldbeeld, waarin het handelen van het individu onderworpen is aan het
onontkoombare lot. Buigen voor het Fatum is voor Seneca een filosofische noodzaak,
waartoe de mens echter wel zó is uitgerust dat deze onderwerping een bewuste
keuze kan zijn. Het is geen godsdienstige noodzaak, zoals bij de Grieken, in de zin
dat men het zich een religieuze plicht meet achten de wil der goden te gehoorzamen,
met alle persoonlijke offers vandien. Dit geldt overigens eigenlijk ook al voor
Euripides. Wel zal Seneca in de renaissance op dit punt toch weer godsdienstig
(christelijk) geïnterpreteerd worden.
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Structureel is het Senecaanse drama zorgvuldig opgebouwd uit verschillende
rhetorische elementen, die een breed scala van intellectuele en emotionele respons
moeten oproepen. Dramatische consistentie en ontwikkeling van de handeling naar
de oplossing van het conflict zijn met beoogd. Wél wordt er een probleem gesteld,
dat van alle kanten belicht wordt, waardoor het publiek het juiste standpunt kan
bepalen tegenover het kwaad en het lijden in de wereld.

4.4 De aantrekkingskracht van Seneca's tragedies
Beziet men naast de tragedies van Seneca de twee drama's van Euripides die via
de vertaling van Erasmus zo geliefd werden, dan blijkt dat in elk geval de Hecuba
211
weinig ‘klassiek’ genoemd kan worden, in de zin van ‘structured hecht’. De inhoud
lijkt ook zeer op die van een Senecaanse tragedie, met name in de uitbeelding van
gruwelijk leed in veelvoud (zo geprezen door Scaliger) en wraakzucht, zonder
werkelijk innerlijk conflict. Er is clan ook op gewezen dat het Euripides' rhetorische
kwaliteiten zijn die voor het renaissancepubliek de grote attractie hebben gevormd.
In zowel de Hecuba als in Iphigenia in Aulis wordt de structuur van de handeling
bepaald door opeenhoping en herhaling van pathetische momenten. In de Hecuba
ligt in verschillende scènes de nadruk op de uit-drukking van uitbundige emoties,
als reactie op de zich achter elkaar aandienende ellende (twee doden nog ná de
val van Troje), variërend van wanhoop tot wraakzucht. In de Iphigenia in Aulis ziet
men weer een opeenvolging van pathetische momenten. De verschillende figuren
reageren om beurten in debat, emotionele monoloog en gebeurtenissen beschrijvend
verhaal op de onvermijdelijke gruwel van het offer van Iphigenia. Agamemnon is
212
hierbij het voornaamste slachtoffer der omstandigheden.
Als rhetorisch dichter werd Euripides ook al door de klassieke leermeesters der
rhetorica, Cicero en Quintilianus, aanbevolen. Er is dan ook geconstateerd dat
zestiende-eeuwse vertalers als goede leerlingen van Vrouwe Rhetorica zijn teksten
nog eens extra ‘Senecaans’ aanpasten en de verschillende sènes volgens de
bekende Senecaans-rhetorische technieken ‘oppepten’. Dat wil zeggen:
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In feite valt de Hecuba uiteen in twee, nauwelijks met elkaar verbonden, geschiedenissen,
de eén zich concentrerend op het offeren van Polyxena, de andere op Polymnestor, die
Polydorus heeft laten doden en die op zijn beurt door Hecuba wordt verminkt. Op het einde
van het drama wordt de gruwelijke wraak gesteld tegenover de gewroken misdaad en Hecuba,
beschermd door Agamemnon, gaat met de haren haar verder treurig lot tegemoet. Van een
agnitio en peripetia, verbonden met het karakter van de hoofdpersoon Hecuba, en
functionerend als knooppunt van de handeling, is geen sprake; noch zijn de verschillende
situaties ‘logisch’ met elkaar verbonden. Zie noot 123 en nader in hoofdstuk IV, p. 253-257.
Over het ‘Senecaanse’ karakter van Euripides' Hecuba o.a.: Charlton 1921, p. XXXIII; Doran
1954, p. 15; McDonald 1966, p. 107-108; Stone 1974, p. 68-71. Over Iphigenia in Aulis: Stone
1974. p. 71-74.
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bijfiguren krijgen lange moraliserende speeches in de mond gelegd en ook de koren
213
worden moreel opgeladen; pathetiek en gruwel worden versterkt. In verband met
‘de smaak voor de Grieken’ is het trouwens ook opmerkelijk hoe uit Van Ghisteles
voorwoord voor de vertaling van Sophocles' Antigone geen enkele herkenning van
het emotionerende tragische conflict van de hoofdpersoon blijkt. De plots van zowel
Oedipus rexals Antigone worden geheel teruggebracht tot bekende didactische
patronen. Het lot van Oedipus wordt voorgesteld als voorbeeld van ‘wreetheyt ende
tyrannie, [die] int corte, oft int langhe altoos ghestraft wort’. De Antigone biedt in
Van Ghisteles visie slechts exempla van hoogmoed, waaruit men kan leren ‘dat
eyghen obstinate ende groote hoocheyt der princen, den landen, ende der
ghemeynten een groote bederffenisse is’. Antigones weigering om het verbod van
de koning op het begraven van haai broers te volgen wordt zo geïterpreteerd als
een zelfde voorbeeld van hoogmoed als dat van Icarus: als een redeloos willen
volgen van het ‘eyghen vernuft’. Daarnaast kunnen mensen als Creon vergeleken
worden met Phaeton, ‘dye door haer hoochmoedicheyt, ende haer selven tot
214
schanden, een andere in laste [...] brenghen’.
Ook bij de drama's van Seneca deden de renaissance-auteurs er nog graag een
schepje bovenop. Ze maakten er geen probleem van om de gruwelen, die Seneca's
gehoor niet voór zich vertoond had gezien, wél te vertonen. Ze dikten deze vaak
nog aan, zich daarbij kennelijk aanpassend aan de smaak van hun publiek. De
vertalers van Seneca's drama's waren hen daarin voorgegaan door hier en daar de
angstaanjagende sfeer te verhogen met ingelaste, extra geestverschijningen. Zo
komt in de Engelse vertaling van de Troades door Jasper Heywood, twee jaar voór
de eerste opvoering van de Gorboduc, de geest van Achilles zelf op het toneel.
215
Deze eerste geestverschijning in het Elizabethaanse drama is dus niet van Seneca!
Overigens bekwamen de buitensporige bloedbaden die het publiek vooral in
Engeland voorgezet kreeg, niet iedereen even goed. Toen in 1592 in Trinity College
in Cambridge William Albasters Roxane werd opgevoerd, een typisch Senecaanse,
neolatijnse imitatie van Engelse bodem, die in een kannibalistische wraakorgie
eindigde, werd een ‘gentlewoman’ in het publiek ter plekke definitief door
216
zinsverbijstering getroffen...
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Charlton 1921, p. XLVI-XLVIII: voorbeeld van de vertaaltechniek van de Italiaan Dolce, die
tussen 1543 en 1551 vier tragedies van Euripides in het Italiaans vertaalde, waarvan eén die van de Phoenissae - de basis vormde voor de enige Engelse vertaling van een Griekse
tragedie voór 1600 (de Iocaste van Gascoigne en Kinwelmersh, gedrukt in 1572; zie noot
194) en McDonald 1966, p. 108-112.
Sophocles 1922, p. 4-5.
Charlton 1921, p. CLVI-CLVIII.
n216 Boas 1914, p. 287. De neolatijnse spelen die op de Engelse universiteiten in de tweede
helft van de zestiende eeuw werden opgevoerd, waren vaak versies van Italiaanse
Senecanavolgingen.
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Onder de moralistische aanpassingen is onder meer de adaptatie van het
Senecaanse droomverhaal te noemen Het patroon van dit verhaal gaat terug op de
217
droomvertelling van Andromache h in Seneca's Troades. Andromache is bezocht
door de schim van Hector, die nog meer ellende voor de Trojaanse vrouwen in het
vooruitzicht stelt. Daár wordt deze verschijning echter niet, zoals in het
renaissancedrama zou gebeuren, in twijfel getrokken door de oude man aan wie zij
haar verhaal vertelt. Het is kenmerkend voor de werkwijze van de dramaschrijvers
van de renaissance dat de Senecapassage wel ten grondslag ligt aan soortgelijke
scènes in de nieuwe tragedie, maar dat daar dan de kennelijk voor de hand liggende
218
morele les waartoe het verhaal aanleiding geeft, eraan vast wordt geknoopt.
De voorkeur voor de Hecuba temidden van de vele Griekse tragedies, de
overweldingende belangstelling voor Seneca's drama's en de door vertalers en
navolgers van diens werk benadrukte kwaliteiten kunnen alle zicht geven op de
aard van de attractie die het Senecadrama als klassiek model bij uitstek uitoefende.
Anglosaksische interpretatoren van het Franse humanistendrama als Griffiths,
Jondorf en Stone, betogen nadrukkelijk dat de aantrekkingskracht van Seneca's
tragedies allereerst in het gecodificeerde, formeel-rhetorisch karakter ervan gelegen
moet hebben. Jondorf verheldert dit door te wijzen op de reden waarom Petrarca
en vooral de Italiaanse petrarkisten zo'n enorme invloed uitgeoefend hebben op de
renaissancistische gedichten in de verschillende moedertalen. De lyrische dichters
van de zestiende eeuw vonden juist bij hen voorbeelden van poëtische vormigeving
en taalgebruik die zeer gemakkelijk te imiteren waren, zoals sonnetten, met een
corpus van vaste thema's en beelden, waaruit de beginnende dichter slechtshoefde
te putten. Daarna kon hij dan zijn eigen poëtische vaardigheden mobiliseren en
verfijnen, ten behoeve van de verwerking van het gevonden materiaal tot een literair
produkt in de eigen taal. Dit gold ook voor de dramaschrijvers. Gegeven de
poëtisch-technische noodzaak om een zo efficiënt mogelijk model te kiezen, leverden
219
Seneca's tragedies een stilistisch kader dat zó overgenomen kon worden.
Seneca's drama's leverden dus allereerst fraaie praktijkvoorbeelden voor de
manier waarop men een ‘lopend verhaal’ in een dramatische vorm kon gieten.
Evenals de praktijkoefeningen in het rhetorica-onderwijs boden zij daartoe oók
inhoudelijke modellen voor de afzonderlijke dramatische elementen. Deze konden
des te gemakkelijker uit het voorbeeld gelicht worden omdat bij Seneca met

217
218
219

Seneca, Troades, vs. 438 e.v.
Zie noot 141. In Nederland zal de Senecaanse imitatio wel de passage bij Heinsius to
intermediair hebben.
Jondorf 1969, p. 73-76, 83; zie voor de aantrekkingskracht van ‘the Petrarchan manner’ ook
Forster 1969, p. 73-76, 83.
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name de uitbeelding van affectieve spanningsmomenten een doel op zichzelf wordt,
dat ten koste gaat van de handeling. De sententieachtige passages waren helemaal
geschikt om in een ander drama, op welke plaats dan ook, opnieuw ingelast te
worden. Nu had in de Nederlanden de inheemse humanistentraditie reeds voor een
niet onaanzienlijk aantal Latijnse schooldrama's ten behoeve van opvoering door
leerlingen op de Latijnse scholen, gezorgd, voórdat de tragedie in de moedertaal
werd aangepakt. Ook hierin had men uiteraard voorbeelden voor het organiseren
van dramastofin vijfbedrijven, de poëtisch-rhetorische opzet der verschillende
onderdelen en de uitwerking van personages, die vaak moralistische beschouwingen
in de mond gelegd kregen. Mede via de neolatijnse tragedies van Heinsius en
Grotius, bedoeld als verheven tragedies, die de klassieken zouden kunnen evenaren,
werd echter Seneca hét grote voorbeeld, en daarmee werden zowel de Senecaanse
220
rhetoriek als diens moraal nagevolgd.
Wat betreft de smaak voor horror, waaraan Seneca's drama's kennelijk tegemoet
kwamen: psychologische en situationele verklaringen (de Bartholomeusnacht is
maar eén van de vele voorbeelden waarin de werkelijkheid de fictie verre overtrof!)
lijken plausibel genoeg. Mogelijk kan ook de vooliefde voor Seneca's morele
lessen-in-puntige-bewoordingen slechts verklaard worden vanuit eigentijdse behoefte
aan een gedragslijn in een verscheurde wereld. De Duitse humanist Conrad Celtis
had in zijn uitgave van Hercules furens en Thyestes Seneca's tien tragedies indertijd
zelfs vergeleken met de tien geboden; zo hoog achtte hij het morele nut dat men
221
hieruit kon trekken. Men moet daarbij echter niet vergeten dat de plot van het
humanistendrama geheel aansloot bij wat men al langer op grond van de uitspraken
der grammatici en de traditionele associatie tussen de ondergang der groten en
een morele les van een drama verwachtte. Of wel: de morele blikrichting van de
tragedie was in eerste instantie al bepaald door christelijke lering betreffende de
ijdelheid van de wereld en's werelds goed, de straf die volgt op de zonde en de
beloning der deugd. De stoïsche gedachten van Seneca over de breekbaarheid van
al het menselijke en over de noodzaak te berusten in datgene wat de mens aan
rampspoed overkomt, konden direct herkend worden als beproefde christelijke
waarheden die uit een ‘tragische historie’ gedestilleerd konden worden. Dit dan met
dien verstande dat
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Zie Smit 1968, p. 7. Sinds Smit aandrong op onderondzoek naar structuur en ontwikkeling
van dit drama (waartoe hij ook de neolatijnse tragedies van Heinsius en Grotiuus rekent), ten
behoeve van inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de Nededandse tragedie, is er
door de neolatinisten belangrijk werk verzet. Zie de studies van IJsewijn (noot 188); over
Grotius' drama's: de inleidingen op Grotius 1971 en 1978; speciaal over de Auriacus: Kuiper
1984, op grond van voorgaande studies over het stuk, waarvan Becker-Cantarino 1978, p.
113-126 het uitvoerigste overzicht geeft).
Trillitzsch 1938, p. 134.
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men bij Franse schrijvers als Jodelle en Garnier en Nederlandse auteurs als Hooft
en Bredero ziet dat de onberekenbare Fortuin en de vaak onrechtvaardige of
onmachtige goden van Seneca verchristelijkt worden. Fortuna en het Fatum worden
222
dan als instrumenten van de rechtvaardige en almachtige God gezien. Wat bij
Seneca het Fatum is wordt dan ook vaak geassocieerd met ‘straf na zonde’, een
straf waarin men zich zonder klachten moet schikken, omdat men inziet dat deze
de morele wet en rechtvaardige wil van God vertegenwoordigt. Er is op gewezen
dat bij Garnier het motief van de wraak bijna geheel afwezig is (behalve in La Troade,
die direct op Seneca en Euripides teruggaat); een grote plaats wordt ingeruimd voor
wroeging over en boete voor begane misdaden. Er schijnt bij Garnier daarbij echter
nooit sprake te zijn van ‘praedestinatie’ in de zin van Calvijn, wél van een bestemd
223
zijn voor geluk of ongeluk op aarde. In deze visie aanvaardt men de wereld als
het door God voorbeschikte kader waarbinnen de mens zich als individu moet
verwezenlijken, geleid door een christelijk gekleurd klassiek ideaal van ‘wel leven’,
in voór- én tegenspoed. Hiermee heeft men zich dan wel ver verwijderd van de
laatmiddeleeuwse prediking over de ‘vanitas mundi’.
Uit de praktijk van de door Witstein behandelde drama's van Hooft en Bredero
blijkt dezelfde positieve waardering van de menselijke intellectuele eigenschappen.
Deze betreffen met name het vermogen om door middel van constantia tegenover
de wisselvalligheid van de Fortuin, of van de temperantia als regulator van de
verhouding tussen hartstochten en verstand, zichzelf altijd de juiste. Mate voor te
houden en daardoor de gewenste harmonieuze gemoedsrust te bereiken. In deze
positieve waardering klinkt het humanistische opvoedingsideaal door, gebaseerd
als het was op het idealistische beeld van de redelijke mens, die zijn plaats in de
maatschappij moet innemen.
Behalve als lessen voor de levensinstelling en het gedrag van de individuele burger
hebben Seneca's drama's kennelijk ook een grote aantrekkingskracht uitgeoefend
als vorstenspiegels. Het falen van de vorst blijkt in het feitelijk optreden van
verschillende tirannen, die als afschrikwekkend voorbeeld beschouwd konden
worden (zoals Lycus, Nero, Aegisthus en de door eigen wraakzucht gedre-
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Deze christelijke visie op de Fortuin vindt men in het ‘Om beter’ in Theseus en Ariadne, en
bijvoorbeeld in het koor na het eerste bedrijf van Bredero's Stommen ridder, vs. 502-513.
Kahnt 1887, p. 31-35 (betrerfende Jodelle en Garnier); Witherspoon 1924, p. 33-74 (betrerfende
Garnier); Lebègue 1973, p. 89-94; Jondorf 1969, p. 17-18. Lebègue en Jondorf onderstrepen
op grond van de christelijke aanpassingen tegenover Griffiths 1962 de aanwezigheid van juist
wél een duidelijke levensvisie die door de betreffende Franse dramaschrijvers wordt
uitgedragen (m.n. door Garnier). Griffiths 1970 (p. 28-30) negeert de aangevoerde voorbeelden
en poneert juist dat de opvatting over het Fatum in de Franse renaissancetragedie niet verschilt
van Seneca. Dit past in zijn bewijsvoering dat het de renaissanceschrijvers niet te doen is
om het uitdragen van coherente boodschappen.
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ven Atreus). De herhaalde waarschuwingen tegen ambitie en verlangen naar roem,
tegenover de lof van het geluk dergenen die met mate tevreden zijn, moeten door
de zestiende - en zeventiende-eeuwers eveneens als politieke boodschap opgevat
zijn. Dit blijkt onder andere uit uitspraken als die van de Engelsman Cornwallis, die
224
Seneca's tragedies in 1601 als ‘must’ voor iedere staatsman beschouwde. En
prees ook niet dezelfde Jasper Heywood die voor de eerste Engelse vertalingen
van Seneca-drama's zorgde, zoals we zagen, het politieke doel van de tragedie
aan? Binnen datzelfde kader past de constatering van Jondorf dat Garniers drama's
duidelijk op het uitdragen van een politieke boodschap waren gericht. Volgens
Jondorf wijkt Garnier daarin at van zijn grote voorbeeld Seneca, een afwijking die
225
mede tot uiting komt in een sterke toename van het aantal sententies. Garnier
heeft echter Seneca kennelijk wel als tragicuspoliticus beschouwd. Bij ons zullen
Hoofts Geeraerdt van Velsen en Baeto en Costers Iphigenia eveneens direct in
dienst staan van politieke lessen. Maar hiervoór had de Leidse Senecastudie al
voor de eerste ‘Senecaanse drama's’ van eigen bodem gezorgd, met name Grotius'
Adamus exul (1601), Heinsius' Auriacus (1602) en Herodes infanticida (daterend
226
van 1608, in 1632 gepubliceerd).

5 Daniël Heinsius
Wij weten hoe groot de bewondering was voor de Auriacus in de literaire kring van
Hooft en Coster, die beiden tijdens hun studie te Leiden nader met dit drama
227
geconfronteerd geweest kunnen zijn. Ook in Heinsius' stuk hebben we te maken
met een opzet waarin de handeling geheel ondergeschikt is aan de binnen de
hoofdpersonen levende emoties, waaraan met behulp van de bekende, ook door
228
Seneca toegepaste technieken uitdrukking wordt gegeven. Het pathos, in de zin
van rhetorisch aangezette emotie-uiting, krijgt al direct in het eerste bedrijf van dit
noodlotsdrama alle nadruk. Dit gebeurt in de lange ope-
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McDonald 1966, p. 113 en 117 (naar Herricks studie over Gorboduc). De woorden van William
Cornwallis vindt men in diens Discourses upon Seneca the tragedian (1601).
Zie Kahnt 1887, p. 7-15; m.n. het percentage sententies in de koren is over de hele linie van
Garniers werk (en nog meer bij Jodelle) beduidend hoger dan bij Seneca.
Zie noten 188 en 220.
De navolgingen van de Auriacus (zie noot 188) spreken al voor zichzelf. (N.B: Van Hoghendorps
stuk werd opgevoerd ter gelegenheid van de opening van Costers Academie, op 21 September
1617). Zie voor het lofdicht dat Hooft in 1610 op de Auriacus schreef Grootes 1981a.
Voor een uitgebreid overzicht van de inhoud der achtercenvolgende scènes: Vermaseren
1951, p. 41-47; Becker-Cantarino 1978, p. 115-125. Deze vergeleken met die in Duyms
bewerking: Duym z.j., p. 13-50. Ook Meter 1984, p. 68. 70-74. Hetgeen hierna over de Auriacus
wordt gezegd berust op Meter 1984, Becker Cantarino 1978 en Kuiper 1984; voor Heinsius'
drama-opvattingen baseer ik mij voornamelijk op Meter 1984. Hiernaast ook Sellin 1968, p.
123-146.
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ningsmonoloog van Oranje, die hier onder het aspect van ‘deugdheld’ in zijn stoïsche
houding tegenover de onzekerheid van het lot wordt voorgesteld. In het koor komen
daarna de reacties van de andere slachtoffers van het Fatum aan bod. De moord
op de prins, aan het einde van het vierde bedrijf, betekent geen onverwachte
wending, maar is slechts de bevestiging van de sfeer van dreiging, opgewekt en
hoe langer hoe meer versterkt door het optreden van de Inquisitie en de Furiën, de
bange voorgevoelens van Louisa en de klachten van het koor. Heinsius heeft als
model voor zijn hoofdfiguur de éne deugdheld gekozen die bij Seneca voorkomt:
de Hercules in Hercules Oetaeus. In zijn moedige strijd tegen de wisselende Fortuin
en zijn uiteindelijke berusting in zijn lot onderscheidt Auriacus zich dus zowel van
dié Seneca-figuren die zich door hun zinnenberovende passies laten meeslepen,
als van de door het noodlot geslagen, rouwende slachtoffers, die nauwelijks strijden
en op niets anders dan de dood hopen. Maar ook wordt in de uitbeelding van
Auriacus slechts dat éne aspect, met de daaruit voortvloeiende gevoelens en
gedachten, in het licht gesteld. Meter wijst er dan ook op dat hier geen sprake is
van de Aristotelische opvatting, waarin een tragische hoofdfiguur niet als onschuldig
slachtoffer van de macht van het noodlot wordt voorgesteld, maar als slachtoffer
229
van eigen misvattingen of nalatigheden uit het verleden (Aristoteles' hamartia).
Auriacus is een exemplum van deugd; zijn gedrag staat geheel in dienst van de uit
te dragen les. Heinsius formuleert in zijn voorrede dan ook de visie van Scaliger dat
het treurspel zedelijke en politieke vorming beoogt. De individuele burger vvordt
door de uitbeelding van menselijke lotgevallen herinnerd aan zijn eigen grenzen;
de vorst wordt door de aanblik van de gevaren van zijn positie tot voorzichtigheid
230
aangespoord.
Ook al zal Heinsius de ethische functie van de tragedie ook later niet loslaten, toch
zal zijn meer rhetorische dan structurele opvatting van de techniek van het drama,
die hij nog in 1609-1610 blijkt te huldigen, kort daarna plaats maken voor een meer
structurele, Aristoteliserende visie. Deze komt tot uitdrukking in zijn theoretische
verhandeling over de tragedie, in 1611 onder de titel De tragica constitutione
uitgegeven als toelichtende aanvulling op zijn editie van Aristoteles' Poetica van
231
1610. Volgens hem heeft de nabootsing van het menselijk handelen in de tragedie
dan niet meer als eerste doel morele lessen te leveren, op grond waarvan de mens
tot juist gedrag kan komen, zoals Scaliger meende. Het is nu niet de zedelijke
instructie, op basis van rhetorische overtuigingstechnieken, die allereerst beoogd
wordt, maar het bewerkstelligen van een katharsis, door middel
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Meter 1984, p. 74.
Meter 1984, p. 68.
Ik gebruikte de Engelse vertaling van Sellin in Heinsius 1971. (N.B. Sellin baseert zich op de
edirie-1643, onder de titel De tragoediae constitutione uitgegeven).
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van het opwekken van de emoties medelijden en schrik (per misericordiam et
horrorem) bij de toeschóuwers. Dat wil bij Heinsius zeggen; de hartstochten schrik
en medelijden worden van alle schadelijke intensiteit gereinigd tot ze de juiste mate
bereikt hebben. Deze bestaat uit een redelijk evenwicht (van deze emoties) in het
binnenste van de mens, en dit evenwicht is dan weer de voorwaarde voor ieder
zedelijk handelen. De ethische functie van het drama is dus nauw met het
therapeutische aspect verbonden. Gewenning door veelvuldig theaterbezoek
versterkt het vermogen om door rationele matiging der emoties de moeilijkheden
232
van het leven het hoofd te bieden.
Bij de compositie van zijn werk moet de dramaschrijver - zo zegt Heinsius - dit
hoofddoel van de tragedie, de katharsis, steeds voor ogen houden. De opwekking
van de beoogde tragische emoties wordt in zijn beschouwing dan ook direct
gekoppeld aan de opbouw van het drama, waarin het pathos der medelijden en
schrik wekkende situaties direct tot het gewenste doel moet leiden. Dit is met name
het geval in een drama met het structuurtype van de zg. ‘samengestelde intrige’,
waarin sprake is van een lotsverandering, gekenmerkt door een plotselinge
ommekeer (peripelia) en een ‘herkenning’ (agnitio). De zg. ‘eenvoudige entrige’,
met een rechtlijnig verloop, zonder deze kernpunten, acht hij op zichzelf minder in
233
staat om de beoogde ontroering te wekken.
De nadruk die Heinsius - in overeenstemming met Aristoteles - legt op de wijze
waarop de uit te beelden handeling als een bouwwerk geconstrueerd moet worden
en vorm moet krijgen (de intrige), ziet Meter als het meest opvallende kenmerk van
234
Heinsius' overgang naar een classicistische dramatheorie. Als Heinsius het
noodzakelijke compositieproces van de tragedie beschrijft, wijst hij erop dat de
dichter moet beginnen met het opstellen van een algemene lijn, de kale, eenvoudige
voorstelling van het handelingsverloop. In tweede instantie komt de uitwerking van
de dramatische karaktertekening, gevolgd door de toevoeging van de zg. ‘episoden’,
die - zo had hij tevoren al gewaarschuwd - een ‘waarschijnlijke of noodzakelijke’
samenhang met de intrige moeten bezit-
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Heinsius, De tragoediae consititutione, cap. 2, in Heinsius 1971, p. 9-15, p. 22, n. 17; Meter
1984, p. 166-174. Meter wijst erop dat in het katharsisproces, zoals Heinsius het voorstelt,
drie aspecten zijn te onderscheiden: a) een therapeutisch aspect (de zuivering, i.c. matiging
der emoties, zelf), b) een (direct met het eerste verbonden) ethisch aspect (het nuttig moreel
effect van de matiging) en (anders dan bij zijn voorbeeld Robortello los hiervan) c) een
esthetisch aspect (het esthetisch genot dat de uitbeelding van schrik en medelijden oplevert).
Zie voor Meters argumenten tegen Sellins interpretatie (Seilin 1968) van Heinsius'
tragedieopvatting (als ‘Aristotelisch-op- rhetorische-basis’): Meter 1984, p. 166-181 passim.
- Over het verschil tussen Heinsius' en Scaligers opvattingen over het doel van de tragedie
ook Sellin 1979, m.n. p. 914-915.
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 6, in Heinsius 1971, p. 34-38; Sellin 1974, p. 75-77
(over het pathos); Meter 1984, p. 189-193.
Over het dramatische compositieproces: Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 11-14;
Meter 1984, p. 180, 217-218 e.v.
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ten. Dit geheel wordt nu stilistisch ‘aangekleed’, waartoe Heinsius wel ruimschoots
een beroep doet op de rhetorische voorschriften, maar hierbij ook nooit vergeet dat
deze in directe dienst moeten staan van de werking van de strikt dramatische
elementen, die der intrige. Een dramaschrijver echter wiens compositieproces begint
met karaktertekening en fraaie woorden en gedachten volgens de regels der
rhetorische kunst, zal, zo zegt Heinsius, nooit het doel van de tragedie bereiken.
Immers: niet uitbeelding van menselijke karakters, maar nabootsing van een
menselijke handeling, waardoor de karakters bepaald worden, is de eerste taak van
236
de tragicus.
De voornaamste eigenschappen die Heinsius (eveneens in navolging van
Aristoteles, maar alleen met weglating van het ernstige karakter van het onderwerp)
aan de ideale dramatische intrige toekent, zijn: een zekere lengte, een passende
indeling, eenheid en volledigheid van opbouw. Onder de twee eerste kenmerken
verstaat Heinsius dat de intrige overzichtelijk moet worden opgebouwd en dat de
onderdelen van de handeling in evenredige verhouding tot elkaar dienen te staan,
met een begin, midden en einde. Beide factoren hangen ten nauwste met elkaar
samen, en beide worden bepaald door het vomprincipe van de tragische
lotsverandering. De intrige toont dan het proces dat een mens
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Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 6, in Heinsius 1971, p. 35; Meter 1984, p. 192.
Voor de veranderende opvatting van Heinsius over de functie van de ‘episoden’ (d.w.z. de
inlassingen of aanvullingen op de hoofdhandeling, waarvan Aristoteles zegt dat zij ‘op passende
wijze’ hiermee verbonden moeten zijn; Butcher 1951, p. 62-63); Meter 1984, p. 118-123;
189-193; 217-220. In zijn aantekeningen op Horatius' Ars poetica van 1610 beschouwde
Heinsius de episoden nog als een onmisbaar structureel element in epos en drama, waardoor
het effect van genot en ontroering bij het publiek teweeggebracht wordt (p. 120-121). In zijn
De tragica constitutione acht hij deze echter alleen nog van belang in de zg. ‘eenvoudige
intrige’, die zelf een tekort aan emotionele werking bezit. De rol van de episoden wordt nu
echter ondergeschikt aan de hoofdhandeling. Aan de structurele elementen van de
‘samengestelde intrige’, die wel het gewenste emotionele effect teweeg brengt, hoeven geen
episoden te worden toegevoegd. Uit deze reductie van de functie der episoden blijkt hoe
Heinsius de rhetorische visie op de intrige als een kaal verslag van opeenvolgende
gebeurtenissen (die dus zonder opsierende episoden van geen betekenis is) heeft verlaten
voor een Aristotelische, waarin de intrige als dramtische constructie (die de ‘logische’
samenhang van de handelingsonderdelen bepaalt) beschouwd wordt als het meest wezenlijke
element van de tragedie.
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 3, in Heinsius 1971, p. 21: ‘The end of the tragic
poet, therefore, is not the imitation of manners, but of the actions which those manners derive
from. The imitation of manners is not the primary task of the tragic poet, but the secundary,
and the one closest to the imitation of action, or joined to the first, though not part of it. The
matter itself convinces us of this. Anyone who employs the kind of discourse in tragedy that
both copies manners aright and decks itself in the finest words and thoughts (for both of these
are parts of tragedy), exquisitely fashioned according to the rule of art, will least attain to what
is proper to the tragic poet. If, on the contrary, he takes no great account of either manners,
diction, or thought, if he arranges the action carefully and with requisite artistry, if he structures
the incidents, if he knits together and finishes the fable as he ought, he will accomplish the
task of a tragic poet.’
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doormaakt van geluk naar ongeluk of omgekeerd; alle delen van deze handeling
moeten zó zijn aaneengeschakeld dat zij onafwendbaar of waarschijnlijk naar het
einde voeren. Niet alleen moeten ze in een direct logisch verband met dit doel staan,
maar ook onderling moeten ze door een noodzakelijke samenhang zijn verbonden,
zó dat de ene fase van de handeling geloofwaardig uit de andere voortvloeit. Is deze
eenheid verzekerd, dan is de intrige ook volledig, omdat in het handelingsverloop
237
elke schakel onmisbaar is.
Dat Heinsius zijn Auriacus geen tweede druk meer waardig heeft gekeurd, zal
begrepen moeten worden vanuit zijn latere inzichten in de aard van de Aristotelische
tragedie. Meter wijst erop dat Heinsius zich in zijn kritiek op dit jeugdwerk alleen
over stilistische misstappen in dit stuk uitlaat, en niets zegt over de constructie. De
intrige is niet samengesteld en wel zeer eenvoudig. Hij kan samengevat worden als
‘De Inquisitie en de drie Furiën zetten de moordenaar op tot het doden van de prins,
wat ook gebeurt.’ Het zijn dan ook de episodes die de tragische emoties moeten
opwekken. Daárin zit ook een soort agnitio, namelijk die van Louisa, maar niet in
die zin dat haar perspectief plotseling geheel verandert. Van de intrige zelfkan wel
gezegd worden dat inderdaad ‘geen enkele verwachting van iets wordt opgeroepen
238
dat ook niet feitelijk gebeurt’ , en waarschijnlijk heeft Heinsius achteraf ook wel
een ‘waarschijnlijke’ of ‘noodzakelijke’ samenhang tussen deze episoden en de
intrige kunnen vaststellen. Een episode als de ‘droomdialoog’ tussen Louisa en haar
voedster lijkt echter niet gekozen met het oog op het emotionele effect dat de door
het verhaal van de voorspellende droom versterkte dreiging op het publiek gehad
zou hebben. Veeleer dient hij om de morele boodschap te onderstrepen die in de
tegenstelling tussen de als ijdele vrouwentranen bestempelde klachten van Louisa
239
en de stoïsche moed van haar echtgenoot besloten ligt. Wel blijkt Heinsius bij het
schrijven van de Auriacus aandacht gehad te hebben voor structurele problemen
als eenheid van tijd en de functie van de deus ex machina, die volgens Meter op
240
kennis van Aristoteles wijst. Het stuk blijft echter met zijn zeer rhetorische karakter
een produkt van de Seneca-Scaligertraditie, waarvan hij in 1611 afstand neemt.
Vergelijkt men nu - behalve hun theoretische uitspraken over het doel van de tragedie
- ook de voorschriften voor de dramatische constructie van Heinsius met die welke
Scaliger gaf ten aanzien van de bewerking van de Ceyx-en-Alcyo-
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Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 4-5, in Heinsius 1971, p. 23-32; Meter 1984, p.
181-185.
Heinsius, De tragoediae contitutione, cap. 6, in Heinsius 1971, p. 34; Meter 1984, p. 191, n.
397 ‘Ibi enim nihil expectatur quod non fiat.’
Heinsius, Auriacus, actus IV, scena 2, in Heinsius 1601, p. 62-66.
Meter 1984, p. 71-73.
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nestof, dan is de wereld die beide theoretici scheidt, wel zeer groot. Bij Scaliger
wordt in geen enkel opzicht in termen van ‘dramatische structuur’ gesproken; hij
maakt ook geen verschil tussen intrige en episoden. Scaligers opmerking dat ‘dit
grondplan uitgebreid kan worden door toevoeging van andere personen’ wijst ook
241
alleen op een extra rhetorische aankleding. Door zijn preoccupatie met de
rhetorische vormgeving zou hem dan ook het verwijt van Aristoteles hebben kunnen
treffen dat hij ten onrechte begint met karaktertekening en ‘fraaie woorden en
gedachten’, en daarin het doel van de tragedie ziet liggen. Scaligers opmerkingen
over de gevarieerde en veelvoudige inhoud van het drama geven blijk van een heel
andere gerichtheid dan op samenhang en eenheid vanhandeling, dat wil zeggen:
op de dramatische vorm. De sententiae hebben echter zowel bij Scaliger als bij
Heinsius een rhetorische functie. Ook Heinsius ziet de sententiae in dienst staan
van de (uiteindelijke) ethische functie van het drama, maar hij benadrukt dat zij
242
alleen in de mond van daartoe geëigende personen gelegd mogen worden. Dit
is dezelfde rhetorische eis van het decorum als waaruit de door Griffiths aangehaalde
243
uitspraak van Milton begrepen moet worden. De sententiae moeten volgens
Heinsius daarbij ook passen in de context en situatie. Bij Scaliger zijn de sententiae
dus de concrete formulering van de beoogde morele instructie die uit de handeling
getrokken kan worden; bij Heinsius dienen ze de psychologische karaktertekening.
Uit zijn in hetzelfde jaar als De tragica constitutione gepubliceerde aantekeningen
op de drama's van Seneca blijkt dat volgens Heinsius slechts drie van de tien aan
Seneca toegeschreven tragedies aan de dan door hem gestelde rhetorische eis
van ‘helderheid, beknoptheid en waarschijnlijkheid’ beantwoorden, namelijk de
Troades, Medea en Hippolytus of Phaedra. Deze worden zowel om hun
karaktertekening en gedachten als om hun zuiverheid van taal en stijl geprezen.
Slechts deze drama's schrijft hij dan ook toe aan Lucius Annaeus Seneca, terwijl
de andere volgens hem produkten zijn van de hand van een andere Seneca (Marcus
244
Seneca) en epigonen. Deze laatste stukken beschouwt hij nu als voorbeelden
van de gevaren der rhetorische methode voor compositie en stijl: men vervalt in
holle pathetiek en dat op zeer onwaarschijnlijke momenten, zoals de meer dan
driehonderd verzen tellende monoloog van de deugdheld Hercules in Hercules
Oetaeus. Hierin legt Seneca zijn held in de meest benarde omstandigheden als het
ware een ‘pronkrede van een rhetorenschool’ in de mond. Een ander verwijt aan
de ‘onechte’ Seneca's geldt het toepassen van sententiae zonder verband met
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Zie noot 131.
Meter 1984, p. 245-247; Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 16, in Heinsius 1971, p.
102-103.
Zie p. 57.
Meter 1984, p. 235; 256-257.
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de context. De Troades en Hippolytus worden in De tragica constitutione vooral om
hun gebruik van de narratio (onder het aspect van het ornatus) geprezen, maar,
zoals we eerder zagen, geldt de Troades bovendien als een drama waarin volgens
Heinsius de episoden op passende wijze in de intrige zijn ingevoegd (een
245
overweging, die de structuur van het drama betreft). Het gaat hier overigens om
een geval van een eenvoudige intrige, evenals de elders als zodanig genoemde
246
Ajax van Sophocles en Seneca's Hercules furens. Dat Heinsius zelf in 1608 voor
zijn Herodes infanticida teruggreep naar een Senecadrama met een eenvoudige
intrige is niet vreemd. Vreemder is het dat hij in 1632 de toch aanwijsbare manco's
in de eenheid van handeling binnen dit eigen werk niet lijkt te onderkennen, en
247
evenmin ziet dat de intrige niet goed is te onderscheiden van de episoden.

6 Verwachtingen ten aanzien van de opzet van Costers tragedies
Als bij Heinsius zelf, nadat hij zich diepgaand met Aristoteles' Poetica heeft
beziggehouden, de theorie en praktijk (in Herodes infanticida) nog zo van elkaar
verschillen, dan ligt het niet voor de hand om in de eerste jaren na de verschijning
van De tragica constitutione wezenlijke invloed hiervan te verwachten bij schrijvers
die groot geworden zijn in de Scaliger-Senecatraditie, zoals Hooft en Coster. Deze
laatsten waren trouwens ook niet meer (zoals in principe in hun Leidse studententijd)
in de gelegenheid om in de kring van de meester hierover te spreken. Mogelijk is
de formulering van eisen als ‘eenheid van plaats en tijd’, die trouwens ook uit het
248
voorwoord van de Auriacus zijn te destilleren , wel debet aan Hoofts formulering
in de Geeraerdt van Velsen, maar, zoals we zullen zien, houdt Coster zich daar
noch in Ithys noch in Polyxena erg overtuigend aan. En ook alerkende de meester
zelf de Auriacus niet meer als een geslaagd drama, de Academic deed dit in 1617
249
nog zeker wel. Hooft blijkt in zijn Reden van de waer-
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Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 11, in Heinsius 1971, p. 60. De Hippolytus wordt
door Heinsius direct onder de ‘goddelijke’ Troades gesteld (Polak 1892, p. 65).
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 6, in Heinsius 1971, p. 62; Meter-1984, p. 91;
221.
Meter 1984, p. 192-193; Becker - Cantarino 1978, p. 131.
Zie Meter 1984. p. 71; p. 318, n. 254, en p. 115. In zijn voorwoord tot de Auriacus spreekt
Heinsius expliciet over de eis van eenheid van tijd (‘Tragoedia ea tantum [...] quae aliquot
horis gesta sunt complectitur, nunquam ultra diem extenditur’, d.w.z.: het drama mag nooit
meer tijd dan een dag in beslag nemen), waarvan hij zegt te weten dat velen hiervan niet op
de hoogte zijn. De noodzaak van eenheid van plaats wordt slechts impliciet benadrukt in de
argumentatie over de onmogelijkheid om Maurits op te laten treden, die immers tijdens de
moord niet in Delft was geweest.
Smits-Veldt 1982-1983, p. 200.
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dicheit der poesie (geschreven tussen 1610 en 1615) de Auriacus nog altijd in de
hoogte te steken. Men kan zich zelfs afvragen waarom Heinsius in 1615 een
exemplaar van de De tragica constitutione aan Hooft stuurt, in dank voor een door
250
deze gezonden boekje. Ging hij er vanuit dat Hooft nog geen exemplaar bezat?
We zagen dat Hoofts Geeraerdt van Velsen, door Rens beschouwd als een
doorbraak van de Aristotelisch-klassieke tragedie, in wezen een
Senecaans-Scaligeriaans treurspel is, waarin eenheid van handeling niet is beoogd,
maar wel ‘eenheld van morele instructie’. De verschillende aspecten van de politieke
gedragsethos die Hooft zijn publiek wenst voor te houden, bepalen het dramatisch
gebeuren, niét het ‘vrees en medelijden wekkende’ van de situatie waarin de
hoofdpersoon verkeert.
En Samuel Coster? Uit de broederlijke opeenvolging van klinkende namen die
Coster in zijn voorwoord voor de Isabella als theoretisch referentiekader aangeeft,
krijgt men de indruk dat er voor hem tussen ‘Arisrotelem, Horatium, Schaligerem,
Danielem Heinsium’, als leermeesters in het ‘toestellen van Treurspelen’ geen
251
verschil is. Per drama zal nu nagegaan moeten worden of en in hoeverre hij
aanwijsbaar de Scaligeriaans-Senecaanse rhetorische opvattingen huldigt en of bij
hem ook al aanwijzingen zijn te vinden dat de structurele notie betreffende ‘eenheid
van handeling’ hem bekend was. Het zal hierbij zinvol zijn onderscheid te maken
tussen ‘eenheid van morele instructie’ en ‘structurele handelingseenheid’.
Het moge uit het voorafgaande duidelijk zijn geworden dat een dergelijke
vraagstelling, waarin de Senecaans-Scaligeriaanse dramaopzet principieel
onderscheiden wordt van de Aristotelische, noodzakelijk is om ooit tot een zinvolle
beschrijving van de ontwikkeling van het Nederlandse renaissancedrama te komen.
Tegelijk blijkt hieruit dat een drama-analyse op grond van louter formele normen,
zoals uitgevoerd door Rens en Van Eemeren, geen werkelijk inzicht biedt in de
dramaopvattingen van een auteur en de plaatsbepaling van zijn werk binnen de
contemporaine theorie of ‘gerichtheid’. Drama's waarvan de vormgeving bepaald
wordt door de rhetorische doelstelling van copia van morele instructie, uitgedragen
door een veelheid van gebeurtenissen en morele beschouwingen, in een veelheid
van stilistische vormen, moeten daartoe juist ook op deze aspecten geanalyseerd
worden. De door Rens in 1974 voorgestelde uitbreiding van de door hem
gehanteerde vragenlijst, die een ‘complete structural analysis of the drama’ inhoudt,
voldoet niet aan deze eis. Ook Rens' nieuwe vragen komen niet voort uit inzicht in
het verschil tussen de Scaligeriaanse en de Aristotelische tragedie. Zij toetsen in
feite geen enkele hypothese, maar beogen slechts een opsomming van een groot
aantal kenmerken van zeer diverse aard (soms formeel-feitelijk, soms
interpretatief-inhoudelijk). Rens stelt hierbij wel
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Grootes 1981a, p. 92, 99, n. 25.
Coster 1883, p. 301.
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vragen naar de ‘functie’ van de verschillende onderdelen van het drama, naar de
eventuele ‘emblematic or exemplary intention’ (onderscheiden van de ‘moral’) en
naar de aanwezigheid van sententiae, maar hij blijkt hierbij geen oog te hebben
voor het verschil tussen morele en structurele eenheid, inhoudelijke en structurele
‘functie’. Zijn zeer summiere antwoorden blijven losse ‘gegevens’. die na andere
dergelijke analyses misschien wel tot beschrijving van de ontwikkeling van bepaalde
elementen zouden kunnen leiden, maar niet op een verklaring daarvan. Zij kunnen
dan ook niet tot een zinvolle uitspraak leiden over de dramaopvattingen van Coster,
252
wiens Ithys hij aan zo'n uitgebreide analyse onderwerpt.
Om Costers doelstelling als dramaticus in de ruimste zin te kunnen vaststellen
zal ik zijn drie classiciserende tragedies allereerst analyseren op de vraag: waaraan
geeft Coster prioriteit, aan de constructie van een dramatisch, structureel hecht,
handelingsverloop, óf aan opzet en uitwerking van een aantal dramatische situaties
die optimaal gelegenheid bieden tot het overdragen van morele instructie? Hierbij
geldt de vraag: weike middelen benut hij hiertoe?
Bij het vaststellen van de door Coster gebruikte middelen zal nagegaan worden
welke de relatie is tussen de morele beschouwingen in de reien en de handeling.
Ook zal dan blijken in welke mate de woorden der reien de gewenste morele
blikrichting van het publiek geacht worden te sturen. Bij de sententiae die de
handelende personen in de mond gelegd worden moeten we er - evenals bij de
reien - op bedacht zijn dat de hierin vervatte ‘waarheden’ wel eens in zeer losse
relatie tot de handeling kunnen staan. Onderling tegenstrijdige sententies zullen we
echter bij Coster nauwelijks tegenkomen. We zullen eerder zien dat, met name in
Polyxena, ongetwijfeld als behartigenswaardig bedoelde levenslessen in de mond
gelegd worden van als ‘slecht’ voorgestelde figuren, zonder dat deze opgevat moeten
worden als teken van hypocrisie.
Op grond van de analyse zal de dramatische opzet van elke tragedie in kwestie
beschreven kunnen worden, met name op punten als ‘wel of geen eenheid’ en ‘het
handelingsverloop als drager van (velerlei) morele instructie’. Ook speciale aandacht
voor de karaktertekening is noodzakelijk, als we willen vaststellen
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Rens 1974. Later stelde Rens slechts uitbreiding naar thematiek voor; dit wil bij hem dan
zeggen: vragen naar een verondersteld ‘grondprobleem’ (Rens 1978, p. 149). Hij had toen
afgezien van de eerst voorgestelde analyses, die in de praktijk op grote problemen van definitie
en interpretatie waren gestuit. In 1982 vermeldt Rens dat het Antwerps Centrum de reeds op
louter formele grond bestudeerde tragedies ‘nun auch in [...] inhaltlichen, ideelen,
thematisch-motivischen Hinsicht’ bestudeert (Rens 1982, p. 52, 60). Hieruit blijkt nog steeds
niets van een vraag naar de wijze waarop ‘instructie’ aan ‘handeling’ wordt verbonden. Ook
uit de hierbij door Rens zelf geformuleerde bedenkingen tegen de door hem toegepaste
formele methode op zichzelf (waarbij hij o.m. de vraag stelt naar een mogelijke hiërarchie in
renaissancistische kenmerken) blijkt niets van veranderd inzicht in de aard van het
renaissancedrama.
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waar Costers prioriteiten liggen. Om nogmaals een beroep te doen op de analyses
van Stone: de renaissancedramaticus is niet gericht op psychologische
karaktertekening, maar wil vooral een aantal interessante morele kwesties aan de
orde stellen. Deze ent hij op zulke situaties die hiertoe aanleiding kunnen geven en
waarin de uitbeelding van de personages dan ook in dienst staat van de betreffende
morele instructie. Zoals we zagen keurt Heinsius in 1611 de psychologische
onwaarschijnlijkheid in de karaktertekening, die hiervan het gevolg kan zijn, ten
zeerste af.
De door Coster gebruikte stof en thematiek en de wijze waarop hij deze in dienst
van zijn doelstelling moreel ‘inkleurt’, zullen onderwerp zijn van het volgende
vragencomplex. Hierbij wordt de vraag gesteld in hoeverre de door hem behandelde
onderwerpen, c.q. thema's in zijn tijd reeds moreel ‘gecodeerd’ zijn en hoe Costers
behandeling zich hiertoe verhoudt.
Hierna ga ik dan in op de inhoud van de gegeven moraalfilosofische instructie,
bezien in het licht van het ideeëngoed van Costers milieu.
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III Ithys
1 Preliminaria
1.1 Feitelijke gegevens betreffende de tekstgeschiedenis
1

Samuel Costers treurspel Ithys werd in 1615 voor het eerst gepubliceerd door de
Amsterdamse uitgever Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse. Op het titelblad staat:
Hollandtsche Kamers tot Amsterdam/ IN LIEFD' BLOEYENDE, ITYS TREVSPEL.
[Vignet: wapen van Amsterdam]
t' AMSTERDAM [lijn] Bij Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse/
Boeckvercooper op de hoeck vande Beurse/ inden Jtaliaenschen Bijbel.
2
Anno 1615.
Deze kwarto-editie verschijnt zonder de naam van de auteur, als produkt van een
collectief, namelijk de Amsterdamse rederijkerskamer ‘D'Eglentier, in liefd' bloeyende’.
De publikatie is uitsluitend het gevolg van het initiatief van de energieke Vander
Plasse, die in dit jaar start met een reeks edities van moderne Amsterdamse
3
toneelteksten. In hetzelfde jaar 1615 geeft hij - ook als anoniem stuk - Costers Spel
vande Rijcke-man uit, in 1616 gevolgd door de eerste edities van

1
2

3

Ik houd de spelling Ithysaan, volgens de titel van de tweede editie van 1618/1619, die door
de auteur werd geautoriseerd. Op het titelblad van de eerste editie, die van 1615, staat Itys.
Een beschrijving van deze editie vindt men in de bibliografie van Costers werken in de
Bibliotheca Belgica I, nr. c 659, p. 829; Meeuws 1983, nr. 85. Ik zag de exemplaren
K.B., sign. 848 c 6 en UBA, sign. Port, ton. 113-15.
Zie over het zeventiende-eeuwse begrip ‘boekverkoper’ (uitgever): Van Selm 1983, p. 48.
Over Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse: Grootes in Bredero 1979, p. 12 en de in 1988 te
verschijnen monografie over Vander Plasse en zijn drukkers door P.J. Verkruijsse e.a. Op
het eerste gezicht lijkt Vander Plasse zich in de edities van Costers Ithys en het Spel vande
Rijcke-man, beide van 1615, als drukker-uitgever te presenteren, zowel op de titelpagina's
(‘by’ in plaats van ‘voor’...) als in het voorwoord van de Ithys (‘Den Drucker wenscht den
goed-gonstigen Leser gheluck ende saligheyt’). Ook het in 1615 verschenen tafelspel Een
boertighe clucht enz. wordt gepresenteerd als verschenen ‘bij’ Vander Plasse, die zich hier
eveneens als ‘de drucker tot den leser’ richt. (Coster 1883, p. 73-78, 145-147). De heer dr.
P.J. Verkruijsse verzekerde mij echter dat dit geen aanwijzing hoeft te zijn voor feitelijke
drukkerswerkzaamheid van Vander Plasse.
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De titelpagina van Ithys, 1615.
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4

Bredero: Rodd'rick ende Alphonsus, Griane en Lucelle. Evenals de Rodd'rick ende
Alphonsus en Griane, die al jaren voor de eerste druk voor het eerst gespeeld
werden (respectievelijk in 1611 en 1612), werd ook de Ithys eerder inde kamer ‘In
liefd' bloeyende’ opgevoerd. Het succes binnen deze kring is dan ook de aanleiding
voor Vander Plasse geweest om het stuk aan een breder publiek bekend te maken:
... alsoo ick selve een van de aenschouwers gheweest hadde, ende my
grootelijcx daer door gesticht, oock niet min verlustight vondt, so docht
my, dat het gheensins en behoorde binnen de besondere mueren van
een Kamer alleen daer't ghespeelt was, of ten schoonsten ghenomen,
binnen de enge palen van de ooren ende herten der ghene die't ghespeelt
ende ghehoort hadden, besloten te blyven, maer de alghemeyne locht in
5
volkomene vryheyt te ghenieten...
Vander Plasse hoopt dat deze editie een aansporing mag zijn voor ‘andere edele
ende Vaderlands-Lievende geesten’ om ongepubliceerd werk in het licht te brengen
of te voltooien. Hij mag hierin wel geslaagd heten!
Drie jaar na de eerste druk van de Ithys, in 1618, distantieert Samuel Coster zich
uitdrukkelijk van deze eerste editie, die blijkens zijn eigen woorden inmiddels wél
uitverkocht is. Bij de officiële drukker van de intussen door Coster opgerichte
6
Nederduytsche Academie, Nicolaes Biestkens , verschijnt dan de tweede druk, nu
wel onder Costers naam. Op de titelpagina staat:
Samuel Costers ITHYS Treur-spel. Vertoont inde Nederduydtsche
Academie, int Iaar 1618. Op Kermis. Tvveede Druck, [Vignet: Costers
devies, met de schildpad, waaronder het motto OVER.AL.THVYS.]
T'AMSTELREDAM, [lijn] By Nicolaes Biestkens, Drucker der Duytsche
7
ACADEMIE, inde Lelie onder de Doornen. ANNO M. DC. XVIII.

4

5
6

7

Vander Plasse zou in de komende jaren verantwoordelijk zijn vooralle edities en heredities
van het werk van Bredero, evenals voor het merendeel van die van het werk van Coster. Ook
werden in 1617 de eerste twee toneelteksten die op de Nederduytsche Academie werden
gespeeld, door hem uitgegeven: Gijsbrecht van Hoghendorps Truer-spel van de moordt,
begaen aen Wilhem [...] van Oraengien en Hoofts Warenar (gespeeld op 24, resp. 25
September). Het inwijdingsspel van Suffridus Sixtinus, Apollo over de inwydinghe vande
Neerlandtsche Academia De byekorf, dat op dezelfde avond als het stuk van Van Hoghendorp
werd opgevoerd, werd echter niet door Vander Plasse uitgegeven, maar door Willem Jansz.
Blaeu. Zie voorde andere toneeluitgaven van Vander Plasse, voor zover zij tussen 1617 en
1633 verschenen: Hummelen 1982 bijlage 5 (p. 273-277).
Zoals steeds, indien niet anders vermeld, citeer ik naar de editie van Costers werken
door R.A. Kollewijn (Coster 1883), i.c. p. 78.
In 1617 had Biestkens (blijkens het titelblad) twee edities van Costers Iphigenia gedrukt en
uitgegeven. Ander werk van Coster verscheen tussen 1615 en 1618 niet. Over Biestkens als
drukker van de Academie: Biestkens z.j., p. 7-10 en de te verschijnen monografie van
Verkruijsse (noot 3).
Een beschrijving van deze editie vindt men in de bibliografie van Costers werken in de
Bibliotheca Belgica I, nr. c 660, p. 829-830; Mecus 1983, nr, 58 bis. Ik zag het exemplaar
UBA, sign. Port. ton. 56-11.
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Ook dit is weer een kwarto-editie. Het voorbericht van de drukker-uitgever in de
editie-1615 is nu verdwenen. In plaats daarvan richt zich nu ‘Den Rymer tot de
Lezers’. In dit korte voorbericht schuift Coster alle verantwoordelijkheid voor de
‘pirated edition’ van 1615 van zich af. Hij beklaagt zich daarbij niet alleen over de
vele fouten die buiten zijn schuld in de tekst zijn gekomen, de door de drukker
eigenmachtig weggelaten en veranderde passages, maar ook over het feit dat
‘een staart daar achter aan is gelapt, die nochte mijns is, nochte daar niet
8
aan en schict.’
Deze laatste opmerking doelt op de editie van een kluchtig stukje, een tafelspel,
dat bij de eerste opvoeringen op het toneel werd gebracht tijdens de gruwelijke
maaltijd van Tereus, in het vijfde bedrijf. Vander Plasse had deze tekst weliswaar
niet willen opnemen in zijn editie van de Ithys, maar had deze op verzoek van het
publiek wel afzonderlijk gedrukt en mogelijk samen laten binden met een aantal
9
exemplaren van de editie van de Ithys. Coster verklaart nu alleen de editie-Biestkens
tot de zijne te willen rekenen. Behalve een aantal spellings- en inhoudelijke varianten
zijn hierin ook hele scènes en enkele passages toegevoegd.
10
In 1969 verschijnt van de editie-Biestkens een nieuwe uitgave , nu voor Cornelis
vander Plasse, die zich dan expliciet als alleen uitgever presenteert. De tekst op
het titelblad van deze uitgave luidt nu:
Samuel Costers ITHYS Treur-spel. Vertoont inde Nederduytsche
Academie, int Iaar 1618. Op Kermis. Tvveede Druck. [Vignet: Costers
devies, met de schildpad, waaronder het motto OVER.AL.THVYS.] T'
AMSTERDAM, [ljjn] Voor Cornelis vander Plassen, aen de Beurs, Inden
11
Italiaenschen Bybel. 1619.

8
9

10
11

Coster 1883, p. 77-78.
Dit blijkt uit Vander Plasses eigen voorrede bij de editie van het stukje in kwestie (Een boertighe
clucht, ofte Een tafel-spel van twee personagien enz., 1615). Hierover Coster 1883, p. 73-74
en Bibliotheca Belgica I, p. 830, Ex. UBA: sign. 688 A 60.
Definities van druk (edition), oplage (impression) en uitgave (issue) e.d. vindt men bij
Verkruijsse 1983, p. 41. Ik gebruik druk en editie door elkaar.
Beschrijving in de Bibliotheca Belgica I, nr. c 661, p. 830. Het drukkersmerk van
Biestkens op fol. F4v. blijft in de uitgave-1619 staan. Ik zag de exemplaren KB, sign.
5

447 G 85 en UBA, sign. 976 B 15 . Er is reden om aan te nemen dat Biestkens in 1618
niet het zetsel heeft opgeslagen om dit het volgend jaar weer te gebruiken, maar dat
hij in 1618 niet alle gedrukte vellen heeft gebruikt en het resterende deel pas het jaar
daarop op de markt heeft gebracht, nu in opdracht van Vander Plasse. In de
UBA-exemplaren van zowel de eerste als de tweede uitgave vindt men namelijk een
zelfde correctie met de pen (op fol. E4r.) van een fout die kennelijk (direct) ná het
drukken in 1618 was ontdekt. Zou het oude zetsel van 1618 in 1619 opnieuw gebruikt
zijn, dan had men deze correctie immers in het zetsel kunnen aanbrengen. (Deze
laatste opmerkingen ontleen ik aan een verslag van de vergelijking der UBA-exemplaren
van de editie-1618/1619 in Resoort 1978, p. 20, 22-23. Het KB-exemplaar van de tweede
uitgave heeft dezelf de correctie.)
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Terecht wordt ook deze uitgave aangemerkt als ‘Tweede Druck’. Er is immers geen
sprake van een nieuwe editie, omdat slechts het eerste (A-)katern van een nieuw,
bij de gelegenheid aangepast, zetsel afkomstig is en de andere katernen van
hetzelfde zetsel zijn als de editie-1618. Afgezien van de verandering van het
impressum en het vervangen van de naam Biestkens in die van Vander Plasse in
het voorwoord van de auteur, blijft de tekst zelf in het eerste katern echter
12
ongewijzigd, op een aantal spellingsvarianten en enkele inhoudelijke varianten na.
In hetzelfde jaar 1619 drukt Biestkens voor Vander Plasse ook Costers Isabella
en de Duytsche Academi, evenals in 1620 zijn Nederduytsche Academijs Niemant
ghenoemt, niemant gheblameert. Biestkens drukt in 1619 ook Costers Polyxena,
maar dit niet voor Vander Plasse.

1.2 Verschillen tussen de editie-1615 en de editie-1618/1619
In de tekst van de Ithys zijn in de editie-1618/1619 behalve een aantal spellingsen inhoudelijke varianten ook enkele toegevoegde regels en nieuwe scènes op te
merken, die met name van belang zijn voor de opbouw van het drama. Er is alle
reden om aan te nemen dat deze toegevoegde scènes en passages inderdaad
nieuw zijn, en niet ten onrechte door Vander Plasse in diens editie-1615 weggelaten.
Uit de analyse zal namelijk blijken dat de opbouw van het drama er wezenlijk door
wordt veranderd, in de zin van ‘gemoderniseerd’. De nieuwe editie biedt overigens
zeker niet steeds een correctere tekst ten opzichte van de editie-1615. Op
verschillende plaatsen is er sprake van varianten die óf op bewuste, maar contextueel
13
onjuiste correcties moeten berusten, óf op slordigheden bij het zetten. Deze
toevoegingen (95 regels in totaal) vindt men in de editie Kollewijn in:
1 Eerste Bedrijf. Tweede Tooneel, vs. 181-188
2 Vierde Bedrijf. Eerste Toneel (vs. 1118-1144) in zijn geheel.
3 Vierde Bedrijf. Tweede Toneel, vs. 1145-1146.
4 Vierde Bedrijf. Derde Toneel, vs. 1209-1236.

12

13

De inhoudelijke varianten berusten slechts in eén geval op een contextueel juiste correctie:
op fol. A2r., 2e rg. v.o., waar houde is veranderd in houden. Contextueel onjuist is op fol. A3r.,
rg. 10 v.b. (vs. 10) mijdt - mint, en idem, rg. 13 v.b. (vs. 13) Vroom-aert - Vroom-hert. Onjuist
is ook op fol. A4v., rg. 8 v.o. (vs. 79): U Tilyrus is meed' - U Tityrus meed'. De editie-1615 had
hier steeds een correcte tekst. Enkele andere varianten lijken arbitrair.
De editie-Kollewijn (Coster 1883) is een verantwoorde, eclectische editie; dat wil zeggen:
Kollewijn baseert zich op de tekst van de editie-1618/1619 (in feite op die van de uit-gave-1619,
daar hij de uitgave-1618 kennelijk niet kende), maar kiest in voorkomende gevallen een betere
lezing van de editie-1615. De varianten uit de editie-1615 en de latere editie-1643 worden
door Kollewijn opgegeven (in principe alle inhoudelijke, en in een aantal gevallen ook
spellingsvarianten. Hieronder kunnen echter soms ook zetfouten zitten; zie Unger 1883, p.
134).
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5 Vierde Bedrijf, Vijfde Toneel (vs. 1429-1442) in zijn geheel.
6 Vijfde Bedrijf. Eerste Toneel, vs. 1667-1682.
Behalve nog een aantal kleine inhoudelijke varianten in de tekst zijn in de
editie-1618/1619 de aanduidingen van de bedrijven en scènes veranderd. ‘Deel’
wordt ‘Bedrijf’ en ‘Uytko(o)mst’ of ‘Uytcomst’ wordt ‘To(o)neel’. Andere veranderingen
betreffen de aanduiding van de reien. Deze beantwoorden niet geheel aan hetgeen
men zou verwachten op grond van de heersende tendens om anonieme koren te
14
vervangen door reien die tot de entourage van het drama horen. In de editie-1615
worden de reien na het tweede en vierde bedrijf nader benoemd als respectievelijk
‘Rey van spoockende geesten’ en ‘Spokende Rey’; in de editie-1618/1619 zijn ze
echter, evenals de reien na het derde en vijfde bedrijf, anoniem. In het vijfde bedrijf
komt nog een tweede rei voor (in vs. 1683-1714), die eveneens in de editie-1615
benoemd wordt (als ‘Rey van Staet-Juffers’), maar die in de editie-1618/1619 ook
weer anoniem wordt. (Ook al blijkt uit de in 1618 toegevoegde tekst in vs. 1667-1682
dat deze rei dán geacht wordt gezongen te worden door representanten van het
(herders)volk).

1.3 Bron
In de Ithys heeft Samuel Coster een deel van de gruwelijke geschiedenis van de
Atheense prinsessen Procne en Philomela en de Thracische koning Tereus
gedramatiseerd, zoals hij deze had kunnen vinden in het zesde boek van Ovidius'
15
Metamorfosen. Uitgever Vander Plasse kondigt de herkomst van de stof van het
16
door hem gepresenteerde treurspel direct in het begin van zijn voorrede aan.
Het verhaal gaat als volgt. Procne was door haar vader, de Atheense koning
Pandion, aan Tereus uitgehuwelijkt, als beloning voor diens effectieve militaire hulp,
toen Athene belegerd werd door vijandige troepen. Het huwelijk werd echter onder
de slechtst mogelijke auspiciën gesloten, namelijk onder die der Furiën. Vreselijke
gevolgen konden niet uitblijven. Na vijf jaren, waarin inmiddels een zoontje, Itys, is
geboren vertrekt Tereus op verzoek van zijn echt genote naar Athene, om Procnes
zuster Philomela mee naar Thracië te nemen voor een kort bezoek. Overtuigd door
Tereus' verzekering dat Procne hevig verlangt haar zuster weer te zien, geeft Pandion
met hartzeer toestemming tot Philomela's vertrek. Bij het zien van het mooie meisje
is Tereus echter dermate in liefdespassie ontbrand dat hij zichzelf niet meer in de
hand heeft. Aangekomen op de Thracische kust verkracht hij de ongelukkige
Philomela, en snijdt haar vervolgens de tong af, om haar te verhinderen deze
schanddaad te vertellen. Hij laat het meisje achter in een hutje in de Thracische
bossen, onder de

14
15
16

Smit 1968, p. 31, n. 1; p. 33, n. 7 en 8.
Ovidius, Metamorfosen, VI, vs. 412-674 (in Ovidius 1921-1922, I, p. 317-335).
Coster 1883, p. 77.
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hoede van een oude dienstmaagd, en bewaakt door eén van zijn mannen. Bij zijn
thuiskomst wendt hij een groot verdriet voor en vertelt aan zijn echtgenote dat
Philomela onderweg is gestorven. Een jaar later weet Philomela haar zuster echter
op de hoogte te brengen van de ware toedracht, door middel van een door haar
vervaardigd borduurwerk, waarin de hele geschiedenis is afgebeeld. De oude
dienstmaagd brengt dit aan Procne, die bij de aanblik door smart getroffen geen
woord kan uitbrengen. Gevoel én verstand worden dan uitgeschakeld om ruimte te
geven aan razernij en wraakzucht. Tijdens het Bacchusfeest der Thracische vrouwen
snelt Procne nu, vermomd als razende Bacchante, naar het hutje waarin Philomela
is verborgen en neemt haar mee naar het paleis. Zoekend naar een middel tot
gruwelijke wraak ziet Procne haar zoontje Itys. Geconfronteerd met de keuze tussen
wraakzucht en moederliefde kiest zij voor wraak en doodt het kind met behulp van
haar zuster. Hierna bereidt zij een maaltijd van het vlees, om het aan Tereus voor
te zetten. De maaltijd, waaraan Tereus alleen aanzit en bediend wordt door zijn
vrouw, vindt plaats. Tereus eet, vraagt naar Itys en hoort de afgrijselijke waarheid.
Dan verschijnt Philomela, die hem het bebloede hoofd van zijn zoon in het gezicht
werpt. In razernij ontstoken roept Tereus de Furiën aan en noemt zich wenend de
droeve graftombe van zijn kind. Met getrokken zwaard snelt hij achter Pandions
dochters aan om hen te doden, maar voordat dit kan gebeuren, veranderen de drie
wanhopigen in vogels: Philomela in een nachtegaal, Procne in een zwaluw, Tereus
in een roodogige hopvogel.
Coster zal nu dit verhaal dramatiseren vanaf het moment dat Procne het
borduurwerk van Philomela ontvangt. Dit gebeurt echter pas na 11.4; daarvoór is
er sprake van een aantal herdersscènes.

1.4 Receptie
Over de opvoeringen van Costers Ithys in de ‘Eglentier’ en in Costers Academie
weten we niet meer dan hetgeen Vander Plasse in zijn voorwoord tot de editie-1615
zegt over het succes binnen de kamer, en hetgeen uit de titelpagina van de
editie-1618/1619 blijkt: het (‘verbeterde’) stuk ging binnen de Academie tijdens de
17
kermis van 1618 in première. (Dat wil zeggen: in september-oktober ). Ook in de
Amsterdamse Schouwburg stond het stuk weer op het repertoire. We kennen
opvoeringen uit 1643, 1644, 1646 en 1647 (in 1643 zeven, in de andere jaren elk
18
slechts eén). In het eerste jaar van de nieuwe reeks opvoeringen werd het stuk voor het eerst weer na de editie-1618/1619 - opnieuw uitgegeven, in de
19
editie-Houthaeck van 1643.

17
18
19

Albach 1977, p. 15.
Oey-De Vita/Geesink 1983, p. 47-48, 100 (25 aug. 1644) en 195.
Bibliotheca Belgica I, nr. c 662, p. 830-831.
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De herderstafereeltjes en -liedjes in het stuk zijn kennelijk aangeslagen. Zo bevatte
de Pastorale van Grisella van Johan Ysermans, de factor van de Antwerpse kamer
‘Olyf-tak’, duidelijke sporen van de Ithys en van de (ook in 1615 voor het eerst
verschenen) Granida van Hooft, dit blijkens de vier liederen die van dit spel bewaard
20
zijn. De paar herdersscènes uit Hagars vluchte van Abraham de Koning (gedateerd
op januari 1616), die in dit hoofdstuk onder 4.2.3. nog even aan de orde komen,
zouden ook wel door Coster en Hooft geïnspireerd kunnen zijn. De - ongebruikelijke
- herderinnennaam Grusella vindt men ook terug in eén van Kruls herdersspelen,
21
het ‘Musyck-spel’ Pastor el [...] van Juliana, en Claudiaen (1634). Verder weten
we van de auteur De Baudous (blijkens zijn sonnet tot de lezer voór zijn Antigone
van 1618) dat de lezing van Costers Ithys hem inspireerde om zich zelf eveneens
22
aan de toneelkunst te wijden.
Dank zij de handschriftelijke aantekeningen in het K.B.- exemplaar van de
editie-1618/1619 beschikken we bovendien over enig inzicht in de inhoudelijke
23
receptie van Costers Ithys, in het jaar 1654. Het blijkt dat nog in de tweede helft
van de zeventiende eeuw de tekst als bron van sententiae kon worden beschouwd,
die in enkele gevallen ook herkend werden als vertalingen van een klassieke
uitspraak.
De sententiae zijn door een gebruiker onderscheiden van de overige tekst. Onder
andere die in vs. 8-9 is herkend, in dit geval als een variant op een uitspraak van
Horatius: ‘Oderunt peccare mali formidine poenae, oderunt peccare Boni virtutis
24
Amore’ (aangetekend in margine). Verder is in margine regelmatig door middel
van een (Nederlands) trefwoord de inhoud van de sententie-achtige instructie in de
tekst aangeduid. Zo vindt men naasf vs. 650-651: ‘Wie licht gelooft // Wert licht
bedroogd’ en naast vs. 1264-1265: ‘schijn bedriegd': // schijn, geen sijn’, terwijl de
tegenstelling tussen hof en land in Baucis' woorden in vs. 840-845 in margine wordt
gemarkeerd door resp. ‘Landleven’ en ‘'t Hoff’. De inhoud van de verschillende
scènes wordt verder niet becommenta-

20
21
22
23

24

Keersmaekers 1957, p. 240-244. De liederen, met enkele uit andere spelen van Ysermans,
werden gepubliceerd in de bloemlezing van zijn werk, Triumphus Cupidinis, Antwerpen 1628.
Meeus 1983, nr: 141, p. 105 (Grucella).
De Baudous 1618, fol. (:) IV.
KB, sign. 447 G 85 (de editie-1618/1619, 2de uitgave). Op de titelpagina staan aantekeningen
in dezelfde hand als die in de marge van de tekst. Boven het vignet staat de spreuk ‘Satius
est otiari, quam nihil agere’ (een variant op een spreuk uit Plinius' Epistolae I, 9, 8); rechts
van het impressum: ‘E. Waddensz 1654’ en daaronder o.a. de plaatsaanduiding ‘Lugd[unum]
Bat[avorum]’ [ = Leiden].
De sententiae zijn aangegeven door middel van aanhalingstekens, meestal in combinatie
met onderstrepingen. In zijn Epistolae (I, 16, 52-53) zegt Horatius: ‘Oderunt peccare boni
virtutis amore. // Tu [d.i.: de slaaf] nihil admittes in te formidine poenae’ (Horatius 1936, p.
354).
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rieerd, op eén uitzondering na: boven IV.1, de liefdesscène tussen Daphnis en
Grusella, staat ‘Minnestrijd’.

2 Analyse van de tekst
2.1 Verantwoording
25

Ik ga uit van de tekst in de editie-1618/1619. Deze bestaat uit 1832 regels, verdeeld
over vijf bedrijven. De bedrijven zijn weer onderverdeeld in scènes (‘to(o)neel’ en).
Scènewisseling vindt in principe plaats als het bestand der sprekende personages
wisselt; boven de verschillende scènes worden alleen de hierin optredende
26
sprekende personen genoemd (en Philomela, die niet kán spreken). In de volgende
analyse ga ik uit van de tekst-structurerende aanduidingen in de editie-1618/1619.
(Deze bedrijf- en scène-aanduidingen en namen van personen geef ik weer in
27
kapitaal ). Scènes en passages die voor het eerst in de editie-1618/1619 voorkomen
worden als zodanig aangegeven.
Ik heb afgezien van een nadere verdeling in subscènes (begrensd door
veranderingen in het bestand van alle op het toneel aanwezige figuren) en van een
vermelding der niet sprekende, maar toch aanwezige personages. Mijn analyse is
immers niet gericht op het geven van een volledig dramaturgisch protocol, maar op
de vraag op welke wijze de verschillende scènes inhoudelijk zijn opgebouwd en
hoe zij met elkaar verbonden worden. Speciale aandacht geef ik hierbij aan de
verhouding tussen ‘handeling’ en ‘morele instructie’, de al of niet aanwezige
samenhang in de diverse monologen, dialogen enz. en consistentie in de
karaktertekening. Dit alles dient om, zoals ik in hoofdstuk II.6 heb uiteengezet, de
vraag te kunnen beantwoorden naar de dramatische principes waar-

25

26

27

Ook voor de analyse heb ik mij gebaseerd op de editie-Kollewijn. Ik ga niet in op de tekstuele
varianten ten opzichte van de editie-1615 buiten de toegevoegde regels en passages, behalve
in vs. 179, waar de interpretatie in de editie-1618/1619 problematisch is. Eventuele correcties
op de pers en/of die varianten die Kollewijn niet opnam kwamen zo niet onder mijn aandacht.
In de lijst van ‘Spreekende persoonen’ wordt naast twee kolommen van sprekende, c.q.
handelende personen een derde kolom met personen gegeven, die in de editie-1615 worden
aangeduid als ‘Stomme Parsonagien’, in tegenstelling tot de ‘Personagien’ van de eerste
twee kolommen. Hieronder vindt men behalve de drie Furiën (optredend in IV.4) en ‘2
Staet-joffers’ (optredend in II.4) ook nog ‘Eristheus’ en ‘2 Dienaers’ vermeld. Eén der dienaren
wordt in II.6 toegesproken door Tereus; de andere is waarschijnlijk in zijn gezelschap, waardoor
het gevolg van Tereus dan een pendant heeft in dat van Progne. Waar Eristheus (genoemd
in vs. 1721 en kennelijk een jager, in dienst van Tereus) optreedt is niet duidelijk. De enige
‘jachtscène’ is die van I.3.
De aanduidingen van bedrijf en scène staan in de editie-1618/1619 in (grote) onderkast, die
van de optredende personages in kapitaal.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

94
door Coster zich liet leiden. In hoeverre wordt zijn drama-opzet bepaald door
overwegingen van rhetorisch-didactische aard, en in hoeverre door de notie van
het drama als een structureel coherente eenheid? (Deze vragen komen aan de orde
in paragraaf 3).
Hiernaast geef ik de inhoud van de passages met moraalfilosofische inhoud (in
en buiten de reien) vrij gedetailleerd weer. Deze zullen dienen als basis voor een
beschouwing over de ideeën die Coster in zijn drama wilde uitdragen (paragraaf 5).
De overige tekst vat ik samen, waarbij ik steeds in cursief aangeef wie aan het woord
is. Deze samenvattingen en ‘vertalingen’ (in de derde persoon) waarmee ik de tekst
zo op de voet volg, onderbreek ik met commentaar. Dit betreft met name de wijze
waarop de verschillende passages structureel en inhoudelijk zijn opgebouwd en
met elkaar zijn verbonden. Ik onthoud mij hierbij zoveel mogelijk van inhoudelijk
achtergrondcommentaar, op de verklaring van een aantal incidentele passages na.
Het algemenere ‘zakencommentaar’ (i.c. literatuur- en ideeënhistorisch commentaar)
volgt in respectievelijk paragraaf 4 en 5. De door mij gegeven samenvattingen en
‘vertalingen’ berusten op eigen interpretatie. De editie-Kollewijn geeft slechts uiterst
28
summiere lexicografische aantekeningen.
Zoals ik al in hoofdstuk II.6 (p. 81-82) aangaf, onderwierp Rens indertijd juist de
Ithys aan een lange vragenlijst, ten behoeve van een ‘complete structurele analyse
van het drama’. Hoewel zijn vragen niet afgeleid zijn van mijn primaire vraagstelling
raken enkele ervan toch wel hetgeen ik in het volgende zal behandelen. Zo nodig
zal ik ter plekke op Rens' antwoorden ingaan.

2.2 Analyse
Eerste bedrijf. Eerste toneel.
1-180 CARALENA. SILVIA.
Als het stuk begint wordt men geconfronteerd met het herderinnetje Caralena,
dat bezig is met het vlechten van een kransje van bloemen en bladeren (vs. 39-42):
een idyllische landelijke situatie. Hoewel even later haar vriendinnetje zal vertellen
hoe de herderinnetjes hun dag doorbrengen met ‘minne-kuskens en met onbezorcht
ghelach’ (vs. 35-36), klinkt uit de mond van dit meisje niets van het lichtvoetig plezier
dat haar handelingen, naar men zou mogen verwachten, zou moeten vergezellen.
Integendeel: de herderin geeft ‘ins Blaue hinein’ een aantal sententieachtige
wijsheden ten beste. Deze betreffen de normen die het menselijk gedrag zouden
moeten bepalen binnen de maatschappelijke, door

28

Kollewijns aantekeningen in Coster 1883, p. 630-631. Blijkens Kollewijns ‘Voorbericht’ kon
indertijd de (wel opgestelde) woordenlijst niet in de uitgave opgenomen worden, en moesten
inleiding en aantekeningen bekort worden.
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God gestelde orde (in casu: een staat, geregeerd door ‘de beste’). Achteraf zal men
kunnen vaststellen dat deze 32 regels tellende monoloog direct aan het begin van
het stuk het moraalfilosofisch perspectief aangeeft waartegen de komende handeling
in zijn geheel zal moeten worden beoordeeld. Het ongeluk van degenen die, door
waan verblind, meer begeren dan datgene wat ‘zalig’ maakt wordt gesteld tegenover
het geluk van de goede mens, die zijn vertrouwen stelt in de gaven der goden.
Deze openingstekst onderscheidt zich van de rest van de tekst door een aantal
lettergrepen dat hij per regel telt: 10 inplaats van 12. In hoeverre dit betekent dat
Caralena deze woorden zingt, inplaats van spreekt, is niet duidelijk. Elders in de
tekst zijn op verschillende plaatsen liederen ingevoegd, naast de als zodanig
aangegeven reien. Deze worden in beide edities ook typografisch van de overige
tekst onderscheiden. Dit is hier noch wat typografie, noch wat rijmschema betreft,
het geval, behalve dat in Caralena's tekst elke vierde regel inspringt, inplaats van
elke derde en vierde, zoals in de rest van het stuk (uitgezonderd de tekst van de
reien). In de tekst van Caralena lijkt er zo sprake van coupletten, waardoor ook de
inhoud wordt gestructureerd.
Caralena
1-4

Onzekerheid over het materiële goed dat
we later mogen verwachten berooft de
mens in tijden van voorspoed van zijn
verstand; dit verleidt hem er toe meér te
verlangen dan datgene wat hem zalig
maakt.

5-8

Daarom (d.w.z.: om de mensen op het
goede pad te houden) maakten de goden
vervolgens de beste mens koning.
Deze koning kreeg vooral tot opdracht
de goeden te beschermen. Uit angst voor
straf laat de kwade mens dan het kwade.

9-16

De goede mens mijdt de zonde echter
uit liefde tot de deugd. Hij leeft vrij en
gelukkig, zoals hij dit verlangt (‘nae zyn
eyghen lust’, vs. 13), onder de
bescherming van de (koning-)rechter. De
kwade mens (daarentegen) heeft het
moeilijk, door zijn angst voor de straf,
hem opgelegd door de wetvan de
natuur,welke door de rechter wordt
gehanteerd.

17-18

Gelukkig de landen waar de vorst zowel
in schijn als in werkelijkheid dezelfde is
(d.w.z.: geen veinzer) en de eer der
goden betracht,

Als schakel naar het volgende dient de niet geformuleerde associatie: goddeloosheid
(gekenmerkt door ongeoorloofde zucht naar rijkdom, zie vs. 31-32) van de vorst
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baart oorlog. De laatste woorden van Caralena worden zo toegepast op de situatie
waarin zij zelf verkeert:
19-20

De hemel heeft ons het geluk gegeven
dat wij niet, gebukt onder een
oorlogssituatie, de zonde van een vorst
hoeven te betreuren.

Dit geluk bestaat uit het positieve tegendeel van zo'n ongelukkige toestand. Hiermee
wordt de pastorale vreugde van het geluk-op-het-land geïntroduceerd, die waarborgt
dat men in vredestijd genoeg voedsel ontvangt.
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21-24

Het vruchtbare land wordt bewerkt tot
onderhoud van het lichaam en levert in
vrede voedsel voor mens en dier, welk
dier op zijn beurt straks weer melk geeft.

Debegrippen ‘vrede’ en ‘lijfs nut’ (vs. 21) geven ook aanleiding tot een volgende
bespiegeling over de keten van oorzaak en gevolg die in de geschiedenis is te
herkennen. Deze moet als een cirkelgang beschouwd worden:
25-28

De vrede brengt rijkdom, rijkdom
veroorzaakt hoogmoed, uit hoogmoed
wil de mens meer zijn dan zijn naaste,
hieruit komt weer twist voort. Deze wordt
pas weer opgelost als de nood ons weer
tot deugd dwingt.

29-32

Echter: de crux in de keten zit niet in de
vrede, maar in de misleidende pracht van
de rijkdom, die zo onze zinnen bekoort.
God veracht een dergelijke materiële
begeerte, en daarin vindt men dan ook
de oorzaak van onze ellende.

Met deze laatste tegenstelling ‘gelukkig zijn met datgene dat we tot ‘lijfs nut’ nodig
hebben’ versus ‘zijn begeerte richten op misleidende rijkdom’ wordt weer
aangeknoopt bij de eerste woorden van Caralena. De wijsheden in vs. 5-18
betreffende de deugd waarborgende functie van de wetten en de godvruchtige, niet
veinzende vorst hangen in deze situatie nog in de lucht. Ze zullen een begin blijken
te zijn van een reeks uitspraken over de verantwoordelijkheid van de vorst ten
opzichte van zijn volk, die straks het repoussoir zullen vormen voor de beoordeling
van het wellustig egocentrisch gedrag van koning Tereus. Voor zover Caralena door
deze woorden als ‘herderin’ wordt gekarakteriseerd, is het als representante van
een soort landleven dat slechts als didactisch exemplum wordt opgevoerd.
Een tweede herderin, Silvia, knoopt aan bij de laatste woorden van Caralena,
door op grond hiervan een oordeel uit te spreken over hun eigen situatie. Deze
wordt nu gespecificeerd als een leven op het land (i.c. het bos), waarin herderinnen
(en, zoals direkt blijkt: ook herders) wonen, aangeduid als ‘nymphen’ (vs. 33, 35
e.v.).
Silvia
33-34

De herderinnen zijn rijker dan de vorsten,
want ze verlangen om geen goud van de
wereld een andere maatschappelijke
staat (d.w.z.: ze zijn tevreden met wat ze
hebben).

In positieve zin wordt dan verteld wat de herderinnen dan wél doen.
35-36

Ze brengen de dag door met vrolijkheid,
liefdeskusjes en onbezorgd lachen.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

Daarna raakt Silvia in een dialoog verwikkeld met Caralena. Dit met de suggestie
dat er ook andere herderinnen in de buurt zijn, gezien de aanspreking ‘Ey
God-ghelyck geslacht’, vs. 37. Deze karakteristiek geeft tegelijk een zeer positieve
morele waardering van het herdersvolk aan.
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Silvia. Caralena
37-50

Caralena is bezig een krans van bloemen
en bladeren te vlechten. Zij zal die straks
dragen bij de dansen op het
Bacchusfeest, waar de god voor de door
hem gegeven wijn zal worden gedankt.
Ze nodigt Silvia uit om ook zo'n kransje
te maken.

Coster heeft het Bacchusfeest als ‘setting’ voor de onheilsdag waarop Progne
haar wraak zal uitvoeren bij Ovidius gevonden. Hij heeft het daar bedoelde
vrouwenfeest, tijdens hetwelk de Thracische vrouwen zich aan buitensporige razernij
overgaven, echter wel aangepast aan de lieflijk- pastorale situatie die hij in zijn
landscènes schildert. Hoewel deze zich afspelen tijdens het wijnfeest, dat in de
29
herfst plaats vindt , is deze passage conventioneel-pastoraal ‘tijdeloos’. Het is in
dit bos, waar een koel windje waait, tegelijkertijd mei, zomer en herfst: in de
‘lodderlijcke [= liefelijke] Mey bebloemt en groen begraest’ (vs. 43) worden kransjes
gevlochten van ‘s'Somers groene blaetjes’ (vs. 42), bestaande uit de aan Bacchus
gewijde druivenranken en klimop, vermengd met maagdepalm, de plant die
30
symbolisch is voor zijn vrouwelijke vereerders.
Ook het onderwerp van de nu volgende conversatie tussen de meisjes,
aangesneden door Silvia, is geijkt-pastoraal: het gaat over de liefde. De directe
aanleiding hiervoor vindt Silvia in een door Caralena gemaakt tweede
bloemenkransje.
50-97

29

30

Op een vraag van Silvia naar Caralena's
geliefde Tityrus komt eerst een andere
verhouding ter sprake: die van Grusella
en Daphnis. Deze Daphnis durfde
onlangs uit jeugdige schaamte tijdens
het dansen in de kring der herders niet
openlijk op Grusella's minnelijke blikken
reageren, dit zeer tot haar verdriet. Maar
Aminta mocht haar zeker niet kussen!
Caralena vindt een door Grusella stiekem
gemaakt afspraakje met Daphnis niet
‘comme il faut’, maar Silvia herinnert haar
eraan dat herder Tityrus openlijk om haar
heen loopt. Op haar nadere vraag hoe
de vrijerij verloopt, blijkt echter dat de
liefde wordt tegengewerkt door
Caralena's moeder, die vroeger bij het
hof heeft gewoond. Hoewel het Caralena
Dat dit Bacchusfeest inderdaad gevierd wordt in de herfst, als de druiven en ander fruit zijn
geplukt, blijkt uit vs. 471, 1020-1028 samen met vs. 1038-1040. Uit vs. 361-362 blijkt ook dat
de meimaand al weer een tijd achter de herders ligt.
Voor de klimop en druiveranken als attributen van Bacchus en zijn volgelingen: Levi d'Ancona
1977, p. 189, resp. 392. Voor de maagdepalm (periwinkle): p. 302-303. Deze is wegens de
blauwe kleur van zijn bloemen o.a. symbool van Maria, en staat in het algemeen voor trouw
en vriendschap.
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zeer bedroeft, wil ze zich echter niet
verzetten tegen haar moeder.
Deze blik op de herdersgemeenschap, waarin de liefde als een onschuldig
geminnekoos, hoewel met kleine problemen, wordt voorgesteld, heeft geenszins
de functie om een aanzet tot een zich ontvouwende intrige te geven, zoals uit het
vervolg zal blijken. De verstoring van de idyllische liefde door eén der ouders is

Samuel Coster, ethicus-didacticus

98
wel een motief dat verderop vaker ter sprake zal komen maar wordt daar ook niet
uitgewerkt. Het gegeven wordt hier slechts aangegrepen om in de vs. 25-34 al
gesuggereerde hof-land antithese uit te werken, samen met het motief ‘deugdadel
versus geboorteadel’. Caralena's moeder is namelijk in haar oordeel over een herder
als pretendent van haar dochter beïnvloed door het hofleven. En, zo zegt
Caralena
98-104

Aan het hot heeft men geen juist oordeel
over de ware deugd. Menheeft er immers
gezoogd aan de borst der begeerte en
de rijkdom heeft de hovelingen
hoogmoedig gemaakt. Deze hoogmoed
bestaat uit het bluffen over hun afkomst,
die meestal slechts op bezit en niet op
deugd is gebaseerd óf op de deugd van
een voorvader.

105-118

Tityrus daarentegen wil door deugd de
beste van zijn geslacht worden.
Caralena's moeder is bovendien nog
door kwade tongen van andere oude
vrouwen omgepraat, die haar tegen
Tityrus hebben opgezet. Dit met het
gevolg dat zij Caralena de omgang met
Tityrus heeft verboden.

Uit dit alles wordt direct een conclusie getrokken, waarin nu ook de oorzaak van de
verblinding die de begeerten en opvattingen aan het hof kenmerkt, wordt genoemd,
namelijk de macht der gewoonte. De conclusie luidt:
119-121

Afkomst prevaleert ten onrechte boven
liefde en andere werkelijke deugden. Dit
is de schuld van de gewoonte, die het
beste in de mens (i.c. Caralena's
moeder) bederft.

122-125

Daarom mag Caralena nauwelijks naar
het feest van Bacchus, de god die samen
met Ceres voor ons leven zorg draagt.

Silvia
126-135

Silvia vergelijkt nu het geval van
Caralena met dat van (herder) Corydon,
die verliefd was op Ida. Haar vader
Thelos dwong haar echter te huwen met
de oude rijke Ax, die altijd zo zuur en
angstig kijkt. De oude kerel heeft van
ouderdom verstijfde ledematen, maar hij
zwemt in het geld, dat het geluk hem
gegeven heeft.
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Aan deze kwalificatie van de oude Ax knoopt Silvia een volgende reeks
bespiegelingen vast, die elkaar opvolgen door middel van associaties:
Silvia
136-137

Overvloed van rijkdom geeft echter geen
rust, zoals men ten onrechte meent,
maar juist veel zorg en angst voor
diefstal.

138-144

De mens begeert voor zijn lichaam ten
onrechte pronk van zijde en juwelen.
Deze is echter geheel onnut: de
(eenvoudige) voering van onze kleding
alleen al zou aan de goede natuur
gemakkelijk bevallen. Im-
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mers: wat het lichaam echt nodig heeft,
namelijk datgene wat het beschermt
tegen kou, geeft God ons: het goedkope
laken. Dit wordt echter door ons veracht
en men lacht degene uit die zich daar
behaaglijk mee kleedt.
Aan de notie ‘men lacht de ander uit’ wordt dan weer een keten van
oorzaak-engevolg vastgeknoopt, met de ‘on-eenicheyt’ (vs. 145; meer ‘egoïsme,
gebrek aan gemeenschapszin’ dan ‘tweedracht’) als uitgangspunt:
145-155

Gebrek aan gemeenschapszin
veroorzaakt begeerte naar bezit dat ons
niet toekomt (‘quaed eyghendom’, vs.
146). De hierdoor verworven rijkdom
brengt ongelijkheid tussen de mensen.
Hij doet hen ook streven naar de uiterlijke
tekenen van macht. Echter: wie vandaag
machtig is zal morgen geveld zijn. Dit
geldt vooral voor de groten der aarde.
Dit is een straf op de zonde.

In tegenstelling tot de geschetste zonde van de begeerte naar rijkdom en macht
wordt dan door Silvia het gedrag van het ‘zalich volck voortijts’ (vs. 156; d.w.z.: de
gelukkige mensen uit de oude tijd) geschetst:
156-158

De mensen waren vroeger veel minder
zondig (dan de mensen nu). Ook al
hadden ze maar kleine hutjes, die net
voldoende beschutting tegen wind en
regen boden, toch waren ze gastvrij.

Dit dan weer in tegenstelling tot nu:
159-161

Nú bouwt men in zonde hoge huizen,
maar men laat een arme vreemdeling 's
nachts vaak op straat slapen.

De antithese ‘vroegere tijd versus heden’ wordt direct gekoppeld aan de nu opnieuw
aangesneden tegenstelling land-hof. Dit onder het zelfde aspect als eerder (in vs.
1-4, 21-32, 33-34) aangegeven: het ‘genoeg hebben aan het nodige voor het
lijfsbehoud’ versus ‘gedreven worden door onverzadigbare begeerte’:
162-168

Waartoe dient zo'n groot gebouw anders
dan tot pronk en tot opslagplaats voor
een gemoed dat nooit verzadigd is en
juist in overvloed het grootste gebrek
lijdt?
Onze ouders woonden rustig en vrij
onder hun strodaken, maar droevige
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slavernij woont aan het fraaie hof,
evenals haat en nijd.
Hieraan is de conclusie te verbinden:
169-172

Pracht geeft geen ware vreugde. Slechts
die mens is rijk, ‘die noecht [tevreden is],
die wel ken zijn zin na 't noodich voegen’
(vs. 170; d.w.z.: die zijn begeerte afstemt
op niet meer dan wat strikt nodig is). Zo
ligt ook de ware gemoedsrust in het
bedwingen van onverzadigbare lust.

Dit wordt dan weer toegepast op de eigen situatie, met weer een nieuw aspect van
de land-hof antithese: ‘natuur versus leer’:
173-175

Zo leven op het land veel eenvoudige,
door anderen verachte boeren, die een
dergelijk tevreden leven leiden, ‘door
natuur, en niet door leer’, zoals Tityrus.
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Op dit wachtwoord verschijnt Tityrus als handelende figuur in eigen persoon:

Caralena. Silvia
175-180

Als ze Tityrus zien, behangen met
klimop, verstoppen de meisjes zich. Dit
gebeurt op aandringen van Silvia, die in
de editie-1618/1619 over Tityrus spreekt
als over ‘het herdertje dat zo hoog van
mij opgeeft’ (‘Dat sich van mijn beroemt
soo seer’; vs. 179). Een dergelijke
opmerking is situationeel niet erg logisch,
aangezien Tityrus niet Silvia, maar
Caralena geacht wordt te beminnen. In
de editie-1615 staat echter: ‘dat sich van
min beroemt soo seer’, een neutrale
opmerking die de juiste moet zijn.
Intussen geeft de verstoppartij een mooie
gelegenheid voor de situatie ‘Minnaar
zoekt geliefde’ en een toepasselijke
monoloog in de vorm van een
herdersklacht.

Eerste bedrijf. Tweede toneel
181-234 TITYRUS. CARALENA.SILVIA. (N.B. In editie-1615 ontbreken vs. 181-188).
Tityrus komt op:

Tityrus
181-193

Tityrus, die van Coridon gehoord heeft
dat hij zijn geliefde hier bij de linde zou
vinden, treft geen van de herderinnen
aan. Hij zoekt haar nu overal.

De in de editie-1618/1619 toegevoegde tekst van vs. 181-188 is in feite een
herhaling van datgene wat Tityrus in de volgende - reeds in de editie-1615 aanwezige
31
- vijf regels zegt; alleen de linde (het symbool van de liefdeshereniging ) wordt in
deze regels 189-193 niet genoemd. De toevoeging dient waarschijnlijk de
verlevendiging van de toneelhandeling.
194-196

Tityrus' minnepijn kan alleen genezen
worden door Caralena, maar helaas:
haar moeder belet dit, want haar hart is
besmet met begeerte naar ‘staat’ en
rijkdom.

Tityrus, die zichzelf geïntroduceerd heeft als ‘verliefde herder’, verbindt aan het
motief ‘tegenwerking van eén der ouders’, evenals voór hem Caralena deed, een
31

Levi d'Ancona 1977, p. 223.
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volgende bijdrage aan het in 1.1. verscheidene keren aangesneden thema ‘genoeg
hebben versus begeerte naar meer’. Hetgeen nodig is voor het lijfsbehoud wordt
nu ‘nootdruft’ genoemd. Tityrus speelt dan met het begrip ‘ghenoech’ in de betekenis
32
van zowel ‘datgene wat voldoende is’ als ‘genoegen’. Volgens hem zijn deze twee
betekenissen synoniem, voor Caralena's moeder ten onrechte niet:

32

Het onbepaalde telwoord en bijwoord genoeg staat hier dan in feite voor het zelfstandig
naamwoord genoegen (W.N.T. IV, k. 1561-1565).
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197-199

‘Nootdruft’ ‘vernoecht’ (stelt tevreden
behaagt) Caralena's moeder niet: ze wil
‘ghenoech’ (genoegen) en verwerpt
‘ghenoech’ (tevredenheid) door begeerte
naar meer, waaruit haars inziens
‘ghenoech’ bestaat.

Tityrus stelt hiertegenover zichzelf, als voorbeeld van iemand die wél het materieel
‘ghenoech’ bezit:
200

Hij heeft alles wat Caralena's moeder
begeert, en wordt toch veracht als was
hij arm.

Het begrip ‘arm’, zij het niet in de betekenis van ‘gebrek aan materieel goed’, is
echter toch wel op Tityrus van toepassing:
201-206

Hij is hondervoudig arm, omdat hij
datgene wat het allermeeste waard is,
door toedoen van het oude mens, mist:
zijn geliefde. Hopelijk zal Bacchus hem
vandaag een ontmoeting met haar
gunnen.

Dan zingt Tityrus een lied op de liefde en het huwelijk. Het ‘tevreden zijn met genoeg
hebben’, geprojecteerd op de herders, wordt daarmee gekoppeld aan een verre
nagalm van de neoplatonische liefdesethiek, waarin de liefde als samensmelting
van twee zielen wordt gezien. Beide noties vinden hier hun uitdrukking in het
‘pastorale’.
207-234

De wijn verheugt slechts het hart van de
minnaar wiens liefde is vervuld. Andere,
afgewezen, minnaars klagen, alleen de
‘ik’ verdraagt alle minnesmart. Liever een
minnaar met minnepijn zijn dan geen
liefde te kennen. Het huwelijk maakt twee
lichamen eén, maar de liefde verenigt
twee zielen. Geliefden kennen elkaars
gevoelens, de afwezigheid van de
geliefde en de gedachte aan haar geven
vreugde én verdriet.

Eerste bedrijf. Derde tooneel
235-240 TEREUS. TITYRUS. CARALENA. SILVIA.
De demonstratie van de eenvoud van het pastorale bestaan, waarin tevredenheid
met ‘nootdruft’ en vervulling van de liefde de enige voorwaarden zijn voor een
deugdzaam, gelukkig leven, wordt nu gevolgd door een scène waarin koningTereus
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opkomt. In deze eerste confrontatie tussen land en hof wordt Tereus geïntroduceerd
als jager op een vluchtend hert. Echter: evenmin als tevoren is deze scène een
aanzet tot een zich ontwikkelende intrige. Zo zal over het resultaat van de jacht op
het door Tereus nagejaagde hert niet meer gesproken worden, noch horen we of
zijn verzoek aan Tityrus om hem op de jacht te helpen wordt opgevolgd. Wèl zal
Tereus in v.2. tijdens het gruwelbanket denken dat hij vlees van een (door hem
gejaagd?) hert eet (vs. 1717). Is deze introductiescène soms functioneel als
symbolische duiding van Tereus' ‘karakter’? Deze zal straks voorgesteld worden
als bezeten van sexuele, agressieve begeerte naar een
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onschuldig slachtoffer, dat als ‘hijgend hert’ niét aan zijn jacht is ontkomen. Wanneer
Tereus vraagt aan Tityrus of hij in deze jacht wil meedoen, sluiten zijn woorden
direct aan bij Tityrus' verlangen naar zijn geliefde. Zo vat Tityrus het zelf ook op
(blijkens vs. 249). De tegenstelling tussen Tereus' geile passies en Tityrus'
onschuldige herdersliefde zal straks duidelijk worden.
Tereus
235-240

Koning Tereus vraagt aan Tityrus of hij
het spoor van het door hem opgejaagde
hert wil zoeken. Hij vertrekt hierna.

Eerste bedrijf. Vierde toneel
241-308 CARALENA. SILVIA. TITYRUS.
In de twee volgende subscènes volgt de confrontatie tussen twee gelieven,
waarvan het meisje de vurige liefde van haar minnaar niet openlijk kan beantwoorden,
omdat het respect voor de moeder zwaarder moet wegen dan de liefde. (Dit werd
al door Caralena in vs. 92-94 geformuleerd). Maatschappelijke verplichtingen staan
dus bovenaan in de gedragsmoraal. Deze sociale plicht geeft hier een reële verklaring
van de geijkte petrarkistische conventies, volgens welke de van liefde brandende
minnaar zal moeten blijven smachten naar zijn weigerachtige geliefde. Deze
conventie is hier dus functioneel gemaakt ten opzicht van de uit te dragen boodschap.
Caralena. Silvia
241-247

Caralena zucht en wil vluchten voor
Tityrus, want ze vreest dat haar moeder
haar met hem zal vinden. Silvia houdt
haar echter tegen.

Tityrus. Caralena. Silvia
248-254

Tityrus vindt tot zijn vreugde Caralena
en roept uit: Niet alleen het spoor, maar
ook het wild zelf heb ik gevonden!
Caralena blijft afwijzend, hoewel Silvia
haar eraan herinnert dat liefde altijd met
schaamtegevoel gepaard gaat, en dat
Tityrus de trouwste minnaar blijkt te zijn.

Tityrus' reactie is niet helemaal duidelijk. Wat wil hij (in beide edities, vs. 254-255)
zeggen met de opmerking dat hij het gelukkigst zou zijn als hij de overwinnaar

33

De vergelijking tussen de liefdesbegerige minnaar en een jager die 's morgens vroeg met zijn
jachthonden uittrekt, op zoek naar het spoor van het wild, vindt men o.a. in een liedje in de
poëziebundel Apollo 1615, p. 60. Aan het einde ervan richt de minnaar zich tot zijn geliefde
met de woorden: ‘Schoon lief ghy zyt het wildt alleen // Dat mijn jonck hert aldus doet jaghen’.
Dit ook in het door Daifilo in Hoofts Granida gezongen liedje ‘Windeken daer het bosch af
trilt’, vs. 40.
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van Plebula was? Bedoelt hij met deze onbekende figuur Caralena's moeder, die
zich verzet tegen het feit dat Caralena en hij ‘elkaars overwinnaar’ zijn (zoals Silvia
in vs. 255 toelicht)? De omstandigheid dat hier dan ook de naam van de
tegenwerkende moeder wordt genoemd, zonder dat deze verder een rol speelt in
een zich ontwikkelende intrige, zou kunnen wijzen op een door Coster gebruikte
bron, die zonder aandacht voor de samenhang van de handeling is overgenomen.
Dit in:
Tityrus. Silvia
254-256
Tityrus. Caralena
256-303

Caralena en Tityrus converseren verder.
Tityrus betuigt in vele toonaarden zijn
liefde, maar Caralena blijft afhoudend.
Tityrus bezweert haar dat, zo hij al niet
uit verlangen naar haar zal sterven, dan
toch zijn hart zal breken (iets wat hij veel
erger vindt). Hoop doet hem echter leven,
waar hij anders van liefdeshitte zou
versmachten. Caralena meent echter dat
minnaars slechts uit gewoonte klagen.
Uiteindelijk zendt het meisje Tityrus heen
om zijn opdracht van Tereus te vervullen.
Eerst heeft ze hem - zeer pragmatisch voorgehouden dat het vervullen van een
opdracht ‘loon’ opbrengt, terwijl het
nalaten ervan straf oplevert (vs. 271),
daarna gebruikt ze het geijkte argument:
‘Mensen zullen onze vrijerij anders
bespotten’ (vs. 292). Tityrus neemt met
wat kusjes afscheid. Caralena en Silvia
(die blijkens vs. 303 nog steeds aanwezig
is) vertrekken dan naar de plek waar de
herders feest vieren: onder de schaduw
van Ceres' eik.

Tityrus
304-308

Tityrus ziet hen treurend na. Jaloezie op
een ander, die nu met Caralena zal
dansen, vervult zijn minnaarshart. Zo is
de vreugde die Coridons boodschap (zie
vs. 182) bracht, in droefheid verkeerd!

De voortzetting van de aarzelende romance zal ons onthouden worden. De
deugdzame en wijze Caralena verdwijnt uit het gezichtsveld: de zoveelste bevestiging
dat het Coster beslist niet om een intrige, maar slechts om een aantal pastorale
tafereeltjes te doen is. De herdersfiguren daarin zijn echter wel expliciet en impliciet
dragers van morele boodschappen. De feitelijke antithese tussen de natuurlijke,
simpele pastorale preoccupaties en de redeloze overspannen begeerten van vorst
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en vorstin, die vanaf het einde van het tweede bedrijf ontwikkeld wordt, wordt in dit
eerste bedrijf echter nog slechts voor de goede verstaander aangekaart (in 1.3).
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Tweede bedrijf. Eerste toneel
309-467 SILVIA. GRUSELLA.
In plaats van op de plek waar men haar na de vorige scéne zou verwachten
(samen met Caralena en ander herdersvolk onder Ceres' eik), treft men Silvia in
het tweede bedrijf midden in een gesprek met een andere herderin, Grusella. (Over
haar en haar geliefde Daphnis hoorde men al iets in vs. 66-87). Aan de conversatie
is kennelijk een verslag van Caralena's door haar moeder gedwarsboomde vrijerij
met Tityrus vooraf gegaan:

Silvia. Grusella
309-315

Silvia heeft Grusella over Caralena's
ontboezemingen verteld. De meisjes
concluderen dat dit geval bewijs is van
de algemene macht van de liefde en de
pijn die hij kan veroorzaken.

Grusella kent nog zo'n geval, dat door middel van similitudo wordt verwoord:

Grusella
316-320

Ze kent iemand die opleeft in aan
wezigheid van zijn geliefde als een bloem
onder de stralen van de zon, en die
wegkwijnt als de zon verdwijnt.

Hieraan verbindt zij een beschouwing over de almacht van de liefde;
321-324

Alles wat de natuur geschapen heeft, ja,
zelfs Jupiter en Mars, wordt door de
liefde overwonnen.

325-326

Moet men zich er dan over verbazen dat
de zwakke mens voor deze machtige god
buigt?

Dit geldt ook voor het geval van Grusella zelf:
327-339

Ook zij is getroffen door de liefde, maar
zij ontvangt wederliefde van haar
minnaar, hoewel ook hier nog problemen
aan kleven. Ze heeft echter geen tijd om
deze te vertellen, omdat ze haar minnaar
gauw zal zien. In plaats daarvan zal ze
Silvia het lied zingen, waar ze zoëven
(wanneer?) over sprak (vs. 336-337).
Hieruit is op te maken dat de goden zich
niet van de mens (i.c. de geliefden)
afzonderen, maar hem juist beminnen
en helpen.
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In feite zingt Grusella geen lied, maar vertelt ze een verhaal over de ontmoeting
van een verliefde herder met de god Neptunus. Hun als gezongen voorgestelde
dialoog-in-verzen wordt door haar (?) nagezongen. Op vragen van Silvia
becommentarieert ze deze ontmoeting en dialoog. De herder in kwestie blijkt Coridon
te zijn, die al eerder ter sprake kwam, eerst als teleurgestelde minaar van Ida (vs.
127-128), later als vriend van Tityrus (vs. 182, 189-192, 306). Zoals Grusella zelf
aangeeft is ook dit verhaal niet ‘gratuit’: het is de pastoraal-mythologische verbeelding
van een eenvoudig leven, gedragen door liefde. Dit leven is de goden bij uitstek
welgevallig:
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Grusella. Silvia
340-433

Toen Coridon gisterenavond zijn kudde
schapen via het strand naar huis leidde
en een lied vol verlangen naar zijn
geliefde zong, stak Neptunus zijn hoofd
uit de zee en neuriede het lied na. (Silvia
herkent het liedje en zegt: Dat is al oud,
dat zong Coridon dit jaar ook al tijdens
het meifeest; vs. 360-361). Coridon
schrok, maar Neptunus hield hem
staande, met de vraag waarom hij voor
de goden wilde weglopen. Toen Coridon
antwoordde dat hij bang was omdat de
herders alleen bosgoden kennen,
verklaarde Neptunus dat de liefde hem
zó welgevallig was dat hij graag met
Coridon meeging om met diens geliefde
te spreken. Coridons tegenwerping dat
Neptunus' afwezigheid wellicht
scheepsrampen zou veroorzaken, werd
hierop door de zeegod, gebagatelliseerd:
het zou jammer zijn, maar toch zou hij
graag meegaan ‘naar de linden’ (vs.
405). Coridon, geheel verbaasd dat
Neptunus van zijn afspraakje met Laya
(zijn nieuwe vlam, kennelijk) wist, vroeg
hem: Hoe weet u daarvan? De god wierp
hem daarop een gesloten schelp toe, die,
opengebroken, de mededeling bevatte
dat de Zuidewinden boodschappen aan
de goden overbrengen.

434-447

Silvia vindt dit een ongelooflijk verhaal
en vertrouwt Coridon als zegsman niet.
Grusella verzekert haar echter dat deze
geschiedenis, ook al lijkt hij een
bedrieglijke droom, toch waar is. Immers:
Coridon wordt door een ieder een
ordentelijk (‘bequaem’, vs. 445), geheel
onbedorven mens, zonder pretenties,
geacht.

Ook nu wordt de liefde van de vurige minnaar weerstreefd door beletsels van de
kant der ouderen, in het geval van Coridon dus voor de tweede maal:
438-463

De meisjes hopen maar dat de weerliefde
van Laya Coridon nu wél gegund zal zijn.
Misschien zal deze Laya, als ze hoort
hoe goedgunstig de goden ten opzichte
van Coridon zijn, haar strenge tante
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kunnen bewegen om deze, door haar
verboden, liefde toe te staan. Ook deze
liefde gaat gepaard met lijden!
Het motief ‘liefde der jeugdigen’ tegenover ‘verzet der ouderen’ is nog niet
aangesneden, of de eerste ouder treedt realiter op:
464-467

Silvia ziet Grusella's moeder aankomen
en kondigt haar eigen vertrek aan.
Grusella belooft zich straks bij haar en
het jeugdig herdervolk te voegen.

Tweede bedrijf. Tweede tooneel
484-508 BAUCIS. GRUSELLA.
Het optreden van Baucis, Grusella's moeder, dient als eerste aanzet tot de intrige,
aangezien ze haar dochter opdraagt het door Philomela gemaakte borduurwerk
naar Progne te brengen. Dit zal straks tot een escalade van gruwel leiden.
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Bij Ovidius is het de oude dienstmaagd zelf, die deze opdracht vervult. Nu Grusella
als boodschapster optreedt, in opdracht van haar moeder, kunnen aan de confrontatie
‘oud-jong’ enige bespiegelingen opgehangen worden. Coster verzuimt deze
gelegenheid niet.

Baucis
468-481

Baucis stelt vast dat de onbezonnen
jeugd, die van nature naar plezier
verlangt, nu aan niets anders denkt dan
aan de muziek, zang en vreugde van dit
jaarlijkse herdersfeest. Zij deed dit
vroeger ook, maar ze kan Grusella niet
laten gaan voordat deze een boodschap
heeft gedaan.

Ook Baucis levert als oudere dus enig beletsel voor het onbelemmerd (liefdes)
vreugde beleven van haar dochter, ook al is dit maar voor even. Ook hier treft men
dus de gedachte dat de maatschappelijke plicht op de eerste plaats komt. Deze
bestaat uit de noodzaak om geld te verdienen (vs. 485) én de kinderplicht om de
ouders te gehoorzamen (vs. 497), zoals direct zai blijken. Coster introduceert in
deze scène nu de geschiedenis van de ongelukkige Philomela, zonder dat ook maar
enige toelichting wordt gegeven betreffende de relatie tussen de niet nader
genoemde ‘stomme’ (vs. 486) en Baucis. De preoccupatie met de morele instructie
die deze situatie biedt, is kennelijk groter dan de aandacht voor verklaring van de
handeling.

Baucis. Grusella
482-508

Baucis draagt Grusella op een werkstuk
van ‘de stommen’ weg te brengen
(namelijk naar de koningin in de stad, vs.
502). Grusella wil eerst de boodschap
uitstellen. Als haar moeder haar echter
vraagt of zij soms met haar oude benen
de tocht naar de stad moet ondernemen,
gehoorzaamt ze met alle dochterliefde.
Baucis keurt deze gehoorzaamheid goed.
Grusella vertrekt met het borduurwerk.

Tweede bedrijf. Derde toneel
509-571 GRUZELLA.
De afstand die Gruzella moet afleggen om van het bos naar het hof te komen
wordt begeleid, of beter, gesymboliseerd, door een aantal overpeinizingen over de
antithese land-stad/hof, beurtelings gesproken en gezongen door het meisje:
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Grusella
509-515 Grusella is bang te laat terug te komen op het dansfeest, want tot straf
zal ze alle jongens moeten zoenen. Ze wil echter het liefste Daphnis kussen.
Hun liefde wordt gekenmerkt door gelijkheid:
516-517

‘Gelijk bemint gelijk’, zowel wat leeftijd
als wat status betreft.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

107

518-521

Hier onderweg kan ze vrijuit over haar
liefde nadenken; ze hoeft niet te
huichelen.

Zo volgt weer een loflied op de lage staat (‘kleyn(ic)heydt’, vs. 522, 523) van de
herders, waarin Grusella het thema dat even is blijven liggen weer oppakt: de
tevreden eenvoud van de herder tegenover de kwade begeerte van het hof:
522-561

Grusella's geliefde herder hoeft niet
onder te doen voor iemand aan het hof,
als het er om gaat haar tevreden te
34
stellen. Hij wordt niet door zorgen
gekweld, zoals degenen die door
begeerte zijn bevangen; hij houdt niet
van overvloed. In zijn eenvoud is hij
machtig en gelukkig, zijn innerlijk is dat
van de ‘oude mens’ (d.w.z.; de mens uit
de Gouden Eeuw), die geen goud bezit,
maar tevreden is en godsdienstig.
Het vee en de vogels geven hem
vreugde, de schapen kleding: zo is het
35
levensonderhoud gemakkelijk.
De herders zouden niet met de koning
willen ruilen, want de rijkdom van het hof
36
zou de mens doen ontaarden en heeft
zelden vreugde gebaard.
De gelukkige boerenhoeve, waarin men
zelden iets te kort heeft, kent minder zorg
dan het hof. Daar heerst twist, geile liefde
gaat er gepaard met streven naar rijkdom
en staat. De herders zweren echter een
trouwe, eervolle liefde te betrachten.

De antithese land-hof is nu ook onder een nieuw aspect geschilderd. De zuivere,
natuurlijke liefde die de herders hebben gedemonstreerd, wordt nu gesteld tegenover
de geile liefde aan het hof. Dit is dan ook het punt waarop Grusella de stad nadert.
Zelf een exemplum van de zuiverheid, kiest ze voor een symbool van die zuiverheid
tegenover dat van de wellust:
562-565

34

35

36

Grusella wil niet lang in de stad en bij de
stedelingen blijven; een groen pad
behaagt haar meer dan de met scherpe

De editie-Kollewijn geeft ten onrechte in vs. 526 eens in de regel ‘'t Kan zeden trots eens in
't Hof’. In zowel de editie-1615 als in de editie-1618/1619 vindt men in plaals van eens: een.
Zeden in de betekenis van ‘tevreden stellen’ in M.N.W. VII, s.v. saden (variant: seden), k. 27-29.
De liefde-op-het-land wordt door Coster soms ‘liefde’, soms ‘min’ (in vs. 224) genoemd. Het
verschil in ‘soorten’ liefde wordt bij hem (anders dan bij Hooft) dus niet uitgedrukt door deze
woórden. Zie ook de varianten in andere redacties van Grusella's liedje, waarin in vs. 557 in
plaats van's Hofs liefd' 't Hofs lust of 's Hofs min staat (zie noot 93). De min-op-het-land wordt
door Coster als zuiverder dan de liefde-aan-het-hof gezien, bij Hooft juist; andersom.
Zie M.N.W. VIII, a.v. veredelen, 1-3, k. 1694, in de betekenis ‘doen ontaarden’.
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en harde stenen bestrate weg die naar
de stad leidt.
Ze heeft haar oordeel dan ook al klaar over de tegenstelling ‘natuur-bouwsels
van 's mensen hand’:
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566-568

De natuur maakt de beste bouwwerken;
de begeerte naar rijkdom doet
daarentegen in de stad hoge gebouwen
verrijzen, ten nadele van het land.

Grusella betreedt de stad echter niet, want de koningin en haar gevolg komen haar
tegemoet. Dit is de tweede confrontatie tussen land en hof, nu tussen de vrouwelijke
representanten. Grusella kondigt deze aan:
569-571

Hoe goed komt het uit dat de koningin
met haar ‘dart'le’ en weeldebeluste
hofdames haar nu juist tegemoet komt.

Tweede bedrijf. Vierde toneel
572-629 PROGNE. GRUZELLA.
Waar tevoren de herders en herderinnen voornamelijk opgetreden zijn om een
moraal uit te dragen of te illustreren, zonder dat er sprake was van een duidelijk
verschil in karaktertekening tussen met name de vier meisjes, treedt nu Progne op,
die als enige in het stuk onder het aspect van een opeenvolging van emoties
getekend zal worden. Haar woorden geven uitdrukking aan een innerlijke smart,
die door haar zelf expliciet in antithese tot de vrolijkheid rondom haar wordt gesteld:

Progne
572-580

Tegenover de vreugdevolle dank die men
rondom haar aan de goden betuigt, staat
de rouw in Prognes hart. De reden
hiervan is de smart om haar gestorven
zuster, zo bemind door de Atheners.
Wanneer zal deze smart eindigen?

In de hoge stijl van de tragedie geeft zij in een nieuwe antithetische metafoor het
antwoord:
581-583

Niet eerder voor ‘my de koude doot // Dit
weel'ge [welvarende] Rijck ontschaeckt
en voert my neer ter hellen // By
Philomel’.

Het begrip ‘hel’ kan in de mond van de Griekse Progne weliswaar neutraal staan
voor ‘onderwereld’, maar het publiek dat het verhaal kent, zal mogelijk vanuit zijn
christelijke normen inderdaad aan de christelijke hel gedacht hebben! Progne
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redeneert dan verder en karakteriseert zichzelf direct als een zwakke vrouw, die
niet de innerlijke kracht bezit om haar emoties de baas te kunnen:
584-588

Ze zou zo graag nu al van haar verdriet
verlost worden, maar haar ontbreekt de
kracht om deze smart te overwinnen.

Dan ziet ze weer naar de wereld om zich heen en constateert opnieuw de
tegenstelling:
589-592

Waar het volk (en de haar nu genaderde
Grusella) vrolijk is, wordt zij beheerst
door smart.
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Progne. Grusella
593-610

Progne spreekt Grusella aan en deze
vertelt hoe ondanks het feit dat bij
‘onhoefticheyt’ (vs. 598; d.w.z.: mensen
die niet meer nodig hebben dan
‘nootdruft’) kunst en pracht niet willen
wonen, toch een vrouw haar dit fraai
borduurwerk gegeven heeft om aan de
koningin te tonen. Acht maanden geleden
is deze vrouw door een man van het hof
in het huisje van haar moeder
ondergebracht. De vrouw heeft hun
duidelijk gemaakt hoe ze door deze man
is verkracht en van haar tong beroofd
opdat ze niet over deze schoffering zou
spreken.

Als Progne het borduurwerk ziet, reageert ze niet emotioneel (zoals ook in Costers
bron wordt opgemerkt):

Progne
611-614

Progne zegt te begrijpen wat dit
borduurwerk betekent. Ze vraagt Grusella
dan om haar te wijzen waar ze woont,
opdat de koningin de borduurster
persoonlijk kan bedanken.
37

Grusella geeft nu een beschrijving van de locus amoenus waar de herders
wonen. Deze is gestoffeerd met een zinnebeeldige bron: de bron van de blinde
liefde. Aangezien in de renaissance de blindheid van de liefde vooral toegepast
38
wordt op de sensuele, niet de hogere liefde , doelt Coster hier mogelijk op de
levenskracht van de natuurlijke, niet op materiële belangen ziende, neigingen,
waardoor de herders zich laten leiden. Binnen deze context kan deze ‘blindheid’
namelijk niet anders dan positief geïnterpreteerd worden; óf men moet er van uitgaan
dat het hier slechts om een loos epitheton gaat.

Grusella. Progne
615-627

37
38

Vervallen kleine hutjes in een eenzaam
woud, waar de rivier de Biscon door
stroomt; veelkleurige keien in de bedding,
waarover het water klatert, weiden er
omheen, zingende vogels: in zo'n
omgeving wonen de herders, Aan de
ingang van het bos staat Grusella's hutje,
naast ‘des blinde Liefds Fonteyn’ (vs.

Curtius 1963, p. 195-200.
Zie Panofsky 1962, p. 95-128 (ch. 4, ‘Blind Cupid’), passim.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

624), wiens water daar opborrelt. Daar
leiden de arme herders een rijk leven
zonder zorgen. Progne zendt Grusella
heen.

Tweede bedrijf. Vijfde toneel
628-692 PROGNE.
De woorden van Grusella hebben nog eens het gelukzahg leven van de herders
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benadrukt: een zorgeloos, rijk leven in armoede, dat zijn levenskracht vindt in de
natuurlijke heigingen, die als zeer positief worden voorgesteld. De nu volgende twee
subscènes bieden het gruwelijk tegendeel hiervan. De geile liefde aan het hof, die
in 11.3. (vs. 537) was geïntroduceerd, wordt nu gedemonstreerd in het verhaal van
het afschuwelijke misdrijf van Tereus, dat in het borduurwerk wordt onthuld. De
reactie van Progne begint met een sententia, de allereerste les die uit het zo juist
ontdekte bedrog te trekken is: schijn bedriegt met eeuwig!

Progne
628-629

Ondanks list brengt eenvoud op het juiste
moment het afschuwelijk kwaad aan het
daglicht.

Dan volgt een volgende aanzet tot ontwikkeling van de intrige (het begin van de
plannen tot wraak):
630-634

Progne zegt tot zichzelf dat ze
eenzaamheid nodig heeft om alles te
overdenken; ze kan nauwelijks veinzen
ten overstaan van haar gezelschap.
Hierna geeft ze haar hofdames opdracht
om Tereus te vragen bij haar te komen.

In de nu volgende monoloog van Progne gaan wanhoop en haat over in ‘rücksichts’
loze wraakzucht. Door deze ‘karaktertrek’ zai Prognes optreden ook straks
gekenmerkt worden, met dien verstande dat deze dan vermomd wordt door veinzerij.
Het al in de sententia in vs. 628-629 aangegeven motief wordt als antithese
‘schijn-werkelijkheid’ uitgewerkt. Deze blijkt niet alleen Tereus' gedrag te kenmerken,
maar hij zal ook de door Progne aan te nemen gedragslijn bepalen. Eerst richt
prognes wanhoop en haat zich op een kwalificade van Tereus en de zijnen:
635-641

Tereus en zijn hofvrienden zijn schurken,
zijn vrienden zorgen ervoor dat dit
schelmstuk niet wordt ontdekt. Tereus is
een ‘tyran’ (een wrede vorst, die zijn
macht heeft misbruikt).
Is Philomela dood, zoals Tereus,
thuiskomend uit Athene heeft verklaard?
Heeft hij deze reis (naar Athene, om
Philomela te halen) om geveinsde
redenen aanvaard; zogenaamd ten
behoeve van Prognes rust, maar in feite
gedwongen door eigen begeerte?

Hierop volgt de twijfel aan de goden en überhaupt het bestaan van deugd:
642-643

De goden zijn dood en de deugd is teniet
gedaan.
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Dit laatste loopt uit op een volgende, algemene en conventionele beschouwing
over de schijnheiligheid en ondeugdzaamheid van ieder mens en de bestraffing
daarvan door God. Waar Tereus' schanddaad zoëven nog reden was tot twijfel aan
het bestaan der goden, daar wordt hij dus nu voorgesteld als straf van een god,
wiens bestaan geenszins in twijfel wordt getrokken.
644-647

Iedereen heeft uiterlijk de schijn van
deugd, maar niet is feite. Jupiter
verafschuwt de weelde en hoogmoed der
wereld en straft dit rijk met een verdorven
vorst.
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Deze morele uitspraak wordt wel met zeer losse draden aan de situatie verbonden.
Eigenlijk is er in het geheel geen verband, want voor de visie dat Tereus' onderdanen
(en niet Philomela en Progne) straf verdiend hebben wegens hun leefwijze, wordt
nergens aanleiding gegeven. Integendeel: de goede herders die menen dat zij een
goede, niet-veinzende vorst bezitten (zie vs. 19-20) zullen wel bedrogen uitkomen,
maar dit zal nergens uitgewerkt worden. Van schuld is bij hén zeker geen sprake.
Na deze algemene instructie-digressies keert Progne zich weer tot de goden:
648-649

Ze eist dodelijke wraak op Tereus, zelfs
al zou dit ten koste van het rijk gaan.

Hierna volgt weer een sententia, die eerst als conclusie van de opgedane kennis
wordt gegeven, maar daarna weer dient als uitgangspunt voor twijfel aan de juiste
interpretatie daarvan:
650-653

Lichtgelovigheid en visuele begoocheling
bedriegen vaak met schone schijn de
goede mens. Dat blijkt nu aan Tereus'
gedrag.

Hierna is er echter ook reden tot twijfel. Progne spreekt zichzelf waarschuwend toe:
654-660

Men moet niet beschuldigen voor men
zeker is van zijn zaak. Zijn op dit kleed
werkelijk de ervaringen van Philomela
en Tereus afgebeeld?

Voor een bevestigend antwoord kan ze genoeg argumenten geven:
661-671

Ze mist geen hofdame die dit
borduurwerk had kunnen maken. En
vooral: geen andere vrouw van het hof
had deze uitbeelding van de
afscheidssituatie in Athene kunnen
maken.

Nu duidelijk is dat Philomela het slachtoffer is, en notabene al acht maanden in
ellende is gedompeld, ontwikkelt Progne een plan tot wraak:
672-678

Tevergeefs verwacht hun beider vader
Philomela terug. Zal zij in deze
smartelijke onvrijheid moeten sterven?
Nee, Progne zal, vermomd als herderin,
proberen Philomela te bereiken en haar
onttrekken aan haar bewaakster. Tot dit
zover is moet ze huichelen.
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Dit laatste moet direct in praktijk gebracht worden, opdat de wraak volvoerd kan
worden:
679-692

Daar is Tereus. Progne zal hem
tegemoet gaan met schijn van liefde, die
haar wraakzucht moet verhullen, en
daarna deze wraakzucht bevredigen.

Tweede bedrijf. Seste toneel
693-773 TEREUS. PROGNE.
Werden in 11.5. de redeloze passies van de twee hoofdvertegenwoordigers van
het hof in handeling (de ontbrande wraakzucht van Progne) en verhaal (de geile
lust van Tereus) uitgebeeld, nu volgt de confrontatie van vorst en vorstin. De dialoog
wordt gekenmerkt door betuigingen van geveinsde liefde. Die van
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Progne zijn door haar zelf zodanig benoemd, de liefdesverklaringen van Tereus
worden geacht geveinsd te zijn, aangezien ze voortkomen uit een door geile
begeerten en bedrog beheerst gemoed... Zo zullen de eerste woorden van de hierna
volgende rei zijn: ‘Beveynsde Prins...’. De functie van deze scène binnen de structuur
van het stuk lijkt voornamelijk het demonstreren van de tegenstelling tussen de
geveinsde, c.q. onzuivere liefde ten opzichte van de zuiverheid en oprechtheid der
herders. De situatie biedt verder alle gelegenheid tot het uitwerken van een hoffelijke
dialoog tussen hooggeplaatste echtgenoten, een droeve klacht van de koningin en
troost van de koning.
Het feit dat Progne deze ontmoeting zelf heeft gearrangeerd, direct na ontvangst
van het borduurwerk, zou door een latere toneelschrijver zeer waarschijnlijk
psychologisch gemotiveerd zijn. Progne zou Tereus nog een keer op de proef
hebben kunnen stellen door nóg eens de reden van haar droefheid aan de orde te
stellen (vs. 725-746). Daarmee zou deze scène, waarin Tereus nog steeds een
verharde huichelaar blijkt te zijn, als een duidelijke schakel hebben gefungeerd ten
opzichte van de volvoering van Prognes plannen. Als Coster dit bedoeld heeft laat
hij wel veel aan de verbeelding van zijn publiek over. Progne is aan het einde van
11.5. namelijk reeds van wraakzucht bezeten en van innerlijke twijfel is geen sprake.
Deze volgende. scène biedt evenmin een spoor van tweestrijd of het éven doorbreken
van onderliggende razernij. Dit geldt evenzeer voor Tereus, die ook nog een aantal
wijze woorden in de mond gelegd krijgt. Met andere woorden: het gaat Coster hier
niet om een psychologische karaktertekening in moderne zin, noch om de opbouw
van een dramatische handeling, maar om de uitbeelding van een conventionele
situatie, onder de noemer ‘Koninklijke gelieven ontmoeten elkaar. De vrouw heeft
verdriet, de man troost haar’. Het publiek weet dat de woorden der protagonisten
huichelachtig en onwaar zijn: dat is dan ook de boodschap die deze scène biedt.
Tereus en Progne reageren eerst elk afzonderlijk op de aanblik van elkaar:

Tereus
693-695

Tereus constateert, onder dankbaar
aanroepen der goden, dat Progne hem
in alles probeert tevreden te stellen
("vernoeghen").

Progne
695-696

Progne vraagt zich af of Tereus niet door
wroeging wordt verteerd.

Tereus
696

Tereus zendt zijn dienaar met zijn paard
weg. Hij ontmoet nu Progne.

Tereus. Progne
697-705

Tereus vraagt met zoete woorden
waarom Progne hem hier in de
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eenzaamheid heeft willen ontmoeten.
Progne antwoordt dat zij de een-
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zaamheid thuis juist'is ontvlucht en
daarom zijn gezelschap zoekt, uit vrees
dat hij haar op de jacht zou vergeten.
Progne introduceert hiermee het motief van de jager die meer van jagen in de natuur
39
dan van vrouwen houdt, in:
706-707

Tereus neemt dit motief op en betoogt
dat het tegendeel waar is:

Tereus
708-713

De liefde is voor de jager toch
belangrijker dan de jacht. Hij moet het
vluchtend wild verlaten voor zijn geliefde
en zijn honden intomen. Immers: de jager
die het wild meer bemint dan de liefde,
die is te ‘weyts’ (vs. 713; gaat te ver?).

Deze woorden knopen aan bij de situatie in 1.3. en kunnen in het licht van Tereus'
verborgen lusten bijna niet anders dan een extra betekenis krijgen: geile hartstochten
moeten worden ingetoomd ten behoeve van de ware liefde. Daarmee zouden deze
woorden van Tereus een morele waarheid bevatten, gesproken door iemand met
een huichelachtig gemoed. Het huichelachtige van deze uitspraak wordt dan extra
benadrukt door wat onmiddellijk hierop volgt: de leugenachtige verwijzing naar zijn
reis naar Athene, die zijn liefde voor Progne zou hebben bewezen.
714-722

Tereus' reis naar Athene gaf de meeste
pijn omdat hij Progne miste, zoals haar
vader zou kunnen getuigen, Hij verzekert
zijn echtgenote dat hij zich gewillig door
de liefde laat vangen, dat hij in alles de
mindere van haar wil zijn, behalve in de
40
liefde.

Progne antwoordt (voor het publiek: ironisch), met direct daarop een verwijzing
naar de oorzaak van haar smart:

Progne
723-726

39

40

Iedereen zal dat wel moeten geloven. Als
ik mijn zusters dood maar kon vergeten
was ik gelukkig.

Dit motief wordt o.a. belichaamd in Silvio, eén van de herders uit Guarini's Il pastor fido. In
de eerste scène van het eerste bedrijf verdedigt deze zijn stellingname tegenover een
dienaarvan zijn vader. Natuurlijk wordt Silvio aan het einde van het stuk toch door de liefde
gevangen (Verkuyl 1971, p. 41-43).
Ook dit is een bekend motief in de liefdespoëzie van Costers kring, dat men bijvoorbeeld vindt
in Bredero's ‘Adieu-liedt’, vs. 41-50 (Bredero 1975, p. 456).
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De hierna volgende klacht behoort mijns inziens binnen de opzet om Progne voor
te stellen als veinzende, zogenaamd liefhebbende echtgenote, die geen moment
aan haar echtgenoot zegt te twijfelen en dit bevestigt door haar verdriet om de dood
van haar zuster te uiten, Prognes woorden zijn een mooi voorbeeld van de wijze
waarop het ene gegeven ‘mijn zuster is verdronken’ wordt uitgebouwd tot een klacht
van twintig versregels:
727-746

Progne klaagt over de dood van haar
zuster en verwijt Neptunus dat

Samuel Coster, ethicus-didacticus

114

hij haar heeft laten verdrinken. Door het
verdriet dat haar hiermee is aangedaan
zal zijzelf langzaam sterven.
Deze klacht wordt bijna automatisch in een didactisch instructiepatroon opgenomen
door Tereus' (uiteraard geveinsde, maar zeker wel als positieve les op te vatten)
reactie. Hij houdt Progne hierin de vereiste fortitudo voor om haar smart te
onderdrukken:

Tereus
747-759

Het verlies van Prognes zuster is de wil
der goden geweest, waarvoor zij met
geduld moet buigen. Haar smart wordt
haar niet aangedaan door de goden,
maar door haarzelf, omdat zij steeds aan
dit verlies denkt. Zij heeft de beschikking
over een vrije wil en zo over de keuze
tussen of zich met haar eigen gedachten
te kwellen, ó een stil, vreugdevol leven
te leiden. Hij zelf, Tereus, weet zijn, zelfs
nog grotere, verdriet te beheersen door
zijn sterke geestesgesteldheid en uit
liefde voor haar. Progne moet het
gebeurde dus vergeten, anders gaat zij
te gronde aan smart.

Hierop zal Tereus Progne bewegen mee te gaan naar het hof:

Progne. Tereus
760-773

Tereus wil de nog steeds droeve Progne
opvrolijken. Als hij haar voorstelt met
hem vrolijk gezelschap in het hof te
zoeken, stemt ze toe, veinzend dat ‘Der
Hovelinghen weeld'’ haar een
‘welbehaghen’ is (vs. 767). Tereus
concludeert weer in antithese: ‘Laten we
uít het verdriet naar het hof gaan, waar
vreugde woont.’

Deze keer is ook de inhoud van zijn woorden op zichzelf direct herkenbaar
‘onwaar’. Tereus wordt nu niet alleen gekenmerkt als een huichelaar, maar ook als
iemand die werkelijk niet schijnt te weten dat de ware vreugde zeker niet aan het
hof heerst. Zijn huichelarij wordt nu direct als zodanig benoemd door de volgende
rei, die hem aanspreekt als ‘Beveynsde Prins’.
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Tweede bedrijf. Sevende toneel
774-817

REY. (N.B.

In editie-1615: Rey van
Spoockende Geesten).

De (anonieme) rei stelt echter niet het veinzen zelf, maar de oorzaak daarvan
aan de kaak: in Tereus geval de redeloze minnelust. De woorden zijn een
commentaar op de zonden en onvermijdelijke straf van de wellustige vorst, waarvan
Tereus een representant is. Eerst spreekt de rei Tereus aan en constateert hoe de
vorst zijn vorsteneer heeft misbruikt:

Rey
774-778

Ooit door wijze raadgevers in uw jeugd
opgevoed in deugd, hebt ge de
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beloning van deze deugd (namelijk: de
eer) misbruikt oin het kwaad dat uw
zonde in u verbergt te volvoeren.
Dan algemener, sprekend over ‘hem’:
779-786

De eer maakt hem (namelijk)
overmoedig, en wel zó dat door zijn (nu)
onbeteugelde lust eerzucht zijn
(vroegere) roem vernietigt. In zijn
redeloosheid beseft hij geenszins dat dit
zijn ondergang zal betekenen.

Hieraan verbindt de rei nu een ander aspect van 's vorsten redeloosheid, namelijk
het feit dat hij de godsdienst gebruikt als dekmantel voor zijn schandelijke praktijken:
787-793

De wellust heeft de vorst ook zo redeloos
gemaakt dat hij zijn ontuchtige daden
steeds verhult onder een godsdienstig
mom, terwijl hij in feite de godsdienst juist
bespot. Zó geniet hij vol smart de
minnelust.

Het punt van de godsdienstige dekmantel voor het volgen van ongebreidelde
hartstocht zal - veel uitvoeriger - terugkomen in Costers twee andere klassieke
tragedies, maar is, toegepast op Tereus, er hier wel zeer met de haren bijgesleept.
Tereus heeft namelijk wel godsdienstige praatjes aan Progne verkocht (vs. 747-748),
met het doel haar te laten berusten in de zogenaamde dood van haar zuster
(waardoor de ware toedracht dus ook verdoezeld kan worden), maar dat is toch wat
anders dan zijn wandaad zelf godsdienstig goed te praten! Wel is ‘goddeloosheid’
de basis van al het handelen van Tereus, zoals door de rei na het vijfde bedrijf (vs.
1789-1796) geformuleerd zal worden. Op de notie ‘godsdienst, gehanteerd door de
vorst’ wordt nu doorgegaan: de vorst is verhard in het kwaad en gebruikt de
godsdienst niet ten nutte.
794-800

Hij geniet zó van het kwaad dat hij niet
luistert naar de klachten van de droeve
deugd in zijn binnenste. Evenmin is hij
geïnteresseerd in het bestaan der goden,
wier bestaan zijn lust hem in twijfel doet
trekken, als waren zij een verzinsel. De
goden moet men echter juist eren om het
volk in bedwang te houden.

Deze laatste uitspraak heeft zeker geen betrekking op de situatie van het stuk,
waarin van rebels volk geen sprake is. In zijn algemeenheid is dit een zeer
pragmatische visie op de functie van de godsdienst voor het staatsbeleid: deze dient
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om de orde te handhaven. De rei borduurt intussen verder op de verhardheid van
de vorst, die ten onrechte meent dat het geluk het resultaat is van ‘lust volgen’:
801-805

Hij volgt zijn heilloze lust en noemt deze
nu overmoedig de reden dat het werelds
geluk hem ten deel valt.

Met dit verwijt heeft de rei het geval-Tereus al lang opgenomen in een veel
algemener beschouwing over de wellustige vorst. De waarschuwing volgt
onvermijdelijk: hem wacht een persoonlijke en een sociale straf.
806-810

Als de vorst zich niet verbetert en in zijn
onkuise kwade neigingen volhardt, dan
zal hem veel leed overkomen. Ook zal
hij door niemand geacht kunnen worden
omdat hij niet probeert zijn kwade
begeerten te beteugelen.
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Tegenover het kwade exemplum is nu het goede voorbeeld gesteld: de wijze mens,
die door zelfbeheersing zichzelf overwint, is wél waard geëerd te worden. Zo zegt
Coster het, als een tweede Seneca:
811-817

‘Die 'm zeif vervoocht is waert ghe-eert,
Dies hoort de mensch met alle vlijt
Zich toe te reen tot deze strijdt.
Die 'm zelf verwint bevecht eerst prijs,
En doet dien waerlijck achten wijs.
Want niemant meer verwonnen heeft
Als die zijn vieysch verslonnen heeft.’

Derde bedrijf. Eerste toneel
818-939

GRUZELLA. BAUCIS.

De nu volgende scène toont opnieuw twee representanten van het landleven:
een oude en een jonge vrouw. Men treft Grusella midden in een verslag aan haar
moeder van de door haar volvoerde opdracht. Haar vrij uitvoerige beschrijving van
de reactie van Progne wordt etgenlijk pas functioneel als ze haar eigen reactie erbij
betrekt en daarmee haar afkeer van het hof nog eens kan benadrukken. Wel herinnert
Grusella er ook aan dat Progne van plan is om naar het land te komen (om
zogenaamd Philomela te bedanken), wat voor de wetende toehoorder zeker ook
zo iets als ‘dramatische spanning’ zal opwekken:

Grusella
818-831

De koningin heeft het borduursel
bewonderd en wil de maakster
persoonlijk komen danken.

Tegenover Prognes waardering voor het borduurwerk stelt Grusella nu haar eigen
object van behagen:
832-834

Haár behaagde vooral het feit dat ze
weer naar huis kon gaan, want haár
verlangen gaat uit naar het herdersfeest.

Aan de tegenstelling hof-land, nu onder het aspect ‘ongelijke grootheden’, verbindt
ze een sententie, die lijkt op een uitspraak die haar al eerder in de mond was gelegd
(in vs. 516-517):
835-837

Vreugde en liefde of vriendschap vindt
men alleen onder sociaal-gelijken,
vorsten bij vorsten, herders bij herders.
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Deze sententie van maatschappelijk-praktische aard wordt direct gevolgd door een
andere ‘realistische’ opmerking. Het verlangen naar een leven onder herders, in
plaats van eén aan het hof, wordt daarin niet voorgesteld als een bewuste morele
keuze, maar als het gevolg van de invloed van het milieu en de opvoeding:
838-840

Grusella bemint het herdersleven ‘uit
gewoonte’, ook al tooit het hof zich met
goud en het land maar met groen.
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Het begrip ‘gewoonte’, de aanwenning-van-jongsafaan, waardoor mensen een
bepaald gedrag en voorkeur vertonen, wordt overigens door Coster eigenlijk nooit
in goede zin gebruikt. De ‘gewoonte’ en zeker de nadrukkelijk ‘kwade gewoonte’
(zoals in vs. 1049) heeft namelijk de natuurlijke, goede neigingen van de mens
bedorven. We kwamen dit in deze zin al tegen in vs. 121, en in vs. 278 in iets minder
moreel afkeurende betekenis (in de zin van conventie, maar wel met een bijsmaak
van ‘onwaarachtigheid’) en we zullen dit nog vaker ontmoeten. Uit het feit dat Coster
Grusella deze laatste woorden in demond legt, blijkt dat hij minder op ‘consistentie
van karakter’ is gericht dan op een gelegenheid om zijn morele stellingen uit te
bouwen. De in 11.3. nog zo positief-moreel het herdersleven minnende Grusella
motiveert haar afwijzing van het holleven nu slechts met praktisch-sociale
argumenten.
Grusella's woorden worden dan ook direct opgepakt door Baucis en geven nu
aan de oúde vrouw de gelegenheid om de vertrouwde stelling nog eens te
formuleren, tegenover de uitspraak van de jonge Grusella. De rest van de scène
wordt besteed aan het innemen van nog enkele moraalfilosofische stellingen. De
functie van de scene is een duidelijk geval van de ‘kapstokfunctie’. De dochter dient
daarbij als aangeefster van de aan te snijden zaken, zoals het de leerling in een
didactische tweespraak past. Het verschil tussen de oudere vrouw en het jonge
meisje wordt ook verder in deze scène door Coster volgens de eis van het decorum
aangehouden: Baucis spreekt de morele lessen uit, Grusella vraagt vooral raad in
de liefde. Baucis stelt eerst het geluk van het landleven als een bewust als juist te
kiezen goed voor:

Baucis
840-845

De landlieden zijn gelukkig en de goden
dankbaar. Zij zijn rijker aan ‘genoegen’
dan de mensen aan het hof, die wel rijker
aan materieel goed zijn, maar ook
ondankbaar en temidden van hun rijkdom
in twist leven. (Anders dan Grusella
opmerkte) zoekt niemand daar zijn
gelijke: d.w.z.: iedereen wil meer dan een
ander hebben.

Grusella
846-848

Is iedereen zo ontevreden en op anderen
afgunstig aan het hof, of zijn dat maar
praatjes?

Baucis benadrukt nog eens de tegenstelling schijn-werkelijkheid, waardoor het
hof wordt gekenmerkt, terwijl bij de herders hier juist geen verschil tussen is. Ze kan
daar met gezag over spreken, want zij weet dit uit eigen ervaring.

Baucis
849-862

Het hof kent slechts in schijn weelde en
rust, maar de herders kennen in
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werkelijkheid ‘onvervalste lust’ (vs. 851;
dit dan in tegenstelling tot de ‘lust
verdoemt’ van dezondige vorst, vs. 802).
Ze heeft negen jaar
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aan het hof gewoond, waar de tijd haar
zeer lang viel en haar bedroefd maakte
wegens de gruwelijke zonden die daar
dagelijks worden begaan, zoals haat en
bedrog. Daarom is ze teruggegaan naar
het bos, het hof van de werkelijke
weelde, dat gebouwd is door de natuur.
Hierna volgt een lofprijzen van dit leven, dat de herders door de natuur is bereid.
Opnieuw wordt hierin ‘het genoegen scheppen in het genoeg hebben’ geformuleerd:
863-881

Op het land wordt men wakker van de
vogels, aan het hof door angst. Op het
land heersen geen hoogmoed en
begeerte; niemand denkt (zoals aan het
hof) dat het ‘wel genoegen’ - en dat blijkt
‘rust’ te zijn (vs. 872) - in materieel bezit
ligt, in plaats van in een zuiver gemoed.
Aan het hof begeert men echter steeds
meer aardse goederen en zo moet men
daar in al zijn rijkdom toch het
allerbelangrijkste ter wereld missen:
innerlijke rust. Op het land leeft men
‘recht na wensch’ (vs. 878; d.w.z.: heeft
men alles wat men begeert) en dat geldt
voor niemand aan het hof. De herders
hebben ‘alles in niets’ en zijn rijk door het
‘genoegen’, d.w.z.: omdat ze tevreden
zijn met het weinige dat ze hebben. De
door begeerte gedreven mensen zijn
daarmee niét tevreden en dat is des te
beter: zo benijden ze de herders niet.

Grusella weet aan haar moeders laatste woorden een voor haar gunstige conclusie
te verbinden. (Ze moet immers zeker niet met een hoveling trouwen):

Grusella
882-885

Grusella meent dat het daarom het beste
zou zijn als haar moeder goedkeurt dat
ze met Daphnis trouwt: zij beminnen
elkaar met liefde en zijn van gelijke
klasse.

Baucis' reactie typeert de moeder die voor het eerst hoort over de liefde van haar
dochter, en die zich afvraagt waarom deze haar dit niet eerder heeft verteld. Deze
situatie geeft weer de gelegenheid om op de al eerder aangesneden tegenstelling
oud-jong door te borduren, nu over het motief ‘liefde en ouderdom’:
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Baucis
886-911

Baucis vraagt zich af waarom Grusella
haar liefde zo lang verborgen heeft.
Dacht ze soms dat de herinnering aan
de liefde uit haar jeugd in haar was
verdwenen? Ook al is zij oud, haar
‘zinnen’ zijn nog dezelfde als in haar
jeugd. Het is niet zo dat de ouderdom
ongelukkig maakt; ook worden oude
mensen niel afkerig van lusten, maar dat
gebeurt omgekeerd. Ouderen houden nu
meer van rust, zoals de jeugd van
plezier.
Dat de jeugd de oude mensen ervan
beschuldigt dat ze afstand gedaan
hebben van alle wereldse begeerten en
dat je op dit gebied moeilijk iets van hen
gedaan krijgt, is een misverstand.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

119

Ook al is dit soms wel het geval, het is
toch zeker geen regel dat met de
ouderdom de barsheid toeneemt. Dit ligt
aan de aard van de mensen en hun
kwade gewoonte, en did geldt zowel voor
oud als jong. Hiertegen moet men
strijden, zoals zij doet.
Baucis begunstigt dan ook Grusella's liefde, ánders dan alle andere ouderen, die
in het gesprek tussen de jeugdige herderinnen in 1.2. en 11.1. de revue passeerden.
(Ze woont immers naast de bron van de blinde liefde?). Zo zal ook straks alleen de
liefde tussen Grusella en Daphnis als illustratie van idyllische, ónbelemmerde,
wederzijdse liefde fungeren (in IV.1.). Dit neemt niet weg dat een waarschuwing om
niet te hard van stapel te lopen niet mag ontbreken:

Baucis, Grusella
912-921

Baucis zegt dat meisjes goed
onderscheid moeten maken tussen
echte, trouwe liefde en schijn. Grusella
wijst verontwaardigd de gedachte van de
hand dat Daphnis zo'n ontrouwe minnaar
zou kunnen zijn, want hij is jong en goed!
Baucis houdt haar echter voor: Liefde is
blind en dom en oordeelt te lichtvaardig.

De blindheid van de liefde wordt nu dus niet zo gunstig beoordeeld...
922-929

Baucis meent dat Daphnis zeker wel van
het goede soort zal zijn, maar om zijn
liefde aan te wakkeren kan het geen
kwaad niet al te gretig te zijn. Grusella
antwoordt dat ze dit ook precies zo in de
praktijk brengt.

Geveinsde terughoudendheid in de liefde wordt de meisjes door Coster kennelijk
niet als ‘onecht’ aangerekend! Ook hierin conformeren zijn herderinnetjes zich dus
aan de sociale conventies. Na deze overdenkingen krijgt Grusella's verlangen naar
het herdersfeest de overhand, mét de angstvoorde boete, die ze al eerder uitsprak:
930-939

Ze is bang als laatste te komen en alle
herders te moeten zoenen. Baucis zegt
vriendelijk: Kus Daphnis dan maar extra!
Grusella vraagt toestemming te
vertrekken en krijgt die.

Derde bedrijf. Tweede toneel
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940-961 BAUCIS.
De nu volgende scène, waarin Baucis alleen is achtergebleven, client nergens
anders toe dan om een aantal morele oordelen te formuleren, die wel het algemene
didactische perspectief versterken, maar die niet ‘logisch’ met de context en de
sprekende personen zijn verbonden. Zo geeft de vriendelijke Baucis, die haar dochter
nog maar net hartelijk uitwuifde naar het herdersfeest, nu een boetepreek over
onmatigheid ten beste. Toegepast op de toneelsituatie zou deze alleen op ditzelfde
Bacchusfeest betrokken kunnen worden. Haar wijsheden zijn weer op dezelfde
manier als hiervoor associatief met elkaar verbonden. Baucis begint met een
algemene uitspraak:
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Baucis
940-941

De zichtbare dingen worden in het
algemeen boven de onzichtbare gesteld:
het ene kunnen we zien, het andere
moeten we slechts geloven.

Dit wordt toegepast op de viering van godsdienstige feestdagen:
942-945

De feestdagen van de onzichtbare goden
gebruikt men niet om hen te eren, niaar
tot ‘wulpsheden’, d.w.z.: direct zinnelijk
genot van dansen en je volstoppen.

Deze constatering geeft aanleiding tot het aanvatten van een heel ander motief,
namelijk dat van ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’:
946-950

De dronkaard, de danser en de bedelaar
verwijten anderen hun fouten, terwijl ze
die van zichzelf niet zien.

Deze fouten (respectievelijk gulzigheid, lichtzinnigheid en luiheid) geven opnieuw
aanleiding tot de stelling, waarin de eerder genoemde ‘nootdruft’ (vs. 197)
gelijkgesteld wordt met: ‘de eis van de goede natuur’ (vs.952):
951-956

De goden geven de mens al wat nodig
is om het lichaam te voeden volgens de
eis van de goede natuur en het te
bekleden volgens de eis van hetlichaam.
Echter: ieder bijna misbruikt al deze
goede gaven.

De oorzaak van dit misbruik, zoals ook al in het begin van het stuk door Caralena
werd geformuleerd (vs. 25-32) ligt in het feit dat de rijkdom niet meer als ondeugdelijk
wordt onderkend:
De rijkdom der vorsten, die mettertijd een algemeen misbruik wordt, is
de aanleiding tot het misbruik: het volk volgt dit ontaarde kwaad alsof het
een deugd was, en men meent (ten onrechte!) dat de goden dit niet eerder
zal verdrieten dan de mens zelf. (M.a.w.: dat dit straffeloos gedaan kan
worden).

Derde bedrijf. Derde toneel
962-1001 PROGNE.
Onaangekondigd treedt Progne met een monoloog in de volgende scène op. Zij
is nu op dezelfde wijze uitgedost als de herderinnen die zich gereed maakten voor
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het vieren van het Bacchusfeest (zie vs. 685-686). Haar eerste woorden sluiten via
associatie aan bij de laatste woorden van Baucis.
Waar Baucis sprak over het slechte voorbeeld der vorsten, dat door het volk niet
straffeloos gevolgd wordt, voorspelt Progne de naderende ondergang van het rijk,
dat meegesleurd zal worden in de door haar beraamde val van Tereus. Prognes
haat, haar overpeinzingen over de vrees der bozen voor zowel de dood als het
leven, en de wijze waarop ze Tereus het beste met haar wraak kan treffen, zijn een
overtuigende demonstratie van het gebrek aan rust dat het leven aan het
hofkenmerkt, in tegenstelling tot dat van de eenvoudige herders. Het begin van
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haar monoloog staat al direct in Senecaanse toonzetting:

Progne
962-965

‘De middach is verby, de gulde Zonne
daelt,
Zijn zuyver aenschijn op de vuyle Tereus
smaelt,
Hy roept de val van 't Rijck voor dat hy
heel ga t' onder.
's Landts Staten waggelen, en Tereus
ziel inzonder.’

Dan volgt een aanroep tot Tereus:
966-967

Hier is de dag en het uur waarvoor gij
vreest!

Deze wordt onmiddellijk gekoppeld aan een keten van moraalfilosofische
bespiegelingen over de onoplosbare tegenstelling ‘vrees voor de dood’ tegenover
‘afkeer van het leven’:
967-975

De dood boezemt de kwaden de meeste
vrees in, hoewel men in het algemeen
toch de goddelozen meer naar de dood
dan naar een langer leven hoort
verlangen.
Indien ze echter zonder zorgen en nood
zouden kunnen leven zouden ze het
leven wél liever dan de dood hebben.
Het is erg om door wanhoop en pijn
gedwongen klaar te staan om te sterven;
nog erger is het om voortdurend de dood
te vrezen. Zo is het gesteld met de
bozen: zij vrezen zowel het leven als de
dood.

De antitheses van deze sententiae leiden nu een afweging van argumenten in over
de vraag welke straf voor Tereus de vreselijkste zal zijn:
976-981

Als Progne haar toorn bevredigt door
Tereus te doden, zal hij bevrijd zijn van
angst. Of moet ze hem het leven gunnen,
dat hij uit angst juist haat? Wat te kiezen?
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Progne grijpt dan terug op de eerste oorzaak van haar ellende: het feit dat de
Atheners (en haar vader) haar aan Tereus ten huwelijk hebben gegeven. Dit is
gebeurd zonder redelijk overleg:
982-990

Toen Tereus de stad Athene bevrijdde
van haar vijand, werkte de situatie een
redelijke besluitvorming tegen: Prognes
vader was oud, de burgers moe en
iedereen in een euforische stemming.
Dus lette men niet op de overgeérfde
zondige eigenschappen der Thracische
jongemannen, die moorddadig, geil,
trouweloos, meinedig en oproerig van
aard zijn en altijd uit op twist met vredige
buurlanden. Iedereen keurde dit onzalige
huwelijk goed.

Dit was dus een geval waarin men beter had kunnen weten, gezien het van vader
op zoon overgedragen ‘nationale karakter’ der Thraciërs. Ook uit deze geschiedenis
is een les te trekken, een zeer christelijke les, die gebrek aan wijsheid terugvoert
op Gods strafbeleid:
991

Zo ontneemt God een land de wijsheid,
als hij het wil treffen. De bedrieglijke aard
van Tereus is uiteindelijk toch aan het
licht gekomen, zoals dit altijd gebeurt:
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992-993

De bedrieger verbergt zijn wrede inborst
en geeft alleen blijk van vriendelijke
karaktereigenschappen, totdat men
geheel in zijn macht is.

Dit is nu het geval met Progne en Philomela:

Progne
994-996

Beide zusters zijn het slachtoffer
geworden van Tereus' moedwil.

Voor de juiste wraak moet Progne te rade gaan bij Tereus' soortgenoten. Hun
leerlinge wil ze worden. Dat wil zeggen: haar wraak is even slecht als de misdaad
die zij wreekt!
997-999

Progne vraagt alle tirannen om haar het
kwaadste te leren dat zij ooit bedachten;
zij zal het volvoeren!

Met deze dreigende woorden voegt Progne zich bij de herderinnen die nu binnen
haar gezichtsveld zijn gekomen. (Dit met het oogmerk om Philomela te schaken,
zoals ze in vs. 683-686 heeft aangekondigd). Nogmaals (evenals in vs. 964-965)
betrekt ze in een voorspelling het hele rijk in de door haar bereide ondergang van
Tereus:
1000-1001

Daar zijn de herderinnen. Hiermee vangt
de ondergang van Thracië aan.

Derde bedrijf. Vierde toneel
1002-1073 GRUZELLA. CARALENA. SILVIA. PROGNE.
De tegenstelling tussen de uitingen van verderfelijke wraakzucht van Progne en
het vrolijke danklied aan de natuur en de goden, gezongen door de herderinnen, is
wel zeer groot:

Grusella. Caralena. Silvia
1002-1037

De drie meisjes zingen een loflied op de
seizoenen lente, zomer en herfst, waarin
de natuur het voedsel en de drank
bereidt die de mens in de koude winter,
dank zij de gunst der goden, nog volop
tot zijn beschikking heeft.

In de volgende scène spreekt Progne de herderinnen toe en gaat hen daarna
voor naar het oude altaar van Bacchus, gelegen aan een beek in het bos, een plaats
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die de herders zelf kennelijk niet uitgezocht hadden voor de Bacchusdienst. Kennelijk
wil Progne op deze manier onopgemerkt in hun gezelschap haar werkelijke plaats
van bestemming, Baucis' hutje bereiken. Over het offeren aan de god wordt echter
straks niets meer gezegd; evenmin hoort men of dat altaar wel echt bestaat! Als
men de herders en herderinnen weer aantreft zal dit zijn ‘onder en bij de eiken’,
waarheen aan het eind van 11.4. Caralena en Silvia zich begaven.
In elk geval wordt de situatie geheel uitgebuit om er een nieuwe cluster morele
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instructie aan op te hangen, hoewel deze inhoudelijk wel met zeer losse draden
hieraan verbonden is. Het zijn lessen over de juiste versus de onjuiste wijze van
godsdienstoefening, waarbij de noties ‘misbruik’ van in wezen goede dingen,
veroorzaakt door ‘kwade gewoonte’, opnieuw naar voren worden gebracht (zoals
in vs. 121, resp. 956-961). Er lijkt overigens geen aanleiding om te veronderstellen
dat Coster hier een soort ‘natuurgodsdienst’ propageert; toegepast op zijn eigen tijd
lijken deze woorden meer een pleidooi voor gebed uit innerlijke overtuiging.
Prognes wijze woorden kunnen weliswaar als ‘veinzen’ worden aangemerkt, maar
dit dan op een terrein dat verder geheel niet wordt betreden. Haar opmerkingen
over de aan de goden onwelgevallige wellust en praal aan het hof zouden in een
psychologisch drama wellicht op ‘doorgebroken inzicht’ kunnen wijzen, maar in deze
belerende context is dit zeker niet het geval.

Progne
1038-1056

Progne zegt de herderinnen dat Bacchus
nooit op een dorre, onvruchtbare hei
woonde, waar de god nu jaarlijks onder
luid geschreeuw door de herders wordt
geëerd, ‘op de kwade wijze van misbruik’.
De goden keuren een dergelijke
godsdienstoefening af; vroeger deed men
het ook niet zo en men heeft zich dit door
‘kwade gewoonte’ aangeleerd. Door
misbruik is de goede godsdienst bijna
geheel ter ziele, zó dat we niet zien dat
hij in zijn huidige vorm verdorven is. Hoe
moet men dan de goden eren?

1056-1062

De godheid is een andere plaats veel
aangenamer: bij zijn oude altaar in het
bos, waar hij geëerd wil worden met
ijverige gebeden, en niet met gekrijs en
gejammer, zoals men denkt.

De mensen koesteren trouwens nog meer misverstanden:
1063-1069

Men denkt dat de goden het liefst in
vorstenhoven verkeren, maar dit is zeker
niet geval. De goden verachten juist de
wellust en praal van het hof. als ‘ 's
Werelts wijsheyt’.
Vooral Bacchus woont het liefste in het
bos en veld, samen met Ceres. Zij geven
respectievelijk wijn en graan: het
noodzakelijkste voor het leven.
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Silvia
1070-1073

Silvia antwoordt deze ‘Nimphe’ dat zij
allen graag met haar mee zullen gaan
naar die plaats.

Derde bedrijf. [Vijfde toneel]
(N.B. In editie-1618/1619 ten onrechte: VIERDE TONEEL. In editie-1615 wel: vijfde
uytcomst).
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1074-1117 REY
Waar tevoren vooral morele gedragsregels gegeven werden, confronteert de rei
het publiek nu met een moraalfilosofisch compendium, waarin een visie wordt
gegeven op de wijze waarop de mens als schepsel Gods geestelijk functioneert en
uit vrije wil goed kan leven. Tevens wordt herhaald wat in de rei na het tweede bedrijf
al werd gezegd: misbruik van verkregen eer door ondeugdzame, redeloze begeerte
leidt tot ondergang. Binnen de toneelsituatie wordt door deze woorden de door
Progne voorbereide wraak het instrument tot deze ondergang. Over de redeloosheid
van deze wraak zelf wordt echter pas in de volgende reien gesproken.

Rey
1074-1078

De gedachten van de mens zijn de
dragers van hun goede en kwade
verlangens. ‘Ghedwongen raet’ (d.w.z.:
het onnatuurlijke, in de verkeerde richting
geleide oordeel) raadt de mensen, die
gemakkelijk het kwaad kiezen, het
aangename te volgen, in de hoop dat dit
inderdaad een gepaste keuze zal zijn.
Zo stellen ze het heil van hun bedroefde
ziel in de waagschaal. Immers: degene
die het kwade meer bemint dan het goed,
en dit goede dan verwerpt, zal na een
zoet begin een zuur verdriet ten deel
vallen.

Hierop gaat de rei over op de lof van de deugd, de eer, en richt zich tot Tereus:
1080-1081

Wie had nu eigenlijk het meest baat bij
uw overwinning op de vijand der
Atheners, de Atheners of uw eer?

In Tereus' geval blijkt dit niet zijn (daar verworven) eer te zijn, want deze heeft hij
inmiddels verloren:
1082-1089

Overal wordt ge als wreker van onrecht
geëerd om uw roemrijke daad. Echter:
als dit geluk u lief is, zorg er dan in
voorspoed voor dat gij de deugd blijft
beminnen, anders zult ge uw eer
verliezen. Immers: wie de deugd verlaat,
verlaat ook de eer.

Ontvangen roem mag nooit misbruikt worden:
1090-1093

De mens krijgt niet het roemrijk insigne
van de deugd om zonder berispt te
worden in ‘vuile vreugde’ te leven, of om
terwille van de eer zich aan het kwaad
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over te geven. Dit kwaad bemint hij vaak
meer dan zijn eigen zieleheil.
De imaginaire tegenwerping dat God de mensen zo geschapen heeft, wordt
principieel weerlegd met een uiteenzetting over de vrije wil en de mogelijkheid om
wel te leven, die elk mens, van welke sociale klasse ook, gegeven is.
1094-1101

God is niet de oorzaak van de zonden,
maar de ‘bedorven mens’, die in zijn
losbandige leven willens het kwaad kiest
dat hem door Gods wet is verboden.
Hiermee kan hij tégen Gods bedoeling
zijn eeuwig heil verliezen. Wij hebben
echter de mogelijkheid om Gods wil te
volgen en zo door ‘wel-leven’ zijn heil
deelachtig te worden; dit namelijk door
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Gods, in ons binnenste geschreven, wet
te volgen. Op grond hiervan kan ieder
mens, hoog en laag het ware goede van
het kwade onderscheiden.
Waarom gaat het dan zo vaak fout en is dit de mens altijd even zwaar aan te
rekenen?
1102-1107

Er is een groot verschil tussen
onachtzaamheid en moedwil als motor
van het kwaad doen: het eerste is een
schande, maar het tweede een zonde,
waarvan de pijniging het innerlijk eeuwig
kwelt. Van heimelijke zonde vreest men
steeds dat hij door een ieder aan de dag
gebracht zal worden. Begeerte is zo'n
zonde. Het is onbegrijpelijk dat men ten
koste van een ander zijn begeerte de
vrije teugel laat, terwijl men er zelf zo'n
vreselijke schande van kan ondervinden.

Uit angst voor ontdekking brengt het ene kwaad het andere voort:
1108-1109

Door de kwade verleiding van de
begeerte nemen we sluw onze toevlucht
tot huichelen door middel van bedrog met
de schijn van deugd.

Het kwaad komt echter toch altijd uit:
1110-1113

Het kwade bedrog blijft echter niet altijd
verborgen, en als het zover is, moet de
bedrieger vrezen voor wraak. Het kwaad
wordt immers altijd gestraft!

Dit geldt voor iedereen, maar toch vooral voor de hooggeplaatste vorst:
1114-1117

De straf der zonde treft zowel de
machtigste koning als de minste mens.
In feite wordt de vorst zelfs meer gestraft,
want het kwaad der groten is een grote
zonde, veel erger dan wanneer een
eenvoudig mens dezelfde misstap had
begaan:

Vierde bedrijf. Eerste toneel
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1118-1144 DAPHNIS. GRUZELLA. (N.B. In de editie-1615 ontbreekt deze scène). De
volgende twee scènes onderstrepen weer de grote tegenstelling tussen het door
kwade begeerten geteisterde hof en de puurheid van de pastorale min, die in
eenvoud, zonder bijgedachten, in de lieflijke natuur ware wederliefde ondervindt,
gesanctioneerd door de maatschappij, i.e. de ouders:

Daphnis. Grusella
1118-1144

Daphnis en Grusella zitten samen onder
de bomen en wisselen minnekozend
zoete kusjes. Volgens de petrarkistische
conventie ontvonkt dan de wederliefde.

Vierde bedrijf. Tweede toneel
(N.B. In editie-1615: Eerste uytcomst; vs. 1145-1146, waarin Daphnis en Grusella
de andere herders opmerken, ontbreken).
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1145-12O8 CORIDON. GRUZELLA. TITYRUS. DAPHNIS.
In de editie-1615 spreekt Tityrus Grusella aan. De drie herders en de herderin
komen kennelijk samen het toneel op. De aansluiting tussen IV.1. en IV.2. is in de
editie-1618/1619 wat onduidelijk, omdat Daphnis (die met Grusella reeds aanwezig
is) niet meé aangesproken wordt door de twee andere herders. In deze editie maakt
door de komst van Tityrus en Coridon het geminnekoos van de twee gelieven nu
plaats voor vrolijke zang en dans:

Coridon. Grusella. Tityrus. Daphnis
1145-1182

De herders dagen het meisje uit om een
liedje te zingen. Tityrus heeft zijn fluit ter
begeleiding al klaar en Daphnis dreigt
zelfs komisch dat hij anders luidkeels zal
gaan ‘balcken’. Uiteindelijk ‘pijpt’ Coridon,
Tityrus zingt, en Grusella vat haar
Daphnis bij zijn krans van rozen (die hij
kennelijk draagt) en danst met hem. Het
lied van Tityrus wekt een herderinnetje
op ten dans; er wordt in gezongen over
wulpse satyrs die het meisje belagen,
maar gelukkig: de herder zal haar
beschermen!

Dan wordt de onbezorgde vreugde inderdaad even verstoord:
1183-1208

Men hoort geluiden en Daphnis ziet in
de verte twee handenwringende
vrouwen. De herders zien bij nadere
beschouwing echter ook Caralena, Silvia
en Laya met de rest van het
herdersgezelschap dansen. Hierdoor
kunnen Tityrus en Coridon zich
verheugen over de veilige aanwezigheid
van hun geliefden. Tityrus zingt dan een
lief, pastoraal liedje, dat Daphnis voor
Grusella maakte.

Vierde bedrijf. Derde toneel [I]
(N.B. In editie-1615 ontbreekt deze scène).
1211-1236 BAUCIS. GRUZELLA. TITYRUS. CORIDON.
Na de demonstratie van de onbezorgde min en vrolijkheid in de vorige scène is
het doek over het geluk der herders gevallen, om plaats te maken voor de
Senecaanse horror die het hof in zijn ban zal houden. In de niet door Coster
geautoriseerde tekst komt de nu volgende scène niet voor; de herders zullen daarin
ook niet meer op het toneel verschijnen. In de editie-1618/1619 fungeert deze
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toegevoegde scène echter als liaison tussen beide werelden; de herders zullen zich
er in opmaken om als toeschouwers het hofgebeuren te bezien.

Baucis. Grusella. Tityrus. Coridon
1211-1236

Baucis komt de pastorale vreugde
verstoren met de boodschap dat
Philomela is geschaakt door een als
herderin vermomde vrouw. Ze vreest nu
de dodelijke straf van degene die
Philomela aan haar hoede heeft
toevertrouwd. De herders beloven de
vluchtenden achterna te
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gaan. Grusella wil kennelijk ook mee,
maar eerst moet zij haar moeder naar
huis brengen.

[Vierde bedrijf. Derde toneel. II (in feite: vierde toneel)]
(N.B. In editie-1615: Tweede uytkomst).
1237-135O PROGNE. PHILOMELA.
Van nu af aan wordt men nog slechts geconfronteerd met elementen uit een
Senecaanse tragedie, waarin het hof het toneel is van de redeloosheid der
weerwraak. In de nu volgende 114 verzen treft men eerst een voorbeeld van een
‘set speech’, waarin eén Senecaans-overtrokken emotie overheerst: de wraakzucht,
belichaamd door Progne. De stemming sluit direct aan bij Prognes 40 verzen tellende
monoloog in III.3. Philomela is als ‘stomme’ aanwezig.

Progne
1237-1284

Achtereenvolgens roept Progne de zon
en de goden aan en vraagt hen om
wraak op Tereus. Dan wendt ze zich tot
haar zuster, wier aanblik haar tot een
reeks verwensingen aan het adres van
de gewetenloze Tereus inspireert. Dan
weer een aanroep tot de goden om
Tereus te straffen voórdat zij zelf het heft
in handen neemt.

Door Prognes eigen woorden wordt dit eigenmachtig optreden wél direct veroordeeld:
het is godslasterlijk, evenals het gedrag van Tereus (vs. 1280-1281). Dit wijst echter
minder op een tijdelijke inkeer dan op de kennelijke noodzaak om de morele
veroordeling van haar optreden expliciet te maken. Progne gaat hierop over tot het
uitwerken van haar eigen wraakplan:
1285-1322

Ze wil Tereus de gruwelijkste straf
bereiden, erger dan de straf van Jupiter,
die hem slechts zijn grootheid beneemt,
nu hij zijn eer heeft geschonden. Het is
namelijk niet voldoende hem te doden,
ook al zal hij in de hel knarsetanden:
daaraan zullen Philomela en zij zich niet
kunnen verlustigen. Alles, rijk, lichaam
en geest, wil ze op het spel zetten om te
voldoen aan haar begeerte het hele
geslacht van Tereus uit te roeien.
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Na deze woorden, gesproken in razende wraakzucht, komt Progne plotseling weer
even tot zichzelf. Inzicht dat ze op de verkeerde weg zit breekt even door, maar dit
wordt weggeredeneerd:
1323-1335

Progne ziet in dat ze in feite lijdzaam
behoort te zijn, in plaats van zich over te
geven aan wraakzucht, maar het gaat
haar nu alleen om datgene waar ze het
meeste profijt van denkt te kunnen
trekken. Hoe komt het dan dat de wraak
zwaarder weegt dan de lijdzaamheid, die
toch het meeste gewicht in de schaal zou
moeten leggen? De oorzaak daarvan is
haar eigen wil om haar wraakzucht,
waaraan ze de meeste waarde hecht,
door te drijven.
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Na deze constatering betreffende haar motivatie komt Progne, nog steeds half
gericht tot Philomela, al gauw tot een besluit over wat haar te doen staat:
1336-1344

Het grootste nut ziet ze liggen in de totale
vernietiging van het rijk. Als eerste
genoegdoening voor het aan Philomela
begane onrecht zal ze de zoon van
Tereus en haar doden.

Dit besluit wordt ter plekke, in een euforie van waanzin, door haar uitgebreid met
een plan om gruwelijk wraak op Tereus te nemen:
1345-1350

Ze zal het kind als wildbraad aan haar
man voorzetten. Het vooruitzicht van
deze wraakneming geeft haar nu reeds
verlichting. Ze kan tegen Tereus op,
want: ‘Splijt hy van schelmery, Progne
die barst van nijt’!

Vierde bedrijf. Vierde toneel
(N.B. In editie-1615: Derde uytkomst).
1351-1428 PROGNE. PHILOMELA. ITYS.
In de nu volgende scène wordt Prognes wraakzucht in gruweldaden omgezet.
De tekst lijkt direct aan te sluiten bij die van de vorige scène; de openingswoorden
van Progne luiden namelijk: ‘De toren hout mijn tong, en hindert my te spreken.’
Zonder nadere aankondiging is Ithys hier echter ineens aanwezig, naast de zwijgende
Philomela. De plaats van handeling, waar Ithys gedood wordt en Progne het gruwelijk
gerecht bereidt, is dezelfde als waar het feestmaal gehouden zal worden (zie vs.
1365-1366). Van een ‘reële setting’ is dus geen sprake.

Progne. Ithys
1351-1374

Progne doodt met behulp van Philomela
de jonge Ithys. Diens eerst argeloos,
daarna klagelijk geroep beweegt haar
moederhart, maar haar wraakzucht moet
zegevieren. Hierna zet ze haar zuster
met het hoofd van het kind achter een
gordijn, opdat zij straks bij de geplande
maaltijd tevoorschiijn zal komen en
Tereus het bloederig hoofd in het gezicht
zal werpen.

Hierop volgt weer een lange (54 verzen tellende) monoloog, waarin Progne in
steeds toenemende, waanzinnige razernij ontsteekt. Weer duikt (zoals in de rei in
vs. 787-793) en passant het verwijt aan Tereus op dat hij zijn schanddaden met
een godsdienstig mom verhult (vs. 1393):
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Progne
1375-1406

Achtereenvolgens spreekt Progne de
‘meinedige tiran’ Tereus aan en roept ze
het beeld op waarin Philomela als
belichaming van de wraak zich aan hem
zal vertonen. Dan vraagt ze Pluto om de
(andere) goden van de onderwereld te
bevelen de harten van Philomela en
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haarzelf te verharden, om tot het einde
toe te blijven volhouden in ‘rücksichts’
loze moordlust ten opzichte van Tereus.
Nu de ‘zachte’ goden van de hemel niet
bewogen kunnen worden door haar
klachten en ook Jupiter niet optreedt
tegen de blasfemische Tereus, die zijn
schelmstukken schijnheilig bedekt met
een godsdienstig mom, heeft ze alleen
hulp uit de onderwereld te verwachten.
Dan roept Progne de drie Furiën op uit de onderwereld:

Progne
1407-1428

In razernij hitst Progne de Furiën op om
met haar het gruwelijke maal te bereiden,
waarbij het publiek geen enkel gruwelijk
detail wordt onthouden. Zelf hakt zij het
lichaam van Ithys in stukken, terwijl ze
tartend Mars, Tereus' vader, aanroept,
die de toebereidselen voor de ondergang
van zijn zoon vol smart moet aanzien.

Vierde bedrijf. Vijfde toneel
(N.B. Deze scène komt niet voor in de editie-1615).
1429-1442 PROGNE. GRUSELLA. TITYRUS.
In de volgende scène halen Grusella en Tityrus (en de andere herders?) Progne
(en Philomela?) in. De scène, die als vervolg bedoeld is op IV.3.(1.), heeft kennelijk
tot functie om de aanwezigheid van de herders bij het gruwelijk feestmaal in het hof
voor te bereiden. Van ‘waarschijnlijkheid’ van het handelingsverloop is echter
nauwelijks sprake. Sinds in IV.3.(1.) Daphnis al op onverklaarde wijze uit de handeling
is verdwenen, blijkt Grusella hier slechts aan Tityrus gekoppeld, in plaats van aan
haar eigen geliefde. Coridon én Daphnis duiken trouwens straks mét alle andere
herders weer op, blijkens de personenaanduiding boven V.3. Echt onduidelijk is
echter de situering en opeenvolging der scènes. Blijkens de woorden van Progne
(vs. 1437) wordt deze scène geacht zich af te spelen buiten het hof. Dit is uiterst
onlogisch, daar de scène ervoor juist wel binnen het paleis wordt voorgesteld. Een
andere plaatsing, en dan tussen IV.3(11.) en IV.4, stuit ook op problemen, omdat
gesuggereerd wordt dat Progne het gruwelmaal al heeft gearrrangeerd (vs.
1437-1438). Ook de aansluiting in ‘toon’ tussen IV.3.(11.) en IV.4. zou dan vreemd
doorbroken worden. Men kan zo alleen concluderen dat Coster in 1618 alleen gericht
was op de motivering van eén bepaalde ‘werkelijkheids’ voorstelling, namelijk de
confrontatie land-hof in het laatste bedrijf, waarin het schuldige hof ten onder gaat
voor de ogen van de onschuldige herders. Van aandacht voor het verloop van een
dramatische handeling is dan geen sprake.
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Progne. Grusella
1429-1442

Progne ziet hoe Grusella en Tityrus haar
(hen?) achterna komen
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rennen. Grusella verwijt haar daarop op
haar beurt dat zij hen ‘door schijn van
godsdienst’ heeft bedrogen. Progne
antwoordt dat juist zij allen door Tereus
zijn bedrogen en nodigt hen uit om met
haar mee naar het paleis te gaan, waar
ze de koninklijke maaltijd kunnen
bijwonen. Grusella herkent de koningin,
Tityrus en zij (en de andere herders?)
zullen haar op een afstand volgen.

Vierde bedrijf. Seste toneel
(In editie-1615: Vierde uytkomst).
1443-1514. REY. (In editie-1615: Spokende Rey).
Na de ijselijke scène in IV.4. stelt de rei nu de intemperantia van zowel de
schanddaad van Tereus als de wraakzucht van Progne in het juiste moraalfilosofische
licht:
1443-1455

Het is een vervloekte zotheid om de
‘achterdocht’ (d.w.z.: het nadenken, het
afwegen van argumenten) terzijde te
stellen en zich zonder te denken over te
geven aan de gevolgen van redeloze
min, die oneer en schande berokkent.
Het goddeloze hart jaagt echter steeds
datgene na wat lijf eh ziel schade
toebrengt. Men walgt echter al gauw van
deze minnelust, en probeert die dan
(tevergeefs) te stoppen.

Dit heeft vreselijke gevolgen, zoals in het geval van een vorst als Tereus:
1456-1462

Daardoor komt het dat de vorst zich in
ellende stort. Zijn stevig gevestigde staat
gaat te gronde door de door hem zelf
‘ghesochte’ (d.w.z.: opgeroepen?) haat,
het resultaat van de terechte wraak van
de rechtvaardige goden.

Het geval van de zondige vorst, die weet dat hem straf wacht, geeft aanleiding tot
een overdenking betreffende de onrust en vrees die elke zondaar treft:
1463-1478

De mens die te vrezen heeft voor wraak,
kent geen rust; wroeging kwelt hem, voor
zijn angst voor straf vindt hij geen
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schuilplaats, zijn zielesmart kan hij niet
ontvluchten.
Vanuit de christelijke ethiek worden de lagen van de duivel (‘de swarte God’, vs.
1479; in de editie-1615 nog ‘De swarte Goden’) het publiek nu als waarschuwing
voorgehouden; dit wel met dien verstande dat de mens zich met behulp van zijn
rede hiertegen kan verzetten:
1479-1493

De duivel rust niet voordat zijn kwade
lusten de mens in staat van vervloeking
gebracht hebben. Hij bedriegt de mens
met schone schijn. De mens die willens
en wetens zijn eigen bederfzoekt, wordt
's duivels slachtoffer. Echter:
‘wetenschap’ (d.w.z.: kennis van goed
en kwaad) is iedereen gegeven, opdat
hij met zijn rede het onzalig makende
kwaad kan vermijden.

Worden deze woorden toegepast op Progne, dan blijkt dat zij deze ‘wetenschap’
niet goed gebruikt heeft en ook zij in handen zal vallen van de duivel:
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1494-1498

Maar Progne zal wel het ‘onzalige kwaad’
moeten lijden (en dus overgegeven
worden aan de duivel). Immers: ze stelt
het ‘zalig geluk’ van haar eer en status
in de weegschaal, om de raad van de
toorn op te volgen. Dit blijkt uit het feit
dat zij van de bedroefde goden volkomen
wraak op Tereus verlangt.

De rei gaat dan weer over op een algemene beschouwing over de onwaarde van
haat en wraak, met als algemene conclusie:
1499-1514

Wanneer heeft haat iets goeds
voortgebracht, haat die we veinzen niet
te koesteren, maar die toch in ons hart
woont? De mens zou integendeel in
‘voorsichticheyt’ (prudentia) zijn
medemens in zedelijk goed gedrag voor
moeten gaan. Als niemand de ander in
zijn eer of bezit aantast, dan hoeft ook
niemand voor wraak te vrezen. Degene
wie toch kwaad overkomt, moet dit ook
niet wreken met redeloos razende toorn,
maar het kwade lijden en snel vergeten.

Vijfde bedrijf. Eerste toneel
1515-1682. PROGNE. TEREUS. (In editie-1618/1619 in elk geval vanaf vs. 1674 ook
de herders? N.B. In editie-1615 ontbreekt vs. 1667-1682). In de nu volgende scène
staan Tereus en Progne opnieuw tegenover elkaar. De woorden die zij met elkaar
wisselen zijn in feite nauwelijks een dialoog te noemen (zoals nog wel in II.6., een
scène die onder de stereotiepe inhoudelijke noemer was onder te brengen:
‘Liefhebbende echtgenoot troost treurende echtgenote’). Veeleer geven zij om
beurten tirade-achtige beschouwingen ten beste. Het betogend-‘minnelijke’ karakter
van hun speeches kan allereerst gelden als een dubbele demonstratie van de
tegenstelling ‘schijn-werkelijkheid’. De scène is op zich zelf genomen namelijk het
zoveelste bewijs van beider huichelachtigheid, aangezien hun woorden in zeer
schrille tegenstelling staan tot hun werkelijke emoties, c.q. neigingen. Echter: de
scène is tevens gebruikt om er een aantal algemene wijsheden aan vast te knopen,
waar de auteur ruimte voor zag voór dat de catastrofe is bereikt. Deze wijsheden
worden vooral Progne in de mond gelegd. Ze hebben meest weinig of niets met de
situatie te maken. Bij het publiek, dat weet wat er gaat gebeuren, zal de tegenstelling
tussen de schijnbaar ontspannen en liefhebbende stemming der echtelieden en de
naderende catastrofe ongetwijfeld ook iets als ‘dramatische spanning’ hebben
kunnen opwekken. De sententieachtige uitspraken van Progne echter, die door hun
nieuwe instructie de aandacht afleiden, tasten deze ‘spanning’ in feite tegelijk weer
aan.
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Progne. Tereus
1515-1554

Progne brengt Tereus in de herinnering
hoe hij vijf jaar geleden het ‘wijze Athene’
van diens vijand verloste en vraagt hem
of zijn beloning groot genoeg was.
(Kennelijk werd hem mét Progne ook de
stad
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Athene beloofd, na Pandions dood?).
Athene zinkt toch in het niet bij zijn eigen
rijk en zijn geslacht?
Tereus beschrijft hierop hoe hij al van
jongs af aan zijn vijanden onder zijn juk
heeft gebracht en zegt te hopen dat hij
ondanks oproerig volk tot zijn dood rustig
in Thracië kan blijven. Dan antwoordt hij
Progne en verklaart dat zijn grootste
beloning Progne zelf was.
Als reden hiervoor geeft Tereus een staatkundige verklaring:

Tereus
1555-1556

Tereus' staat is hecht gemaakt door de
wijze Atheense raadgevingen (van
Progne), die hij eerst miste.

Deze tournure (die de notie ‘goed staatsbeleid behoeft goede raadgevers’ raakt)
geeft gelegenheid tot een kleine uitweiding over het nut van ‘leer’ versus ‘natuur’:

Tereus. Progne
1557-1562

Tereus noemt Athene de enig wijze stad.
Ze is dit echter alleen door ‘leer’ (datgene
wat zij geleerd heeft), maar niet van
nature. Ook Progne benadrukt: natuur
verschilt zeer van leer, zoals blijkt uit
Athene. Als de Atheense wijzen zijn
gestorven, zijn stad en land zelf geheel
‘bedorven’. (Dat wil zeggen: ze heeft
niets om op terug te vallen. Athene heeft
geen natuurlijke kracht, zoals Thracië,
dat beschikt over vette klei (vs. 1563)).

Mag deze korte bespiegeling over de slechts aangeleerde wijsheid van de stad
er binnen de ‘conversatie’ met de haren bijgesleept zijn, de strekking ervan zal door
het publiek echter wel verbonden kunnen worden met de wél als ‘natuurlijk’
voorgestelde wijsheden van herderinnen als Caralena en Grusella. In de
editie-1618/1619 zal Progne straks uitdrukkelijk door Tereus geprezen worden om
haar wijsheid, die spreekt uit door haar uitgesproken sententiae (vs. 1668-1673).
Hierdoor wordt zij nog eens expliciet als representante van de Atheense stadswijsheid
voorgesteld en daarmee in extra tegenstelling geplaatst ten opzichte van de meisjes
van het land.
Progne stelt nu Thracië in positieve zin tegenover Athene:
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Progne
1563-1581

Progne zingt de lof van het vruchtbare
en groene Thracië en vraagt zich dan af:
of komt mijn liefde voor dit land voort uit
het feit dat ik hier mijn geliefde heb?
Eerst had ik immers heimwee? Ze
concludeert: Liefde overwint alles,
verandert hart en zinnen.

Op deze uitspraak volgen enkele wijsheden van Tereus over liefde en temperantia:
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Tereus
1582-1584

Het huwelijk, waarin de een de ander
tevreden stelt, is het mooist van alles.

En daarna het bekende item, nu in Tereus' mond:
1585-1587

Het ‘ghenoegen’ (tevreden zijn) ligt in ons
zelf, als men maar de begeerte der
zinnen weerstaat.

Hierop huichelt Tereus heel duidelijk over zichzelf:
1588-1592

Hem kwelt geen geile begeerte, dus hij
hoeft zich niet te beroemen op zijn
zelfbeheersing. Hij kan zich gelukkig
prijzen dat God hem hogere, zuivere
gedachten heeft gegeven. Hij mint
slechts Progne.

Op deze geveinsde uitspraken reageert Progne voor deze ene keer psychologisch:
ze schrikt. Tereus vraagt haar wat er aan de hand is in:
1593.
Progne weet deze vraag direct aan te grijpen om enkele nieuwe items aan te
snijden. Haar lof van het gelukkig land met de ‘zalige’ koning, in het begin van het
stuk (in vs. 17-20) al uitgesproken door Caralena, staat uiteraard weer in pijnlijke
tegenstelling tot de werkelijkheid:

Progne
1594-1602

Gelukkige landen die men in vrede bezit,
allergelukkigst dit land, waarover God
een ‘zalig’ koning heeft gesteld. Gelukkig
ook zijzelf. De vorst van dit rijk kan
slechts eén. kwaad verwachten: doffe
ouderdom en sterven zonder lust.

Hiermee raakt ze het motief van de ouderdom, dat Baucis voór haar ook al besprak:
1603-1605

We hebben helaas zo weinig tijd om te
genieten. Als we oud zijn houden de
lusten ook op.

Het verlangen naar ‘lust’ wordt nu gekoppeld aan de ‘gewoonte’:
1606

Ook als lust slecht is verlangen we er uit
gewoonte toch naar.
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Een ander aspect van de ouderdom, namelijk het lange leven, wordt nu door
Tereus aangegrepen om een aantal overpeinzingen betreffende de vanitas van het
bestaan te formuleren:

Tereus
1607-1614

We denken dat een lang leven in goede
gezondheid iets prachtigs is, maar met
tachtig jaar heeft men toch meestal al de
dood bereikt. We leven in een droom; in
feite stelt het korte leven weinig voor,
vergeleken bij het lange dood-zijn. De
mens is een zeepbel, waarmee de natuur
speelt.

Tegenover het lange leven, dat ten onrechte als zo iets bijzonders wordt
gewaardeerd, stelt Tereus het wel-leven, dat veel belangrijker is;
1615

‘Welleven is een zaeck die Gods zelfs
behaecht’.

Toegepast op hemzelf:
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1616

Tereus heeft zich toegelegd op het
wel-leven, en zijn rust hiervoor in de
waagschaal gesteld.

In Tereus' geval betekende dit dat hij zich zijn geluk met het zwaard heeft moeten
verzekeren:

Tereus
1617-1631

Dank zij de goden heeft Tereus zijn
vijanden kunnen bedwingen en zo al's
werelds geluk veroverd: bevredigde liefde
en een stil, rustig leven. Hij leidt nu een
zorgeloos bestaan: slaapt rustig naast
zijn geliefde, gaat vrolijk op jacht en
oefent zich blij in de deugd in het
vreugden brengende hof.

Deze woorden staan wel in grote tegenstelling tot het beeld dat de rei na het
vierde bedrijf (vs. 1456-1478) schetste van de vorst die zich heeft overgegeven aan
op ontrouw gebaseerde ‘sotte min’. Ze onderstrepen Tereus' huichelachtigheid en
‘bedorven zijn’ nog eens extra. Ze roepen nu zijn eigen ondergang op, als hij tot
Progne zegt:

Tereus
1632-1633

Maar u begeer ik het meest; zonder u
smaken de zoetste spijzen mij niet.

Hierop volgt direct een uitnodiging van Progne:

Progne
1634-1641

Progne noodt Tereus aan tafel. De
dienaren dienen reeds het vlees op, dat
zij op Atheense wijze heeft laten
bereiden.

Tereus
1642-1659

Tereus nodigt Progne uit naast hem te
komen zitten en verkondigt de lof van
Bacchus en Ceres, die de spijs en drank
leveren die, naast zijn vrouw, al zijn
begeerten bevredigen. Vandaag is het
echter speciaal de dag om Bacchus te
eren, die de wijn levert, welke het hele
jaar door steeds in de vaten blijft.
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Progne haakt in op deze woorden met een aantal wijsheden over de tegenstelling
tussen zomer en winter:

Progne
1660-1665

Progne meent dat het feest voor de wijn
's winters zou moeten plaats vinden, want
dan heeft men daar meer tijd voor dan
anders. Tereus kan nu wel zeggen dat
de God het liever nú ziet, maar Progne
geeft daarop enige bespiegelingen weg
over de drukke werkzaamheden in de
zomer van de boeren, die moeten
arbeiden voor de winter.

Ze concludeert met een sententia:
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Progne
1666

De luiaard die 's zomers niet werkt, moet
's winters gebrek lijden.

De volgende passage, vs. 1667-1682 (een laatste uitspraak van Progne en het
antwoord van Tereus), komt niet voor in de editie-1615. Tereus' eerste woorden
geven commentaar op het sententie-achtige karakter van Prognes woorden, die
hiermee onderdeel van de karaktertekening worden. Mogelijk heeft Coster de vele
sententies die Progne in deze scène in de mond gelegd worden, en die situationeel
moeilijk zijn te integreren, in 1618 enigszins dramatisch willen rechtvaardigen.

Progne. Tereus
1667-1673

Op een laatste woord van Progne
antwoordt Tereus dat zijn vrouw, die
voortdurend ‘stichtelijke spreuk op
spreuk’ uitspreekt, het sieraad van het
hof is. Ze is dit ook van het rijk, waarom
ze door het volk zeer bemind wordt.

Door deze laatste opmerking wordt nu ook de aanwezigheid van de herders bij
de dis vanuit Tereus ‘waarschijnlijk’ gemaakt Als Tereus namelijk het ‘volk’
toespreekt, dat dank zij zijn dapperheid in vrede leeft en dat nu niet van Prognes
zij wijkt, dan zal het verband gelegd moeten worden tussen (de eveneens in de
editie-1618/1619 toegevoegde) scène IV.5., waarin Progne de herders-uitnodigt om
haar te volgen naar de eetzaal van het paleis. Blijkens de (eveneens in de
editie-1618/1619 toegevoegde) personenaanduiding boven V.5. zijn alle herders in
elk geval direct na het gruwelijke maal in het hof aanwezig.

Tereus
1674-1682

Tereus wijst; nu op ‘het volk’, dat uit
liefde voor de koningin nooit van haar
zijde wijkt en ook nu toeziet hoe zij zal
dineren. Hij spreekt deze aanwezigen
toe en vraagt hen op dit feest de maaltijd
op te vrolijken met gezang.

Vijfde bedrijf. Tweede toneel
1683-1714 REY. (In editie-1615: Rey van Staet- Juffers. Tereus. Progne).
(Tijdens de eerste opvoeringen van de Ithys werd voór (?) deze rei, zoals reeds
vermeld, een kluchtig tafelspel opgevoerd, als vermaak voor de disgenoten, maar
vooral voor het publiek!).
In de editie-1615 wordt het nu gezongen lied in de mond gelegd van hofdames,
maar de woorden van Tereus in de editie-1618/1619 lijken er toch op te wijzen dat
deze tekst dan door de herders gezongen wordt. De woorden ‘wy Princen’, in vs.
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1703, die wel door hofdames in de mond genomen hadden kunnen worden, passen
nu echter niet in die van ‘het volk’. De teneur van het lied is overigens niet bepaald
geschikt voor begeleiding van een feestdis, maar dit is ook niet de
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bedoeling. De situatie, waarin Tereus, onwetend van wat hem overkomt en te
wachten staat, voorgesteld wordt als zich op het toppunt van geluk wanend,
begunstigd door de sympathie der goden, wordt door de woorden van net lied in
een waarschuwend moreel perspectief gesteld. De rei wijst namelijk op de
onwetendheid van 's mensen hoogmoed en de dood die deze mens onverwacht
zal treffen. Het leven op aarde is het eerste onderwerp van de instructie:

Rey
1683-1694

In redeloze hoogmoed bouwt de mens
zich een hemel op aarde. De nietige
mens denkt dat hij het allerbelangrijkste
schepsel Gods is, omdat hem een ander
leven na de dood wacht.
Men meent dat een rustig leven op aarde
de ziel in het hiernamaals vrijwaart tegen
pijn (d.w.z.: dat men dan in de hemel zal
komen), maar toch willen velen het leven
(op aarde) liever behouden.

Dit laatste geldt vooral voor de wellustige mens:
1695-1698

Vooral degene die een heilloos, wellustig
leven leidt, moet maar niet naar de dood
verlangen.

Met de dood wordt de keerzijde van het leven geïntroduceerd. Deze was al eerder
onderwerp van Prognes bespiegelingen in III.3.
1699-1702

De dood slaat onverwacht de mens die
de zorg voor zijn ziel steeds uitstelt.

Dit geldt ook voor de vorsten:
1703-1710

Nu zijn wij, vorsten, hooggeacht, maar
plotseling zal de dood onze roem
wegnemen, omdat we in ons leven tekort
schoten. Dit leven werd door ons
redeloos bemind en plaagde ons tegelijk
met angst.

Via de (verzwegen) overweging dat aandacht voor eigenbelang de vorst als ondeugd
wordt aangerekend, concludeert de rei:
1711-1714

Zalig alleen de vorst die het koningschap
niet om eigen roem, maar terwille van
het volk bekleedt.

Deze sentetia kan achteraf een extra schril licht op Tereus' woorden in V.1. werpen.
Tot tweemaal toe heeft hij zich tegenover Progne gelukkig geprezen dat hij in rust
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van het koningschap genieten kan, nu hij zijn vijanden onder zijn juk heeft gebracht.
(Zie vs. 1533-1541 en vs. 1616-1624). In zijn overwegingen kwam het belang van
het volk echter nauwelijks voor.

[Vijfde bedrijf. Derde toneel]
(N.B. In editie-1615: Derde uytcomst. Progne. Tereus).
1715-1756 [Progne. Tereus. Philomela]
In de nu volgende scènes worden de woorden van de rei bewaarheid: de val der
groten is nu nabij. Tereus zal zijn gruwelijke val maken in onherstelbare smart.
Progne en Philomela zullen door hem worden gedood. Deze eerste subscène be-
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zit overigens ook nu ontegenzeggelijk dramatische spanning, evenals in V.1.
gebaseerd op de tegenstelling tussen de schijn en de werkelijkheid, die het publiek
kent. Deze bestaat deze keer uit de frictie tussen enerzijds de uitingen van het genot
dat Tereus smaakt bij het verorberen van het hem voorgezette gerecht en zijn vraag
naar meer, en anderzijds Prognes voor het publiek zo duidelijke toespelingen op
het door haar en 'een ‘Juffrou’ gevangen wild. Deze spanning wordt dan versterkt
als Ithys' naam wordt geïntroduceerd en er over zijn angst wordt gesproken. De
climax wordt bereikt als Progne als terloops zegt: ‘Wat vreemd dat Ithys nog niet is
komen vertellen wat er is gebeurd’. Hierop vraagt Tereus naar de aard van het
heerlijk gerecht dat hij gegeten heeft en roept om Ithys, die hem het antwoord moet
geven. Dit in:
Tereus. Progne
1715-1748
De catastrofe is nu daár:

Progne. Tereus
1749-1756

Progne onthult aan Tereus wiens vlees
hij heeft gegeten; ze onthult dan letterlijk
Philomela, met het hoofd van Ithys, en
hoeft als toelichting slechts uit te roepen:
‘Ik heb reden tot wraak!’. Tereus
antwoordt nogal snedig: ‘En ik heb reden
u te doden!’. Hij roept Pluto op om alle
goden van de onderwereld tot straf naar
de aarde te zenden, en de dode zielen
eveneens uit de hel te sturen, zodat
Tereus deze weer zal kunnen vullen.
(Namelijk metde zielen der twee
moordenaressen). Deze twee zullen hem
niet ontgaan!

Hoewel ze volgens Ovidius hadden moeten wegfladderen als gemetamorfoseerde
vogels worden Progne en Philomela hier door Tereus gedood. De vloer van het hof
wordt met hun bloed besprenkeld (zie vs. 1767-1769).

Vijfde bedrijf. [Vierde toneel]
(N.B. In editie-1615: Vierde uytcomst; in editie-1618/1619 opnieuw: TWEEDE TONEEL).
De volgende wanhoopsklacht van Tereus, voordat hij zichzelf doorsteekt, past
geheel in de rhetorisch-Senecaanse traditie. Hij is vergelijkbaar met de klachten
van Thyestes in het gelijknamige drama van Seneca, eerst als Atreus hem de
hoofden van zijn gedode zonen toont, daarna wanneer hij gehoord heeft dat hij hun
41
lichamen heeft gegeten. Noch in deze klacht, noch in de er direct op volgende
zelfmoordpassage van 13 regels, wordt rhetorisch geweld geschuwd. (Bijvoorbeeld
in de paradoxen in vs. 1779-1780: ‘My walcht de ziel in 't lijf, oock
41

Seneca, Thyestes, vijfde bedrijf (Seneca 1927-1929, II, p. 170-179, vs. 1006-1021, 1035-1051,
1068-1096). Zie sub II.4.3 (p. 66) en nader in dit hoofdstuk sub 4.1.1 (p. 153-154).
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walcht het lijf van haer, //Het sterven valt my licht, en 't leven valt my zwaer’. Dit is
trouwens precies wat Progne Tereus had toebedacht, in IV.3.11.). Tereus' beroep
op de vrije wil die God hem gegeven heeft, ook als het gaat om de keuze de dood
te zoeken, en zijn verwijzing naar het gebrek aan doodsangst van zijn moedig hart
(vs. 1776, 1787), zijn zeer Senecaans, en zeker niet conform de christelijke
overtuiging dat zelfmoord zonde is. Costers publiek zal deze laatste wanhoopsdaad
dan ook op de gewenste wijze hebben beoordeeld, namelijk als de uiteindelijke,
heilloze consequentie van een reeks redeloze, misdadige handelingen. Deze klacht
in:

Tereus
1757-1788.

Vijfde bedrijf. [Vijfde toneel]
(In editie-1615: Vijfde uytcomst; in editie-1618/1619: DERDE TONEEL).
1789-1832. TEREUS. PROGNE. PHILOMELA. BAUCIS. CARALENA. SIL[V]IA. GRUZELLA.
TITYRUS. CORIDON. DAPHNIS. REYEN. (N.B. In editie-1615: Reyen).
Mag men al als ‘logisch’ verwachten dat de representanten van het hof nog badend
in hun bloed terneer liggen, en daarmee al de hunnen monddood gemaakt hebben,
het blijkt ook al uit de tekst van de nu volgende rei dat het hof verder zwijgt. Deze
laatste rei is de spreekbuis van de 'eenvoudigen (vs. 1825). In dit opzicht verschilt
hij van de andere drie bedrijf-afsluitende reien, die absoluut anoniem hun
moraalfilosofische bespiegelingen ten beste geven. (De reien na het tweede en
vierde bedrijf worden, zoals vermeld, in de editie-1615 in de mond gelegd van
‘spokende geesten’; hun functie verschilt overigens niet van die na het derde bedrijf).
In de editie-1618/1619 worden als aanwezigen op het toneel, naast de rei, alle
spelers vermeld. Dat wil zeggen: ook Baucis, Silvia en Caralena, wier aanwezigheid
niet zo ‘logisch’ is, aangezien ze niet tot het gezelschap hoorden dat in IV.3. door
Baucis achter Progne werd aangestuurd. Het feit dat in de editie-1618/1619 het hele
herdersgezelschap als aanwezig wordt genoemd, bevestigt allereerst de poging om
hof en land tot op het laatst feitelijk met elkaar te confronteren. Dit laatste ‘tableau
de la troupe’ lijkt echter ook aan te geven dat het exemplum nu wordt afgesloten.
De laatste beschouwing knoopt dan ook direct aan bij het vertoonde geval (in vs.
1792 met het woordje ‘dus’). Hierna gaat de beschouwing echter over een in een
aantal aaneengeschakelde wijsheden over de slechte vorst in het algemeen, die
nauwelijks of niet meer direkt op het geval van Tereus zijn te betrekken. De
tegenstelling hof-land wordt eveneens weer opgepakt, zij het nu minder als een
principiële morele instructie over het wél leven dan als een troost voor de minder
bedeelden, die maar blij moeten zijn dat de zorgen van de vorst hen niet raken. Het
is opvallend dat in deze laatste ‘troost’ passage (de enige in alle reien waarin de
tegenstelling land-hofwordt ge-
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releveerd) de rei zich ook vereenzelvigt met de eenvoudigen (vs. 1825: ‘wy slechten’),
dit in tegenstelling tot de rei in v.2., die spreekt over ‘wy Princen’.

Rey
1789-1792

Het goddeloze vorstenhof, dat vast
gegrondvest lijkt en bekleed is met
macht, waarop een vorst zich als op iets
onwrikbaars verlaat, wordt op deze wijze
vaak plotseling overvallen door de door
hemzelf opgeroepen wraak.

Het aspect ‘goddeloosheid’ wordt nu gespecificeerd als een aantal ondeugden die
de hoogmoedige vorst ten val brengen:
1793-1796

Hooggeplaatsten menen dat bedrog,
geile lust, haat en meinedigheid hun vrij
staan, maar deze veroorzaken de
ondergang van hele geslachten.

Dan gaat de rei over op het lot van de slachtoffers van zo'n vorst. Eerst het eigen
volk:
1799-1800

Wee het volk dat geplaagd wordt door
zo'n vorst die de eigen lust hoger acht
dan het welzijn van de gemeenschap.
De hierdoor opgewekte haatgevoelens
richten zich op de burgers.

Ook andere volkeren zijn het slachtoffer van de kwade vorst, namelijk van zijn
machtswellust:
1801-1808

De machtige vorst probeert vaak zijn
grondgebied uit te breiden ten koste van
zijn buren: en dit dan nog onder het mom
van wéldoen. Hij schept groot behagen
in het onderwerpen van veel volkeren,
door middel van strenge wetten, die hij
uit angst en noodzaak het volk moet
opleggen.

De machtsbeluste vorst is uiteindelijk ook zijn eigen slachtoffer:
1809-1812

De begeerte heeft echter het grootste
kwaad ten gevolge voor de begerige zelf.
Hij mist er een lang en rustig leven door,
aangezien de ten onrechte door hem
onderworpenen zijn dood zoeken ten
einde aan zijn juk te ontkomen.
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Ook binnenslands heeft de strenge vorst geen rust:
1813-1814

De vorst, zelf gevreesd om zijn hardheid,
is zelf weer bang voor de wraak van zijn
onderdanen.

De conclusie is niet vleiend voor het koningschap. Immers: dat alles schrikt zelden
vorsten af van machtswellust:
1815-1816

Desondanks zijn er maar weinig vorsten
die het uitoefenen van zo'n terreur niet
stellen boven ‘een goet ghenoech’
(tevreden zijn).

Met deze laatste woorden kan de rei nu tot slot weer het thema oppakken dat
tevoren alleen door de herders is becommentarieerd: de tegenstelling tussen de
met weinig tevreden, rustig levende man op het land en de pijnlijke onrust van het
hofleven. De argumentatie is nu vooral praktisch, ex negativo en betreftbetreft niet
een positieve, morele keuze:
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1817-1824

De goede mens, die in het bos volgens
zijn verlangens rustig en vrolijk leeft en
geen behoefte heeft aan materieel goed,
heeft geen weet van de problemen van
de vorst. Daar tegenover wordt 's vorsten
hart geplaagd door onrust. Als deze ‘lust’
ondervindt, wordt hij midden daarin
overvallen door smart, omdat hij de door
God gegeven gaven misbruikt.

Het leven van de eenvoudige mens is gelukkiger dan dat van de grootste vorst, ook
van degene die zijn ambt wel op God welgevallige wijze uitoefent:
1825-1828

De eenvoudige mens (‘wy slechten’) is
gelukkiger, omdat de vorst veel meer last
en minder vreugde kent, (ook?) wanneer
hij zijn goddelijk ambt rechtvaardig
uitoefent.

Immers:
1829-1831

Als de vorst maar in iets zondigt, let
iedereen op hem en spreekt iedereen
erover. Men maakt de zaak dan nog veel
erger door kletspraatjes.

En daarom:
1832

Hoe machtiger men is, hoe meer men
bloot staat aan haatgevoelens. Met deze
woorden eindigt Costers Ithys. Wat
begon als een boetepreek tegen de
hoogmoedige mens, eindigt als het ware
als een troost voor de laaggeplaatste.
Het zal duidelijk zijn dat vooral de laatste
verzen op generlei wijze een
samenvattende conclusie zijn over ‘het
geval Tereus’. De rei heeft dit in feite al
in het begin achter zich gelaten in een
aaneenschakeling van wijsheden, die
geenszins op een climax uitlopen.

3 De dramatische opzet van de Ithys
3.1 Suggestie in plaats van illusie
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In de Ithys heeft Samuel Coster een gruwelijke gebeurtenis uk de klassieke
mythologie, verhaald in een ook in de middeleeuwen reeds zeer bekende bron, in
een dramatische vorm gegoten. De geschiedenis van Progne, Philomela en Tereus
is geheel onder de vereiste noemer ‘de val der groten’ te rangschikken, en
beantwoordt in ‘ruwe vorm’, zonder enige dramatisering, al aan de Senecaanse
smaak voor gruwelen, waaraan Coster - veel meer dan voór hem Bredero of Hooft
42
- bij het publiek van de ‘Eglentier’ heeft willen appeleren.
De uiterlijke vorm van het stuk, dat zich als ‘treur-spel’ presenteert, beant-

42

Rens (1982, p. 56) wijst erop dat het geweld-op-het-toneel in het Nederlandse
renaissancedrama niet van Coster komt (zoals Worp stelde). In Achilles en Polyxena en
Rodd'rick ende Alphonsus vindt men dit reeds. Coster lijkt echter wel verantwoordelijk voor
de horror, die later bij Jan Vos met zoveel toneelspektakel gepaard zou gaan.
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woordt aan de globale formele eisen die men in Costers tijd hieraan stelde: de stof
is verdeeld over vijf bedrijven, gruwelen overkomen hooggeplaatsten, en er is een
43
exitus infelix voor de slechten. Het drama bevat aan het einde van elk bedrijf,
behalve het eerste, een rei. (In de editie-1615 worden die na het eerste en vierde
bedrijf nader gedetermineerd als ‘spokend’, in de editie-1618/1619 zijn alle anoniem).
Hiernaast vindt men in het vijfde bedrijf nog een rei. Zoekt men echter naar structurele
eenheid, die tot uitdrukking moet komen in een logische en noodzakelijke
opeenvolging en samenhang van de handeling in de verschillende scènes,
geconcentreerd binnen een bepaald tijdsverloop en gesitueerd binnen eén concrete
voorgestelde ruimte, dan blijkt een dergelijke eenheid in de Ithys niet aanwezig.
44
Ik begin met de ‘te spelen ruimte’. Uit de analyse is gebleken dat het stuk geacht
wordt zich af te spelen in twee verschillende ‘globale’ ruimtes: het hof en het bos.
Coster heeft geen poging gedaan om de verschillende aspecten van deze ruimte
duidelijk te specificeren. Uit de tekst kan men opmaken dat er verschillende
plaatsen-in-het-bos worden voorgesteld: een plaats met bloemen in I.1.-4., bij Baucis'
hutje in II. 1.-2. en III.1.-2., in de buurt van de stad in II.3. (vanaf vs. 562)-6., een
plaats waar de herderinnen zich opmaken om Bacchus te eren in III.4. en in en bij
de plaats waar de herders feest vieren ‘onder de eiken’ in IV.1. -3(1). Het gaat hier
echter slechts om terloopse aanduidingen. Dat Coster zich ook ‘het hof’ niet duidelijk
voor ogen stelt, blijkt wel uit het feit dat hij Progne in IV.4. samen met Philomela
Ithys laat doden en ‘bereiden’ in dezelfde ‘te spelen’ ruimte als die waar in V.2.-3.
de maaltijd zal worden gehouden. In werkelijkheid zal het publiek de slachtplaats,
met de ‘vleysch-banck’ (vs. 1410), toch wel niet in de eetzaal van het paleis
gesitueerd hebben?

43
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Ik noem hier alleen de elementen die volgens Smit tot de globale dramatheoretische kennis
van het begin der zeventiende eeuw behoord zullen hebben (Smit 1968, p. 10). Andere formele
kenmerken van de Ithys bij Smit 1968, p.33-34, Rens/Van Eemeren 1977, p. 79; nadere
uitwerking hiervan in Rens 1974, p. 78-88. Zoals al eerder gezegd rangschikt Rens de Ithys
onder de categorie van meest classiciserende drama's voór 1625, de zg. ‘Aristotelischklassieke
treurspelen’. (Zie Rens/Van Eemeren 1977, p. 187-188). Volgens Te Winkel verschilt de Ithys
door de pastorale scènes vrij veel van een klassiek drama, maar volgens hem getuigt Costers
afkeuring van de toevoeging van het tafelspel (in 1618) wél van een op classicisme stoelende
overtuiging (Te Winkel 1923, p. 141). Daartegenover werd de Ithys indertijd door P. van
Valkenhoff (pseudoniem van P. Vermeeren) gekarakteriseerd als ‘gedeeltelijk nog aan de
rederijkers herinnerend’. Dit waarschijnlijk op grond van zijn - niet nader toegelichte constatering: ‘langdradigheid in redenering zowel als in voorstelling’ (Van Valkenhoff 1943,
p. 137). Verder over de Ithys: Jonckbloet 1889, m.n. p. 238-239; Worp 1904, p. 256; Kalff
1909, p. 124-126; Kalff 1915, p. 230; Brouwer 1948, p. 251; Knuvelder 1971, p. 264-265.
Deze term wordt gehanteerd door Hummelen 1982, p. 10. Hij onderscheidt hier de ‘te spelen
ruimte’ van de ‘gespeelde ruimte’, in die zin dat de eerste doelt op de ruimte waarin volgens
de lezer de handeling van het drama zich afspeelt en de tweede de ruimte aangeeft in de
voorstelling van de toeschouwer.
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We zullen ons het feitelijke toneel dat Coster in zijn hoofd had bij het schrijven van
zijn stuk, voor moeten stellen als een conventioneel, polytopisch gebruikt,
simultaantoneel, waarop naast of tegenover elkaar de ‘bos’ toegang(en) en die van
‘het hof’ waren gesitueerd. Men kan hierbij denken aan schermen, deuren, maar
ook aan met gordijnen af te sluiten compartimenten. Door uit eén van de toegangen
te treden of door eén van de compartimenten te openen en van daaruit het toneel
te betreden, gaf men aan dat het hele toneel nu eén van de twee ‘globale ruimtes’
45
voorstelde. Een dergelijk toneel, waarop de voorstelling van de ‘gespeelde ruimte’
zó op ‘suggestie’-conventies berust, beoogt op generlei wijze de illusie van
‘werkelijkheid’ te geven. Coster richtte zich kennelijk niet op een toneel zoals dat
46
van de latere Nederduytsche Academie, waarin men - volgens Hummelen beschikte over de mogelijkheid om door middel van ‘en bloc’ omdraaiende doeken
de illusie van twee lokaties kon creëren, die nu dus ná elkaar in plaats van naast
elkaar werden voorgesteld.
Dit kan blijken uit II.3., waarin Grusella door middel van woorden op het toneel de
afstand aangeeft, die zij van het boshutje van haar moeder tot aan de stad met zijn
‘hooghe mueren’ (vs. 562) aflegt. Door over het toneel te wandelen kan zij deze
suggestie onderstrepen: en bekende toneelconventie van de rederijkers, die men
47
wel heeft aangeduid met de term ‘travelling’. Door haar woorden in vs. 564-565
krijgt deze suggererende handeling trouwens nog een extra symbolische betekenis:
de puntig bestrate weg, die van het land naar de stad leidt, geeft de overgang aan
van een zuivere levenssfeer naar een gecorrumpeerde. Men krijgt de indruk dat
een suggestie-toneel Coster ook nog voor ogen stond toen hij scène IV.5. in de
editie-1618/1619 toevoegde, de scène waarin Progne (met Philomela?) ingehaald
wordt door Grusella en Tityrus. Deze scène bleek reeds als fase in de handeling
problematisch (d.w.z.: niet ‘logisch’ of ‘waarschijnlijk’), aangezien Progne in de scène
ervoór in het paleis is en er ook zal blijven, terwijl de toegevoegde scène ineens
buiten het paleis wordt gesitueerd. Op een toneel, waarin het toneelbeeld, gesteund
door omdraaiende doeken, tot op het moment in zijn geheel ‘het hof’ voorstelt, wordt
deze scène extra problematisch. Als het toneelbeeld niet wordt veranderd, wordt
het ‘onlogische’ van de door
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Hummelen 1982 behandelt wel het toneel en de toneelmogelijkheden van de Brabantse
kamer ‘Het wit lavendel’ en de Nederduytsche Academie, niet dat de oude rederijkerskamer
‘D'Eglentier’. Zie voor een reconstructie van de wijze waarop men in de Brabantse kamer het
toneel gebruikte: p. 45-68. Hetzelfde principe van nevenschikking der voorgestelde plaatsen
werd ook nog in de Amsterdamse schouwburg van 1637 gehanteerd (Hummelen 1967;
Smits-Veldt/Teusink 1978).
Hummelen 1982, p. 106-119. Hummelen doelt op de achtergrond van het brede, centrale,
achtercompartiment.
Schérer 1955, p. 179-181 (m.b.t. het Franse toneel in de periode 1630-1645). Deze conventie
word ook nog toegepast op het toneel van Van Campen (waar de Ithys nog verschillende
malen opgevoerd zal worden); zie Smits-Veldt/Teusink 1978, p. 105-106.
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woorden voorgestelde handeling versterkt; als het wél gebeurt, wordt het verloop
van de handeling extra ‘onlogisch’. Geheel geen problemen hoeft hier echter het
‘ouderwetse’ simultaantoneel te bieden. Aan het einde van IV.4., na een zeer
spectaculaire scène, waarin de Furiën uit de onderwereld zijn verrezen om in het
licht van laaiend vuur (vs. 1411-1412) de voorbereidingen voor de gruwelmaaltijd
te treffen, ‘vertrekt’ Progne (in vs. 1427: ‘'t Wordt tijdt dat Progne gae...’), om in de
volgende scène als eerste weer het woord te nemen, als ze de herders ziet naderen.
Ik reconstrueer nu, binnen de conventionele mogelijkheden: een doek valt over de
‘accessoires’ op het toneel (o.a. de tafel waarop het vlees van Ithys in stukken wordt
gehakt, vs. 1410, met de ‘vuren’). Progne (die in editie-1615 inderdaad meé van
het toneel verdwenen zou zijn, om plaats te maken voor de rei in IV.6.) blijft echter
op het toneel, waar ze - al lopend - aan - gesproken wordt door de herders. Door
deze handelingen is de voorgestelde ruimte ‘hof’ even uit het gezicht of de ‘suggestie’
verdwenen, en zo kan ook Progne binnen de technisehe toneelsituatie tegen de
48
herders zeggen: ‘Ga mee naar het paleis’ (vs. 1436-1437, 1441). Een andere
aanwijzing dat Coster zich meer op de technisehe kant van de opvoering richtte
dan zelfs maar op de suggestie van de werkelijkheid, vindt men in IV.4. Na het doden
van Ithys, draagt Progne Philomela op om ‘hier achter 't kleet’ (vs. 1365: gordijn) te
gaan staan, met Ithys' hoofd. Op deze plaats, zo zegt Progne, zit Tereus meestal
aan de maaltijd (d.w.z.: voor het gordijn). Philomela zal van achter dit gordijn
tevoorschijn moeten komen als wraakfiguur, tijdens het door Progne nu voor te
bereiden maal (in V.5.)

3.2 Geen structurele eenheid
De aspecten van de mise-en-scène zijn alleen aan de orde gesteld om te laten zien
dat Coster zich conform de conventies op het rederijkerstoneel bij het schrijven van
de Ithys in elk geval dramaturgisch niet; op een ‘werkelijkheidsillusie’ toelegde. Er
is niet alleen geen sprake van ‘eenheid van plaats’, het blijkt ook - en dat is veel
belangrijker als het gaat om de vraag of er sprake is van een ‘verbeelde werkelijkheid’
- dat de voorgestelde plaatsen op zichzelf als heel weinig ‘waarschijnlijk’ worden
voorgesteld.
Wel speelt de handeling zich af binnen het verloop van eén dag, maar opgemerkt
kan worden dat Coster zich weliswaar formeel aan deze regel houdt, maar dat de
‘waarschijnlijkheid’ daarbij ook nauwelijks in het oog wordt gehouden. Coster hechtte
er kennelijk meer aan om Progne haar eerste wraakmonoloog (III.3.) te laten openen
met het (ook symbolische?) beeld van de dalende
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Als deze nieuwe scène eigenlijk tussen IV.3 (11) en IV.4 geplaatst had moeten worden (wat
inhoudelijk zeer onwaarschijnlijk is), zou een overgang land-hof voór IV.4 gesuggereerd zijn;
dit dan ook via ‘onthulling’ van de slachtplaats.
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zon, die de komende nacht van de ondergang aankondigt, dan dat hij zich
bekommerde om de consequenties van deze tijdsbepaling. Hij verwachtte zeker
niet dat iemand achteraf na zou gaan tellen wat er allemaal nog gebeuren moest
tussen deze namiddag en het avondmaal: Progne naar de herders, die nog uitvoerig
feest zullen vieren, Philomela geschaakt, het zinnen op wraak en het doden van
Ithys, de voorbereidingen tot de maaltijd en de apotheose zelf...
Een ‘logische’ verbinding van de verschillende scènes, in de zin van een structurele
eenheid van het handelingsverloop, treft men in de Ithys niet. Daar is allereerst de
kwestie van de verhouding tussen de land- en hofscènes, of, om preciezer te zijn:
de scènes waarin alleen herders optreden tegenover de scènes waarin alleen Progne
en/of Tereus sprekend optreden (en - in enkele verzen in IV.4. - de kleine Ithys). In
cijfers uitgedrukt nemen de ‘landscènes’ in de editie-1615 763 verzen in beslag,
tegenover 604 verzen ‘hofscènes’. In 134 verzen is er sprake van een feitelijke
ontmoeting tussen vertegenwoordigers van land en hof. Bij dit totaal moeten dan
nog vijf reizangen geteld worden (twee in het laatste bedrijf), die samen 236
versregels beslaan.
Wil men spreken van een dramatische intrige in de zin van Heinsius (de
noodzakelijke, logische opeenvolging van handelingsonderdelen die leiden tot een
tragische lotsverandering), dan is deze wel zeer eenvoudig en slechts uitgewerkt
in enkele scènes. Hij kan worden samengevat als: ‘Progne hoort de waarheid over
het lot van haar zuster, ze bereidt haar schuldige echtgenoot een gruwelijke wraak
en voert deze uit, waarna alle betrokkenen gedood worden.’ De lotsverandering van
Tereus gaat niet gepaard met een in woorden geformuleerde agnitio (hoewel dit
heel goed wel dramatisch uitgewerkt had kunnen worden) en is voor het publiek
ook geenszins onverwacht. De lotsveranderende dood van Progne en Philomela
heeft evenmin een Aristotelisch-tragisch karakter: er wordt niet naar toegewerkt en
is als het ware bijzaak. In feite zou men slechts van een werkelijk onverwachte en
met emotie gepaarde agnitio en peripetia van Progne kunnen spreken aan het begin
49
van de intrige; deze vormt hier dus de ‘motor’ van de handeling en niet het resultaat.
De dramatische handeling voltrekt zich in het hofmilieu, niet in dat van de herders.
Dat wil echter niet zeggen dat ‘het land’ in geen enkel verband staat met de intrige.
De aanzet hiertoe wordt gegeven in II.2., wanneer Baucis (overigens zonder enige
expositie te geven over de stand van zaken!) haar dochter Grusella opdraagt het
borduurwerk van Philomela aan Progne te brengen. Ook de ontmoetingsscènes in
II.4. (waarin Grusella tegenover Progne staat) en IV.4. (waarin Progne zich onder
de herderinnen voegt met de bedoeling om Philomela te schaken) zijn als onderdeel
van de intrige op te vatten. Dit geldt echter niet
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Rens (1974, p. 87, ad I 6 b en c) constateert zonder toelichting een peripetia van Progne in
II.4-5 (en tussen V.[3-4]) en eén van Tereus, tussen V.3-4. Een agnitio ziet hij zowel bij Progne
(in II) als bij Tereus (v).
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voor de resterende ontmoetingsscène I.3., waarin Tereus Tityrus aanspreekt. Met
de handeling is deze scène niet of nauwelijks verbonden, wel met de inhoudelijke,
morele instructie die door de handeling wordt uitgedragen. De pastorale scènes
I.1.-2., I.4. en I.1., gesitueerd voór de aanzet tot de intrige in II.2., staan geheel los
van de dramatische handeling; dit geldt ook voor III.2. (de monoloog van Baucis).
De andere pastorale scènes, II.3. (waarin Grusella zich naar de stad begeeft), III.1.
(waarin Grusella zich na haar boodschap weer bij haar moeder meldt) en IV.2.
(waarin de herdersvreugde even verstoord wordt door een blik op Progne en
Philomela ‘in de verte’) zijn nog wel met enige draden met de intrige verbonden,
maar verwijderen zich claar weer heel snel van door de strekking van de monologen,
respectievelijkde conversatie van de herders. Dit geldt ook voor de twee scènes
II.6. en V.1., waarin Progne en Tereus tegenover elkaar staan. Met name in de eerste
scène wordt een voor de hand liggende mogelijkheid gemist om een ‘noodzakelijke’
verbinding met de hoofdhandeling te geven. In de pastorale scènes wordt verder
niet iets wat op een tweede intrige lijkt, uitgewerkt. Elke aanzet hiertoe wordt in de
kiem gesmoord. Er is dan ook veel minder sprake van ‘handeling’, dan wel van
uitbeelding van statische tafereeltjes uit het leven van enige herders, die alleen
chronologisch opeenvolgen. In de editie-1615 komen na IV.2. de herders niet meer
ter sprake, noch treden zij meer op het toneel op. Dat wil zeggen dat het belangrijkste
gedeelte van de dramatische handeling, waarin Progne haar wraakzuchtige plannen
tot uitvoer brengt, op zichzelf blijft staan, zonder feitelijke verbinding met landscènes.
In de editie-1618/1619 heeft Coster een poging gedaan om de twee ‘levensgebieden’
50
meer met elkaar te verbinden. In IV.3. (1.) wordt de schaking van Philomela nu
gerapporteerd door Baucis, waarna de herders Progne achterna gaan. Zij halen
haar in en volgen haar naar het hof in IV.5., waardoor hun aanwezigheid aldaar
wordt voorbereid. Ze zijn (zeer waarschijnlijk) aanwezig tijdens de maaltijd aan het
hof en maken deel uit van het tableau de la troupe, bij het zingen van de laatste rei.
De toevoeging van vs. 1668-1682 in V.1. heeft eveneens de functie om de
aanwezigheid van de herders bij de maaltijd aan het hof te motiveren. Ook wil Coster
kennelijk het sententie-achtige karakter van Prognes woorden ‘waarschijnlijk’ maken.
Hij zal zich er dan wel van bewust zijn geworden dat de wijze woorden over velerlei
onderwerpen, die Progne in de mond gelegd worden, niet erg in de situatie passen.
51
Dit werd immers door Heinsius uitdrukkelijk afgekeurd. Door Tereus de lof te laten
zingen van Prognes wijsheid, die
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Rens 1972c, p. 342, constateert dat de tekst van de editie-1615 juist meer samenhang vertoont
dan die van de editie-(1618/)1619, wat hij slechts becommentarieert op grond van de
onduidelijke situering van IV.4. Hij gaat niet in op de andere toevoegingen en vraagt zich ook
niet af welke functie zij hebben. In plaats daarvan oppert hij als mogelijke oorzaken van de
ontstane structurele onduidelijkheid ‘haast’ en ‘slordigheid’.
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 16, in Heinsius 1971, p. 102-103.
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zich in spreuken manifesteert, probeert Coster deze sententiae dan in elk geval in
het ‘karakter’ in te passen.
De toevoeging van de pastorale scène IV.1., waarin Grusella en Daphnis elkaar
als gelukkige geliefden wederliefde betonen, heeft mogelijk eveneens de functie de
volgende scène beter te integreren. Het moet namelijk na III.1, (waarin Baucis haar
zegen geeft aan de liefde van haar dochter) eerst voor iedereen duidelijk zijn dat
de minnaars elkaar in liefde hebben gevonden, vóórdat ze samen met de andere
herders in luchtig plezier optreden. De toevoeging van de verzen 181-188 is echter
niet helemaal functioneel en zou binnen de handeling gemakkelijk achterwege
kunnen blijven. Door deze toevoegingen wordt de getalsmatige verhouding tussen
de verschillende scènes: 828 verzen ‘landscenes’. 620 verzen ‘hofscènes’, 148
verzen ontmoetingsscènes. Het getal der reiverzen blijft 236.

3.3 Tekst en handeling als dragers van morele instructie
Dat Coster naar aanleiding van de tekst in editie-1615 zeker geen preoccupatie met
‘eenheid van handeling’ toegedicht kan worden, blijkt uit het vorige. Als men bedenkt
dat meer dan een kwart van de hele tekst in beslag genomen wordt door expliciete
morele instructie, in de vorm van sententies en in algemenere termen vervatte lering,
dan blijkt in feite al waar zijn preoccupatie wel ligt. In de analyse is aangegeven hoe
Coster zich geen kans laat ontglippen om zijn figuren enige wijze lessen in demond
te geven, die vaak slechts via associaties met de situatie zijn verbonden, maar die
met hun gedragsethische noties voor het merendeel toch een coherent geheel
vormen. In termen van handeling mag de structuur van de Ithys weliswaar in niet
of weinig geïntegreerde delen uiteenvallen, in termen van morele instructie zijn de
land- en hofscènes onlosmakelijk met elkaar verbonden. De hofscènes geven
inhoudelijk een exemplum in het negatieve, dat in de landscènes in positieve zin
wordt voorgesteld. Dit gebeurt door middel van woorden, maar ook door middel van
‘gedrag’. Het stuk is bewust gebouwd op een inhoudelijke, morele tegenstelling
tussen de twee levensgebieden: enerzijds dat van het door smart en onrust gekwelde,
door redeloze begeerten beheerste hof, waarin liefdesuitingen slechts geil of geveinsd
zijn, anderzijds het leven van de tevreden herders, die naast de noodzakelijke
levensbehoeften slechts wederliefde verlangen. Deze tegenstelling bepaalt ook
stilistisch de associatieve opbouw van vele passages.
Vandaar dat de landscènes van het eerste bedrijf en de eerste scène van het
tweede bedrijf niet beschouwd moeten worden als een niet geïntegreerd aanhangsel
van de hoofdhandeling, maar als passages die het moraalfilosofische perspectief
bieden waartegen de komende (hof)handeling moet worden beoordeeld. Het zijn
in het stuk ook in de andere scènes juist de herders (in feite vooral de herderinnen)
die zowel in hun gedrag als door hun woorden het exemplum ten goede geven. Ook
meer dan een kwart van de in hun mond gelegde woorden bestaat uit

Samuel Coster, ethicus-didacticus

147
expliciete morele instructie! Dat wil zeggen dat zij samen met de reien het
leeuwendeel van alle lering uitdragen; de hofscènes bieden hierbij vergeleken slechts
incidentele morele uitspraken. Het verschil in functie tussen herders en reien zit
uiteraard in het feit dat de eersten ook zelf in hun gedrag demonstraties zijn van de
expliciet geformuleerde normen, en dat de niet aan de handeling deelnemende
reien geheel volgens de eis van Horatius de dramatische handeling slechts in een
algemeen moreel perspectief stellen.
Ook inhoudelijk formuleren herders en reien verschillende, hoewel zeer nauw
aan elkaar verbonden, lessen. De herders bespiegelen bij uitstek over de hofland
antithese, met alle morele connotaties van dien. Zij stellen de norm betreffende het
natuurlijke wél-leven, waarbij ‘genoegen’ bestaat uit ‘genoeg hebben’ en men met
een zuiver gemoed in armoede rijk is, en waarbij men niet - zoals aan het hof - door
voortdurende angst gekweld, in materiële rijkdom de ware rust en het ware genoegen
moet derven. De reien (eén aan het eind van elk der bedrijven II-V en eén in V.2.)
geven daarentegen niet zozeer een praktische gedragsethiek: ze bieden vooral
(gepopulariseerd) ideeëngoed op abstract-universeel niveau. Een dergelijke rei
paste kennelijk niet aan het einde van het eerste bedrijf, bij de daarin voorgestelde
levenssfeer der herders.
Aan het einde van het tweede bedrijf echter, na de onthulling van Tereus' wandaad,
spreekt de rei over de kwade gevolgen van niet door rede beteugelde begeerten,
die tot on-eer en on-deugd leiden, en pleit zij voor een redelijke opstelling, waarin
men wél probeert zijn kwade lusten te bedwingen (II.7.). Vervolgens, nadat Progne
zich in het derde bedrijf heeft opgemaakt om zich, met Philomela, op haar trouweloze
echtgenoot te wreken, waarschuwt de rei opnieuw tegen het verlies van eer door
de ondeugdzame. Vervolgens wijst zij er onder meer op dat de keuze van de weg
der zonde een vrijwillige keuze is. Ze herinnert eraan dat de mens beschikt over de
mogelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden, mits hij maar de in zijn binnenste
geschreven goddelijke wet volgt. En elk kwaad wordt gestraft! (III.5.). Na het derde
bedrijf, wanneer Progne haar wraakactie bijna heeft volvoerd, bespiegelt de rei nog
eens over de ellendige toestand waarin de mens die door wellust de deugd heeft
verlaten, zich bevindt: hij is een prooi van angst en onrust, en zijn ondergang is
onvermijdelijk. Ook de wraak van Progne wordt bestempeld als een zondige passie,
die men altijd moet vermijden, ook al voelt men zich terecht door een ander gekrenkt
(IV.6.). Deze lessen stellen het verwerpelijke gedrag van Progne en Tereus, dat in
zo'n schrille tegenstelling staat tot het door de herders geschetste natuurlijke
levenspatroon, in het gewenste moraalfilosofische licht en leiden hier een aantal
52
universele waarheden over dé mens uit af.
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Geheel in de lijn van Griffiths betwijfelt Rens of de morele uitspraken van de koren wel een
indicatie zijn van de ‘emblematic or exemplary intention’ van het stuk (Rens 1974, p. 85, ad
H 6). Van de sententiae (‘not to be expected outside the choruses’) constateert hij alleen de
‘remarkable formulations, especially in courtly dialogues’. Hieruit blijkt duidelijk dat Rens geen
oog heeft voor de instructie-opzet van Costers drama.
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Aangezien de vorst zijn koninklijke waardigheid als mens slechts verdient als hij zelf
53
aan de hoogste morele normen van wijsheid en goedheid beantwoordt , spitst de
rei de gestelde ethiek toe op het koningschap, vooral in de afsluiting van het vijfde
bedrijf (V.5.). De machtswellust van de vorst aan wie eigen roem meer ter harte gaat
dan het welzijn van zijn onderdanen, en de broosheid van zijn schijnbaar
onaantastbare positie worden hierin aan de kaak gesteld, met op het laatst de
gedachte dat de eenvoudige mens altijd beter af is dan de vorst, ook als deze wel
aan zijn opdracht voldoet.
De plichten van de vorst ten opzichte van zijn onderdanen behoren tot een
instructiegebied dat door de herders niet wordt betreden, behalve in de eerste claus
van Caralena. Aan de andere kant is de ‘topic’ van de herders, het natuurlijke versus
het onnatuurlijke leven, nooit onderwerp van de reien, behalve bijna aan het eind
van de laatste rei. Dit laatste lijkt een extra aanwijzing dat Coster met name gericht
is op een eenheid van het instructiegeheel dat hij door middel van zijn tragedie wil
uitdragen: in het begin wordt aangekondigd wat aan het eind - hoewel met een
andere argumentatie - nog eens wordt samengevat. In zoverre heeft de claus van
Caralena ook de functie van een expositio zij het dan niet in Senecaanse zin.
We hebben gezien dat aan Tereus en Progne ook - incidenteel - een aantal
wijsheden in de mond gelegd wordt, maar dit in veel mindere mate en bovendien
niet in een duidelijke samenhang. Zo spreekt Tereus over de vrije wil van de mens
om zijn verdriet uit te bannen, de mogelijkheid om ‘waar genoegen’ in zichzelf te
vinden, mits men de begeerte der zinnen weerstaat en de vanitas van het aardse
leven inziet (vs. 751-753, resp. 1583-1587, 1607-1615). Afgezien van een enkele
losse sententieachtige uitspraak en een zeer ‘to the point’ bespiegeling over de
vrees voor de dood in vs. 967-975, worden aan Progne slechts in haar laatste dialoog
met Tereus een aantal zeer uiteenlopende wijsheden in de mond gelegd.
Samenvattend: de hofintrige is een demonstratie van de gruwelijke val der groten
die zich schuldig gemaakt hebben aan wellust en wraakzucht. Deze intemperantia
(en de erop volgende straf) is een symptoom van een moreel verwerpelijk bestaan,
dat niet op natuurlijk wel-leven is gebaseerd. Hiertegenover demonstreren de
herdersscènes in positieve zin het geluk van een leven volgens ‘nootdruft’. In plaats
van de uitdrukking te zijn van eén grondmotief demonstreert Costers spel de
antithese tussen twee levenswijzen, elk met hun eigen positieve, c.q. negatieve
morele connotaties, waarbij de norm ‘gelukkig leven volgens “nootdruft”’ centraal
staat.
Waar in dit stuk de verschillende scenès niet meer dan vrij statische ‘set pieces’
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Zie Veenstra 1968, o.a. p. 26-27, 31.
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zijn, gesitueerd in een onduidelijke plaats ‘ergens in de ruimte’, is toch in de scène
voór de catastrofe zeker sprake van ‘dramatische spanning’. Deze wordt niet zozeer,
als in Seneca's Thyestes; opgewekt door het pathos en onheilspellende
voorgevoelens van het slachtoffer (i.c. Tereus), maar door het creëren van een
dramatisch misverstand. Progne vertelt het verhaal van de moord op Ithys door
middel van niet door Tereus, maar wel door het publiek begrepen metaforen. Het
beeld van het vluchtende wild, toegepast op het onschuldige slachtoffer Ithys, verwijst
ook weer ‘redenerend’ naar scène I.3., waarin Tereus' jacht op een hert eveneens
een verwijzing leek te zijn naar het schenden van een onschuldige, namelijk
Philomela. Het moge duidelijk zijn dat hierbij niet gespeeld wordt op emoties van
het publiek, maar op diens intellectuele combinatievermogens: de herkenning van
de adequaatheid van Prognes wraakmiddel. Eenzelfde soort ‘spanning’, gebaseerd
op de tegenstelling tussen kennis van het publiek en onkunde van èen der
toneelfiguren, vindt men in V.1.

3.4 Karakters
We hebben geconstateerd dat zowel Tereus als Progne een aantal wijze,
sententie-achtige, uitspraken in de mond gelegd wordt, die in hoge mate in
tegenspraak zijn met de morele ondeugd van de vorst en de redeloze haat en
wraakzucht waarvan zijn echtgenote is bezeten. Het is echter de vraag of in een
tragedie waarin de hoofdpersonen aan het hof als gedwongen veinzers worden
voorgesteld (zie vs. 687-688 en 774), een dergelijke tegenspraak zonder meer
geïnterpreteerd moet worden als een rhetorisch bepaalde inconsistentie in
karaktertekening, zoals in andere drama's van deze tijd is geconstateerd. Dit geldt
temeer omdat deze wijze uitspraken in feite steeds in tegenwoordigheid van de te
bedriegen partner worden gedaan (II.6. en V.1.). Waarschijnlijk was voor het
zeventiende-eeuwse publiek, dat door het bedrog van uiterlijke schijn was
gefascineerd, de tegenstelling tussen Tereus' uiterlijke noblesse en zijn innerlijke
corruptie een kenmerkend aspect van de ‘hypocriete vorst’. Het ‘werkelijke’ karakter
van Tereus komt overigens niet in zijn eigen woorden tot uitdrukking (of het moest
in zijn - mogelijk symbolische - jachtdrift in I.3. zijn). Nergens kan men hem betrappen
op geile, tirannieke overdenkingen; nergens blijkt ook dat hij inderdaad verkeerde
ideeën huldigt, behalve in vs. 772, waarin hij - anders dan de strekking van het stuk
- in de mening blijkt te verkeren dat het hof een plaats van vreugde is.
De wijze, weloverwogen woorden van Progne, die in de editie-1618/1619 expliciet
karaktertekenend gemaakt worden (zie sub 3.2 p. 145-146), onderstrepen door hun
tegenstelling tot de razernij die zij tevoren ten toon spreidde, mét haar andere,
liefhebbende woorden, haar huichelarij veel duidelijker. Deze, ook expliciet
geformuleerde, tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid en het veinzen van het
hof tegenover de eerlijkheid op het land, wordt door het optreden van Tereus en
Progne nog eens duidelijk gedemonstreerd.
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Van individuele karaktertekening in de voorstelling van de herders en herderinnen,
in de zin dat bijvoorbeeld de drie optredende meisjes van elkaar onderscheiden
worden, is nauwelijks sprake. Feitelijk worden Caralena en Grusella onderscheiden
door het feit dat de liefde van de eén door de moeder wordt begunstigd, en die van
de ander niet. Sylvia heeft helemaal geen minnaar. Dit laatste meisje, dat in I.2. wel
een lange reeks morele lessen over de grenzen van de menselijke behoeften in de
mond gelegd wordt (de langste claus van de herders), wordt echter geenszins
getekend als een ‘wijze’. In haar gedrag is ze juist een nieuwsgierig, op
liefdesgeschiedenissen belust typetje. Grusella, die als enige een rol speelt in de
hofhandeling, treedt in veel meer verschillende situaties op dan Caralena. Ze
onderscheidt zich echter niet van haar: beiden spreken en/of zingen wijze lessen,
in hun gedrag worden beiden getekend als ‘verliefde meisjes’, iets wat op
conventioneel-amoureuze wijze wordt geuit. Van een zekere inconsistentie in de
tekening van Grusella is sprake in III.1., waarin de situatie (de confrontatie tussen
de moeder-met-maatschappelijke-levenservaring en de prille dochter, die vooral
aan de liefde denkt) de aard van de dialoog bepaalt, en niet de reeds gevestigde
‘karakters’ van de figuren. In dit geval presenteert de eerst zo wijze Grusella, die
zich uit overtuiging van het hofleven afkeerde, zich nu als een meisje dat ‘niet beter
weet’ en zo constateert dat zij ‘uit gewoonte’ het landleven verkiest. Zo'n
inconsistentie treft men ook in Baucis, die zich van het ene op het andere moment
voordoet als zuurpruim, na eerst als een verlichte wijze vrouw te zijn voorgesteld
(III.1.-2.): beide aspecten behoren tot de mogelijke tekening van het type ‘oude
vrouw’.
Coster heeft zich vooral toegelegd op de karaktertekening van eén figuur, de
vorstin Progne, uit wier door wraakzucht bepaald handelen de hoofdzaak van de
intrige bestaat. Zij wordt echter geenszins getekend alseen tragische, Aristotelische
heldin, in wie zich een innerlijk conflict ontwikkelt en die ten slotte door
54
karakterzwakte haar emoties niet de baas kan en daardoor in schuld vervalt. Zoals
we zagen heeft Coster een voor de hand liggende kans tot uitwerking van zo'n
innerlijk conflict niet aangegrepen (II.6.). Prognes overgang van droefheid naar
wraakzucht (II.4.-5.), na het horen van het gruwelijk nieuws over Philomela's lot,
vindt weliswaar plaats na een aantal innerlijke bedenkingen over de vraag of Tereus'
schuld nu inderdaad is vastgesteld, maar deze passen geheel in
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Dit laatste suggereert Rens (1974, p. 84, ad F 3 en F 4). Volgens Rens belichaamt Progne
‘de overgang van lijdende, rouwende figuur tot een duivelse, zich zelf corrumperende, wreker’
en wordt zij in de loop van de handeling schuldig door ‘excess’. Dit is voor hem eén van de
redenen om haar als hoofdpersoon van het drama te beschouwen. Terecht ziet Rens Prognes
gedrag als de uitdrukking van ‘veinzen’ en ‘wraak’, maar ik zou dit niet de twee ‘basisthema's’
van het stuk willen noemen. De wraakzucht en het veinzen van Progne zijn in structureel
opzicht wel respectievelijk de motor en de ‘olie’ van de intrige, maar zij staan als negatief
exemplum in dienst van de gedemonstreerde antithese tussen het ‘natuurlijk’ en het
‘onnatuurlijk’ leven.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

151
de uitwerking van een ethopoeia die antwoord geeft op de vraag ‘Wat zou Progne
gezegd hebben toen...’. Een conflict tussen emoties is er niet. Een dergelijk conflict
wordt wel aangegeven als Progne in IV.4. haar zoontje doodt, maar dit neemt slechts
tien verzen in beslag! De hoofdmoot van Prognes karaktertekening bestaat uit twee
wraak- en razernijmonologen, die ook bekwame staaltjes van rhetorische vaardigheid
zijn, evenals trouwens de wanhoopsmonoloog van Tereus.

3.5 Titel
Waarom heet het stuk Ithys? De figuur Ithys neemt in structured opzicht in de
handeling absoluut geen centrale plaats in. Hij spreekt in IV.4. een paar woorden
en wordt dan gedood. Alleen als men de voorgestelde handeling (dus de intrige met
Prognes wraak) beschouwt als ‘instruerend’, ‘boodschap overdragend’, wordt de
titel duidelijk. Als onschuldig slachtoffer van de wraakemotie van Progne (die zelf
weer wordt opgeroepen door de geile passie van Tereus) is het lot van Ithys de
belichaming van een ‘les’: ‘de zonde van de breideloze hartstocht ziet men aan zijn
vreselijke gevolgen’. Op deze wijze opgevat beantwoordt de Ithys aan de eisen die
Scaliger formuleert, als-hij voorschrijft dat de grootste zorg besteed moet worden
aan de keuze van de titel van een drama. Deze moet volgens hem afgeleid worden
'van de qua indrukwekkendheid en ongeluk meest opvallende gebeurtenis of persoon
55
óf van de figuur die in de intrige de belangrijkste plaats inneemt. Met andere
woorden: de eerste mogelijkheid die Scaliger noemt, betreft de inhoudelijke
waardering van de voorgestelde zaken, afgemeten aan de ervaringswereld van de
toeschouwer, niét de structurele plaats die deze zaken in het handelingsverloop
innemen.

4 De stof van de Ithys: morele lading van literaire motieven
4.1 Het hof: Prognes wraak
4.1.1 Senecaanse horror
Voor een dramaschrijver die zijn krachten wilde beproeven op een treurspel in de
- in Nederland - jonge Senecaanse-rhetorische traditie van eigen bodem,
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Scaliger, Poetices libri septem, liber II, caput 97, p. 145b (in Scaliger 1964): ‘Illud verò maximè
inspiciendum est; Cuius modi utaris inscriptione, namque ab eo facto, aut ab ea persona,
quae est celeberrima dignitate & infelicitate, aut quae plurimúm versatur in toto argumento,
titulus est imponendus.’
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bood de geschiedenis van Procnes wraak alle mogelijkheden om tot een bevredigend
resultaat te kornen. Dit toonbeeld van onredelijke passies, de gruwelijke keten van
oorzaak en gevolg, waarin de eerste misstap van Tereus (het toegeven aan zijn
onwettige begeerte naar Philomela) uiteindelijk de slachting van schuldige én
onschuldige slachtoffers tot gevolg heeft, gaf de gelegenheid tot voor de hand
liggende moralisering op basis van een aantal fraaie rhetorische ‘set pieces’. Dit
dan vooral in de meest beproefde vorm van monologen, waarin smart (Procne),
wanhoop (Tereus) en vooral wraakzucht (Procne) de centrale uit te drukken emoties
vormen.
Al in het begin van de vijftiende eeuw werd in Italië de Procnegeschiedenis
aangegrepen om er een tragedie in Senecaanse trant op te bouwen. Gregorio
Correro's Progne (1429) is de derde van de dan langzaam op gang komende rij van
oorspronkelijke (in het Latijn geschreven) Seneca-navolgingen. Het stuk werd pas
in 1558 (te Venetië) uitgegeven; drie jaar later volgde (in Florence) een Italiaanse
56
vertaling. Waarschijnlijk een adaptatie van ditzelfde stuk - ook in het Latijn - werd
opgevoerd door de dons van het Oxfordse Christ Church, ter gelegenheid van een
bezoek van Elizabeth I aan de universiteit. De koningin werd niets van de gruwelen,
die bij Correro voor een deel slechts verteld werden, bespaard: verkrachting, moord
én het gehele gruwelbanket werden kennelijk met veel indrukwekkend theatergeweld
vertoond. Dat men in het Engelse academische milieu in deze tijd even dol was op
kleurrijke, uit Italië geïmporteerde horror als in de meer volkse theaterkringen, werd
al eerder gezegd. Zo vond in 1592 in Cambridge de beruchte voorstelling van
Alabasters Roxane plaats, tijdens welke een naamloze ‘gentlewoman’ buiten zinnen
raakte. Ook daar werd het publiek vergast op een afschrikwekkende maaltijd, bereid
door een door waanzinnige jaloezie gedreven koningin, die haar echtgenoot niet
57
alleen de resten van zijn kinderen, maar ook nog die van zijn maîtresse voorzette...
Zowel het stuk van Correro als de adaptatie begonnen met een proloog, uitgesproken
58
door de geest van Diomedes, de voorvader van Tereus. Met deze onheilspellende
verschijning werd een Senecaans aspect onderstreept, dat de Thyestes en
Agamemnon kenmerkt. Ook het onderwerp van de geschiedenis van Procne en
Tereus zelf kon direct de herinnering oproepen aan Seneca's Thyestes. De relatie
tussen Procnes wraak op Tereus en die van Atreus op Thyestes zal on-
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Boas 1914, p. 104-105; Charlton 1921, p. LXIV, n. 2; Berrigan 1973, p. 3-7; Berrigan/Tournoy
1980. De eerste Seneca-navolging dateert van 1314, de tweede van ca. 1390. Correro's tekst
werd in 1639 in Rome herdrukt; in 1787 zou de Nederlandse arts Heerkens delen van het
stuk (op grond van een handschrift in zijn bezit) publiceren (Berrigan 1980, p. 18-19).
Zie hoofdstuk II, sub 4.4 (p. 70); Boas 1914, p. 104-105. James Calfhill van Christ Church
adapteerde (waarschijnlijk) Correro's tekst. Deze adaptatie is niet bewaard, wel een
samenvatting ervan door een tijdgenoot.
Zie voor de tekst van Correro: Berrigan 1980. Het drama bestaat uit monologen, dialogen en
koren, met o.a. het optreden van een nutrix en nuntius.
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getwijfeld mede de attractie van het Procneverhaal bepaald hebben. De Thyestes
opent met het optreden van de geest van Tantalus, die uit de hel naar de aarde
wordt gejaagd door de Furie. Deze Furie maakt een duidelijke toespeling op de
geschiedenis van Procne, als zij Tantalus op onheilspellende toon aanspoort om
het huis der Atriden ten offer te laten vallen aan gruwelijke wraak. In het tot feest
uitgeruste paleis zal een ‘Thracische tragedie’ worden gespeeld, het bloed van
Thyestes' kinderen zal vloeien en Tantalus zal zijn honger stillen aan de door de
59
Furie bereide maaltijd! Het drama van Atreus en Thyestes is immers vooral het
drama van de wraakzucht, belichaamd in Atreus, die met wellustige precisie een
gelijksoortige wraak op zijn broer beraamt en uitvoert: hij doodt Thyestes' zonen en
zet ze de vader voor tijdens een zogenaamde verzoeningsmaaltijd. Ook Atreus doet
bij het beramen van zijn wraakzuchtige plannen een beroep op Procne en Philomela
om hem bij te staan: hun zaak is de zijne en inspireert hem tot de keuze van zijn
60
wraakmiddel.
Ongetwijfeld is Seneca's Thyestes voor Coster eén van de voorbeelden geweest
61
die hij bij het opzetten van de Ithys voor ogen had. Als model voor de Prognefiguur,
de vrouw die uit tomeloze wraakzucht tot straf van haar echtgenoot hun beider kind
doodt, kon Coster echter terugzien op het andere wraakdrama van Seneca; de
62
Medea. Wel herinneren verschillende scènes en situaties aan de Thyestes, maar
er is nergens sprake van directe imitatie. Overeenkomsten zijn: Atreus zoekt evenals
Progne naar de meest verfijnde vorni van wraak en roept hierbij de Furiën aan tot
wraak, evenals zij wendt hij tegenover zijn onwetende slachtoffer gevoelens van
63
(i.c. broeder-)liefde voor. In het laatste bedrijf zit hij evenals Progne aan bij de
horror-maaltijd. Dit bedrijf opent met zijn triomferende monoloog, als hij zijn wraak
volvoerd ziet en Thyestes onwetend het vlees en bloed van zijn kinderen nuttigt.
Daarop volgt als het ware een ‘parallelclaus’ van Thyestes, die bevangen is door
voor hem onverklaarbare bange voorgevoelens. In de volgende dialoog wendt Atreus
zich in geveinsde broederliefde tot zijn broer, waarop Thyestes naar zijn zonen
vraagt. Evenals Progne versterkt Atreus de door Thyestes' angst opgeroepen
dramatische spanning door middel van woorden met een dubbele betekenis: ‘Denk
maar dat je hen in feite al omarmt, je zult hen gauw zien!’. Dan stelt hij een dronk
voor met een glas, gevuld met het bloed der kinderen. Thyestes wordt nu weer
vervuld van vreselijke
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Seneca, Thyestes, vs. 54-67.
Seneca, Thyestes, vs. 275-279.
De verwantschap met de Thyestes wordt o.a. ook genoemd door Worp 1892, p. 118-119, Te
Winkel 1923, p. 140, Brouwer 1948, p. 251, Knuvelder 1971, p. 264 en Rens 1972c, p. 341.
Jonckbloet 1889, p. 239, meende dat Coster en zijn publiek bij de huichelende Progne in het
vijfde bedrijf ‘stellig de bijbelsche Judith voor ogen stond’. Het grote verschil tussen beide
vrouwen is echter de waardering van de wraakhandeling!
Seneca, Thyestes, het eerste in de dialoog met de satelles, in vs. 176-335, het tweede vanaf
de ontmoeting met Thyestes in vs. 491.
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angst, die bewaarheid wordt als Atreus hem de hoofden van zijn zonen toont en hij
daarná hoort wat hij heeft gegeten. Dan barst hij uit in een wanhoopsklacht. Zoals
al in de analyse is gezegd, is de klacht van Tereus hiermee goed vergelijkbaar. In
de Ithys vindt men een aanroepen van Pluto en een visioen van duivels (de helse
goden), die de verdoemde zielen naar de hel zullen slepen, in de Thyestes een
aanroep tot de aarde om open te splijten en de zonen van Atreus te verzwelgen tot
dieper dan de Tartarus. Daár een aanroep tot de zon om het land zijn licht te
ontnemen en het in duisternis te hullen, hier een aanroep tot Jupiter om eveneens
het heelal te verduisteren en zijn donder te laten weergalmen. Daár een oproep tot
de wraak om het hele Thracische huis door Tereus' dood te gronde te laten gaan,
hier de bede aan Jupiter om zijn hand der wrake de bliksem te laten hanteren om
64
Thyestes te treffen. Waar Thyestes bij Seneca echter blijft leven, slaat Tereus tot
slot de hand aan zichzelf.
Afgezien van deze scènes, waaruit in elk geval blijkt dat Coster hen in Senecaanse
trant heeft opgezet, is de rei na het tweede bedrijf van de Ithys in gelijksoortige toon
gezet als de beroemde, ook door Spiegel vertaalde, tweede rei van de Thyestes,
waarin het ware koningschap wordt bezongen. Zoals Spiegel vertaalt:
Van als te hebben overvloed,
Kisten ghevult met gheld en ghoed,
Noch ock gheen starcke hoghe woningh,
Een purper of een ghulden rock,
Veel dieners met een scepterstock,
Of ghoude kroon, en maeckt gheen Koning.
Een Koning ist die vreze derft,
65
En die zijn boze lusten sterft...

Zo heeft Tereus zijn eer en respect verspeeld omdat hij zijn ‘verdoemde lust’ wel
gevolgd heeft. Daarentegen is slechts hij waard geëerd te worden die zichzelf heeft
overwonnen. Evenals Seneca, die aan het einde van deze rei een leven in rust en
onbekendheid stelt tegenover de machtsstrijd der groten, zo stelt ook Coster in de
Ithys het leven vol onrust en kwelling aan het hof tegenover de eenvoud en rust van
degenen die niet naar ‘overvloed’ streven.
Afgezien van deze overeenkomsten, die niet alleen de opzet van zijn drama's,
maar ook de strekking ervan betreffen, zijn er echter ook duidelijke verschillen aan
te wijzen. Meer nog dan Seneca concentreert Coster zich geheel op degene die de
wraak uitvoert, i.c. Progne. Haar gruwelijke daad, het doden en ‘bereiden’ van haar
zoon, wordt ook, anders dan in de Thyestes, op het toneel gebracht. Anders dan
Atreus die tot matiging wordt aangespoord door de satelles,
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Ithys, vs. 1757-1775 en Thyestes, vs. 885-1096.
Seneca, Thyestes, vs. 344-349; Spieghel 1723, p. 229. Spiegels vertaling verscheen als
‘Chorus Senecae in Thyeste’ in Pers 1614, fol. 14r. Zie over de populariteit van dit neostoïsche
gedachtengoed, volgenswelke het enige ware koningschap de heerschappij over zichzelf is:
Witstein 1968, p. 36-40 ( = Witstein 1980, p. 66-70).
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heeft Progne niemand naast zich (bijvoorbeeld een voedster, zoals in Medea) die
haar van haar plannen probeert af te brengen. De figuur van Tereus blijft, vergeleken
met die van Thyestes, een volkomen ondergeschikte plaats innemen. Anders dan
bij Seneca, bij wie Thyestes voór de catastrofe bevangen wordt door boze
voorgevoelens, blijft Tereus volkomen onvetend voór de onthulling: er is geen sprake
van voorgevoel, zelfs niet bij Prognes dubbelzinnige woorden. Zo wordt hij in eén
moment van een gelukzalige stemming in de grootste smart gedompeld.
Vergelijkt men echter de Prognefiguur met de Senecaanse Medea enerzijds en
die van Euripides anderzijds, dan blijkt opnieuw hoe Coster toch juist aansluit bij de
66
Senecaanse traditie. Bij Euripides besluit Medea pas laat in het stuk tot de
gruwelijke wraakneming op Jason, en dit slechts na pogingen om haar wraakzucht
67
tegenover het koor te rechtvaardigen en na een groot innerlijk conflict. In haar
voltrekt zich inderdaad (zoals Rens ten aanzien van Progne stelt) een ontwikkeling
van een door smart overvallen, medelijden wekkende vrouw tot een verdoemde,
wier hart slechts op wraak is gezet en wier gedrag dán alleen maar afgrijzen oproept.
De Medea van Seneca treedt echter vanaf het begin van het stuk op als een door
razernij bezeten vrouw, die maar eén ding wil: wraakneming. Alle andere gevoelens
zijn hieraan ondergeschikt, ook de liefde voor haar kinderen. Van een innerlijk conflict
is dan ook slechts gedurende zeer korte tijd sprake, vlak voor ze haar kinderen
68
doodt. Deze Medea wekt geen medelijden, slechts huiver, en dit direct al in de
openingsmonoloog, waarin zij na een aantal hemelse goden uiteindelijk Pluto,
Proserpina en (evenals Atreus) de wraakgodinnen aanroept om haar bij te staan in
haar vervloeking van Jason. Zoals wij zagen is Progne, evenals Medea bij Euripides,
eerst wel ten prooi aan melancholische droefheid, maar deze maakt zeer snel plaats
voor die ene, alles overheersende emotie, de wraakzucht.

4.1.2 Morele exempla
Een verhaal dat op zo gruwelijke wijze de gevolgen van redeloze passies toonde,
hield velerlei mogelijkheden tot moralisatie in zich besloten. Vanaf de Ovide moralisé
(uit het begin der veertiende eeuw) en latere Ovidiuscommentaren was men trouwens
al lang vertrouwd met allegorische uitleggingen van de Metamor-
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Over de plaats van de wraakzucht in de beide Medea's en het verschil in karaktertekening
tussen de Medea van Seneca ten opzichte van die van Euripides o.a. Forsyth 1962, p. 95-96,
103-104; Stone 1974, p. 75-78.
Euripides, Medea, vs. 764-810: de monoloog waarin Medea tot wraak op Jason besluit, en
vs. 1019-1080; de monoloog waarin zij verscheurd wordt door liefde voor haar kinderen en
wraakzucht.
Seneca, Medea, vs. 926-950.
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fosen. In de renaissance functioneerde deze tekst algemeen als repertoire van
69
symbolische figuren en morele exempla. Zo wordt de geschiedenis van Tereus,
Progne en Philomela uitvoerig verhaald en becommentarieerd door de
zestiende-eeuwse Italiaanse mythenexegeet Natale Conti (Natalis Comes), die
ervan overtuigd is dat de mythen der Ouden leringen van de hoogste wijsheid
70
bevatten. In zijn Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem (Venetië
1551) behandelt hij ‘ons’ verhaal als ‘buitengewoon voorbeeld van de goddelijke
71
wraak die degenen treft die zich aan incest en wellust overgeven’. Conti's werk
behoorde, mét de andere zestiende-eeuwse mythenuitleggingen van Giraldi en
72
Cartari, tot de zeer populaire mythenhandboeken van Costers tijd. Ook Coster
heeft Conti's handboek gekend: eén der Latijnse uitgaven én eén der Franse vindt
73
men tussen de door hem nagelaten boeken.
Nadat Conti ingegaan is op de diepe betekenis van de betreffende metamorfosen
van de drie hoofdrolspelers, besluit hij met een korte beschouwing over de moraal
die dit oude verhaal bevat. Hij concentreert zich hierbij op Tereus, aan wiens lot
men kan zien dat wellust en intemperantia de hechtste burchten te gronde kunnen
richten én dat - zoals het in de Franse vertaling luidt -:
la lasciveté & les plaisirs de la chair sont ordinairement suivis &
accompagnez de meurtres, calamitez, banissemens, pauvreté, & perte
74
de biens & commoditez de la vie presente.
Een gevarieerder en ‘rijkere’ morele instructie die aan dit Ovidiusverhaal gehecht
kan worden, vindt men in Costers eigen kring bij Carel van Mander, die in zijn ‘leerlijck
uytlegh’ van dit verhaal uit de Metamorfosen het gedrag en het lot van verschillende
hoofdpersonen als exempla ten kwade aan zijn lezers voorhield. Men kan er volgens
hem zeer praktische lessen voor toepassing in het dagelijks leven uit trekken: eisen
die aan een de verstandige vader gesteld worden,
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O.m. Seznec 1972, p. 92-96; Moog-Grünewald 1979.
Seznec 1972, p. 231-232, 248-250.
Conti, Mythologia, liber VII, cap. 10.
Hierover Seznec 1972, p. 229-256. Het betreft: Lilio Gregorio Giraldi, De deis gentium varia
et multiplex historia in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus agitur (Ie druk: Basel
1548); Vincenzo Cartari. Le imagini colla sposizione degli dei degli antichi (Ie druk: Venetië
1556). Zie voor de verschillende edities van Conti's Mythologia: Seznec 1972, p. 279. Het
verhaal van Tereus en Progne vindt men overigens niet bij Giraldi en Cartari, die niet zozeer
op de diepe betekenis van de mythen gericht zijn als wel op de betekenis, resp. uitbeelding
der diverse goden. Wel komt het voor in de Engelse verhalenverzameling van George Pettie
(A petite pallace of Petti his pleasure, 1576). Het opent daar met drie pagina's tekst over de
ellende van het menselijk lot. Tereus' verhaal over Philomela's zg. dood wordt uitgebreid om
zijn hypocrisie te benadrukken, Progne houdt een twee pagina's lange wraakspeech (Bush
1932, p. 36-37).
Zie Kleerkoper 1898, p. 185 (onder de Libri miscellanei in octavo, nr. 20) en p. 187 (onder de
Libri gallici et italici, in kwarto, nr. 1, de tweede editie van de Franse vertaling, Lyon 1604).
Ik gebruikte de derde editie van de Franse vertaling, die van Lyon 1607: Le Comte
1607, p. 739.
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die zijn dochter nooit uit winstbejag ten huwelijk mag geven; de kwade gevolgen
van niet door rede beteugelde onkuisheid en jaloezie; en de waarschuwing om de
rede wél te gebruiken:
Den Coningh Pandion, door zijn onvoorsichtighe giericheyt, meer siende
op t' Coninghrijck van Thracien, als vlijtich te vernemen nae den aerdt,
en 't leven van den boosen Thereus, dat hem namaels wel beroude, en
totter doot betreurde, wijst aen, dat een wijs Vader niet soo heel sal
vernemen nae den rijcdom als nae de deughden, en goede zeden van
den ghenen, daer hy zijn Dochter mede sal geven, en weten te vooren,
heeft den Man rijckdom, oft den rijckdom oock een Man heeft: want hier
in onversichtich zijn, brengt groote schade en verdriet, gelijck dese Fabel
leert. Voorts wijst dees versieringe aen, wat groot verderf door de rasende
oncuysheyt ontstaet, t'welck geen liefde en behoort te heeten, dan slechs
een onstadighe vyerighe raserije in des Menschen sinnen: ghelijck het
met desen oncuysschen Thereus wort aengewesen, die strax de ghene,
die hy soo heel scheen te beminnen, de tonghe afsneedt, en eyndlijck
socht om te brengen, soo dat 't ghemeen Spreeckwoort (tot
waerschouwinghe der Vrouwlijcke jeught) altijt waerachtigh wordt
bevonden, Als den wille is ghedaen, is de liefde vergaen. Eyndlijck wort
noch aengewesen den ijver en wraeckgiericheyt der Vrouwen, over
d'ontrouwicheyt der overspelige wreede Mannen, door welcker
onmaticheyt dickwils oock veel verderfnis can volghen: want al heeft den
aerdt der Menschen een seer behaeglijcke soetheyt in de wrake, die hem
tot groot leedt van zijnen gehaetten oft vyandt gheschiedt, soo sal den
wijsen, oft de wijse, in alles den eyndt bedencken, en overleggen, of hem
daer nut oft eere by soude geschieden. Hadde doch den Mensch so veel
lijdtsaem cracht, zijnen toorn, en zijns toorns raden en lusten te sachten,
matigen, en der reden t'onderwerpen: conde hy dese zijn beroerlijcke
blint- doecken der ghedachten en sinnen afrucken, om te sulcker, als op
een ander tijdt even voorsichtich te spreken, en doen: dat waer tot alien
75
welstandt, over al wel te wenschen.
Als uitgever Vander Plasse de tekst van de Ithys introduceert, prijst ook hij de
morele strekking van de gepresenteerde geschiedenis aan. Hij zegt:
De Heydensche Poëten, ende met name Ovidius, uyt wiens Boecken
de grond ende 't inhoudt van dit tegenwoordigh Treurspel ghenomen is,
en hebben niet alleen tot haer wit ghehadt (soo sommighe onverstandelijck
meenen) hare Lesers door het ghenoechlijck verhael van so veelderley
aerdige kluchten aen te locken ende te vermaken, maer
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Van Mander 1604b, fol. 56v.-57r. Tevoren had ook Van Mander gesproken over de
zinnebeeldige betekenis van de metamorfosen van de drie hoofdpersonen.
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voornemelijck oock te stichten, ende door 't voorstellen van de belooningen
ende straffen op yemandts goede ende quade daden ghevolght, tot alle
deughden aen te porren, ende van alle ondeughden af te schricken. Dit
heeft wel ghesien de soetvloeyende ende sinrijcke dichter des Treurspels,
ende daer om de fabuleuse gheschiedenisse van Tereus, Progne ende
Philomela ghelyck als uyt-ghekipt, om sijnen niet min gheleerden als
nutten ende vermakelycken styl te oeffenen, ende soowel den Vertoonders
als den aenschouwers des selven Spels de heylsame korrel onder de
rouwe schorsse van dit Fabelken schuylende, voor te setten, ende met
76
smake te doen her-kouwen.
De ‘heylsame korrel onder de rouwe schorsse’ is het inzicht in de ‘poëtische
gerechtigheid’, die ook volgens Scaliger de basis was voor de beoogde
gedragsinstructie van de tragedie. Deze is voor Vander Plasse dan ook de reden
voor de uitgave voor het grote publiek.
De uitgever voegt hieraan nog toe dat door dit soort werk onze moedertaal verrijkt
zal worden, zó dat ze
noch in overvloedt, noch in cierlijckheyt, ende (dat het meeste van allen
is) in kracht ende duydelijcke eyghenschap van woorden
voor geen taal ter wereld hoeft onder te doen. Het is een ‘flaptekst’, gebouwd op
het bekende patroon, waarin de morele doelstelling van de dichter gekoppeld wordt
aan diens vaardigheid om de elocutio-mogelijkheden van de eigen taal te
demonstreren.
Wat de morele inhoud van de Ithys betreft: we hebben gezien dat Coster in feite
zijn lering over het gedrag van Tereus en Progne in gelijksoortige toonzetting als
die van Van Mander stelt; alleen die over het gedrag van Pandion iets anders.
Progne wijt haar huwelijk met Tereus immers aan de verblinding van de vermoeide
Atheners en van haar oude vader, welke op zichzelf volgens Coster te beschouwen
is als een straf Gods (vs. 982-991). Niet machtsbegeerte, zoals bij Van Mander,
maar achteloosheid is Pandion dus te verwijten.

4.2 Het land: de pastorale situatie
4.2.1 Het pastorale genre in Nederland: een introductie
Evenals de hoge personages Progne en Tereus, die in Senecaanse figuren als
Atreus, Medea en Thyestes huiveringwekkende voorgangers hebben gehad, behoort
ook het gezelschap van de door Coster gepresenteerde herders en herderinnen tot
een - van oorsprong klassieke - literaire traditie. Wij hebben hen in de Ithys in
verschillende functiesleren kennen: als morele instructeurs inzake het natuurlijk
‘wel-leven’, maar ook, soms tegelijkertijd, als eenvoudige, on-
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C.L. vander Plasse, Voorrede voor Costers Ithys (1615), in Coster 1883, p. 77-78.
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schuldige typetjes, die zich vermeien in de geneugten van de zoete min en de
lieflijke, bloem-en bosrijke natuur, door hen besproken en in verschillende liedjes
bezongen. Vooral deze zorgeloze preoccupatie met het andere geslacht, met muziek
en zang, in een landelijke, zomerse omgeving, situeert hen in die vriendelijke literaire
herderswereld, waarin van liefde blakende herders hun schuchtere metgezellinnen
met liefdesbetuigingen achtervolgen, een bezigheid die maar een enkele keer door
de aandacht voor de grazende schapen wordt verstoord. Ik doel hier uiteraard op
het ‘pastorale genre’ van de renaissance, waarbij onder ‘pastoraal’ in het algemeen
is te verstaan: de verbeelding van een geïdealiseerde herderswereld, waarin de
liefde de enige gebeurtenissen van belang bepaalt. Een wereld die zich ook in alle
opzichten gunstig onderscheidt van het onnatuurlijke leven aan het hof of in de stad.
Het pastorale genre kent in 1615 in Nederland weliswaar nog slechts een pril
begin, maar het zal spoedig in populariteit toenemen, zowel in lyriek en drama, als
in de beeldende kunst. De dichters zijn de schilders en graveurs voor. Op een enkele
uitzondering na verschijnen de pastorale voorstellingen in de Nederlandse beeldende
kunst pas na het begin van de jaren '20 van de zeventiende eeuw. Dan blijkt de
markt voor afbeeldingen van pastorale figuren, voor portretten in herdersuitrusting
en voor pastorale taferelen echter snel uiterst gunstig te worden. De schilders en
graveurs profiteren daarbij van het werk van hun literaire collega's, zoals uit de
77
studie van McNeil Kettering blijkt.
Ik wil in het volgende de functie van de herdersscènes in de Ithys binnen de
pastorale traditie waarin zij thuishoren, nader bepalen. Daarbij wil ik vooral antwoord
geven op de vraag: in hoeverre sluit Coster met de morele lading die hij aan deze
scènes geeft, aan bij een reeds voór hem gehanteerde thematiek en voorstelling
78
binnen ‘het pastorale’? Eerst wil ik echter de plaats bepalen van
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McNeil Kettering 1983 behandelt uitvoerig de pastorale thema's in de 17e-eeuwse Nederlandse
schilderkunst en hun relatie tot literaire voorbeelden. (Voor een deel ook al in McNeil-Kettering
1977). De schrijfster noemt als eén van de vroegste afbeeldingen van herders in de
Nederlandse kunst een gravure van Goltzius, van ca. 1600 (p. 22; fig. 125: een herderspaar.)
In Amsterdam vervaardigt Pieter Lastman de eerste pastorale schilderijen, waarop
verschillende herders voorkomen. We kennen van voór 1615 eén specimen hiervan (uit 1610;
p. 88; fig. 114: een elegant aangeklede herderin kroont haar minnaar-herder met een
bloemenkrans. Men heeft hierin wel een uitbeelding van twee gelieven uit Ariosto's Orlando
furioso gezien). Lastman schilderde ook herdersfiguren, geplaatst in een wijds, met dieren
e.d. gestoffeerd landschap (fig. 117, ongedateerd). In hoofdstuk 2 gaat de schrijfster in op
een aantal gevallen van Nederlandse pastorale literatuur, o.a. Hoofts Granida. Van Costers
Ithys wordt echter slechts de titel genoemd (p. 130, n. 15). Bij haar behandeling van de
mogelijke literaire inspiratie van Lastmans schilderijen had dit stuk m.i. echter wel betrokken
kunnen worden. Dit geldt m.n. voor fig. 116, waarin men een vrijend, als ‘echte’ herders
voorgesteld, paar onder een eikenboom aantreft (zie Ithys IV.I.) Mevr. Schenkeveld-Van der
Dussen heeft terecht bezwaar tegen een - door McNeil Kettering opengelaten - identificatie
met een scéne uit (het vijfde bedrijf van) Hoofts Granida (Schenkeveld-Van der Dussen 1984,
p. 233).
McNeil Kettering veronderstelt overigens absoluut geen morele functie van de 17e eeuwse
pastorale schilderkunst in Nederland (waarin, anders dan bij Coster, de tegenstelling tussen
stad en land dan ook niet expliciet wordt gegeven). Zij verklaart het succes van het ‘pastorale’
uit de mogelijkheid die dit voor het publiek bood om zich met een culturele en sociale elite
van een ‘leisure class’ te identificeren.
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de liedjes in de Ithys (waarvan alleen dat in II.3. een expliciete moraal bevat), ten
opzichte van de pastorale lyriek in enige Amsterdamse liedboeken.

4.2.2 De pastorale liedjes in de Ithys
De herderinnetjes die de Thracische bossen van de wereld in de Ithys bewonen,
kunnen door het publiek direct herkend zijn als collegaatjes van de schalkse Dorilea
uit Hoofts Granida (hierover spreek ik sub 4.2.3.3, p. 171-174). Men zal tevens
hebben kunnen denken aan de meisjes die het voorwerp van herdersliefde zijn in
liedboeken als Den Bloem-hof van de Nederlantsche jeught (1608; tweede druk
79
80
1610) en Apollo of Ghesangh der Musen (1615) , die beide bij de Amsterdamse
81
uitgever Dirck Pietersz. Pers verschenen. De bundel Den Bloem-hof bevat een
goed aantal pastoraal getinte liederen, waaronder enkele waarin een verliefde herder
82
83
sprekend wordt ingevoerd. Twee hiervan worden aangeduid als een ‘herderslied’.
Eén van de overige herdersliedjes, dat geheel aan herder Coridon in de mond wordt
gelegd, is toegeschreven aan Daniël Heinsius, van wie ook andere verzen in de
84
bundel zijn te vinden. Van Hooft, die aan de editie-1608 reeds verschillende
liefdesliederen bijdroeg, treft men in de editie-1610 ook pastorale poëzie aan,
85
namelijk een deel van de ‘Rey van Harderinnen’ uit de Granida. In de mogelijk
door Bredero verzorgde bundel Apollo wordt de term ‘Pastorelle’ geïntroduceerd,
als aanduiding van liederen van een verliefde herder, óf van liederen waarin de
vreugden van het landleven worden beschreven. Deze term is verwant aan de titel
‘Pastorael’ van eén van de gedichten in Heinsius' Nederduytsche poemala van
86
1616. Hierin richt een herder Cory-
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De teksten van beide edities van Den Bloem-hof werden heruitgegeven in Den Bloem-hof
1955. Hierover: Keersmaeker 1981. In de tweede druk van Den nieuwen lust-hof van Hans
Mathijsz (1604/1605?) stond al het liedje van Aegle uit Hoofts Theseus en Ariadne. Hoewel
pastoraal van sfeer wordt dit liedje niet door een duidelijke herderin gezongen (Keersmaekers
1981, p. 125).
Apollo 1615.
Over Pers: Pers 1978, p. 14-18.
Den Bloem-hof 1955, m.n. nrs. 7, 12, 66, 74 (editie-1608), 112 (toegevoegd in editie-1610).
Nr. 47 wordt in de mond gelegd van een herder (Coridon) die zich als ‘een gheboren Boeren
knecht’ presenteert.
Nrs. 74 (‘Herder-liedt’) en 112 (‘herder lieden’).
Nr. 12 (onder de titel ‘Cupidos School-ganck’).
Nr. 113; de tekst is die van Granida, vs. 1695-1722.
Heinsius 1616, p. 26-33. (Hierover Becker- Cantarino 1978, p. 36-37). Twee gelijksoortige,
in een reële situatie geplaatste, gedichten, nu weer ‘Hardersliet’, resp. ‘Harders-clach-te’
genoemd, vindt men bij Cats, resp. in zijn bundels Silenus Alcibiadis, sive Proteus en
Maechden-plichte, beide van 1618 (o.a. Vermeer 1982, p. 82; McNeil Kettering 1983, p. 22-23;
Ten Berge 1979, p. 52-55.). In het eerste klaagt herderin Phyllis over de ontrouw van haar
Thyrsis, in het tweede treurt herder Daphnis om zijn ontrouwe Galathea. In beide gevallen is
de aantrekkingskracht van de stad de schuld van de ontrouw. In een (door Braekman 1981
behandeld, voormalig) convoluut van fragmenten van populaire plano's met liederen uit het
begin der 17e-eeuw (KB, sign. 1700 D 1-45) vindt men overigens nog meer ‘herdersliederen’,
bijv. de nrs. 28 en 34: een ‘Harderinne klaegliedt’, resp. een herdersklacht, in de mond gelegd
van herderin Phyllis en van een herder die de liefde van zijn Phyllis begeert.
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don een liefdesklacht tot zijn weigerachtige geliefde Phyllis, dit alles gesitueerd in
de omstreken van Leiden.
In Apollo komen, behalve enkele pastoraal aangeklede liederen (waarvan eén
87
van Bredero), vier ongesigneerde ‘Pastorelles’ voor. Twee hiervan blijken liederen
uit de Ithys te zijn: het lied van Tityrus in 1.2. (‘Het sap dat ons de Wijngodt gheeft’,
vs. 207-234) en het lied van de drie herderinnen in III.4. (‘Lenten doet het Landt
88
ontluycken’, vs. 1002-1037). Tussen de redacties van deze twee teksten bestaan
nogal wat inhoudelijke varianten, vooral tussen die van het tweede lied. Een aantal
varianten lijkt er duidelijk op te wijzen dat de redactie van de Ithys berust op
89
verbetering ten opzichte van de redactie die men in Apollo vindt. Gaat men er
vanuit dat de redactie van de Ithys inderdaad een verbeterde tekst is, dan zijn
90
verschillende andere varianten hierin ook gemakkelijk in die zin te interpreteren.
Mogelijk gaan beide redacties, onafhankelijk van elkaar, op handschriftelijke kopij
terug: de varianten in de Apollo kunnen namelijk ge87
88
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Apollo 1615, p. 13 (ten onrechte gepagineerd als 5), 14, 16 (ten onrechte gepagineerd als
8)-17 en 25-26.
Apollo 1615, p. 14, resp. p. 16-17. Unger wees indertijd in zijn bespreking van Kollewijns
uitgave al op de aanwezigheid van deze liederen in de Apollo, evenals op de twee liederen
uit de Polyxena hierin (Unger 1883, p. 135).
In het tweede lied betreft dit de 23e regel, namelijk de woorden ‘[Herfst] perst de wynen
excelent’, ten opzichte van ‘De druyf wort in de pars ghement’. Deze laatste variant moet
ongetwijfeld beschouwd worden als wegzuivering van het on-nederlandse excelent, en niet
omgekeerd, als ‘verfransing’. Het eerste lied heeft in regel 13 van de Apollo: ‘Het huwlijck
maeckt twee lieven een’, in plaats van ‘twee Lyven’ (Ithys, vs. 219), en in regel 16: ‘liefs trouw’
in plaats van ‘'s lijfs trou’ (Ithys, vs. 222). In beide gevallen geeft de Ithys-redactie een
contextueel betere lezing, wegens de dan mogelijke tegenstelling met ‘zielen’ in vs. 220.
In het tweede lied is in bijna iedere regel wel sprake van een inhoudelijke variant. Ik noem
slechts een enkele. In de Apollo worden van het lied typografisch vier delen onderscheiden,
resp. getiteld ‘Lenten’, ‘Somer’, ‘Herfst’, ‘Winter’. De aanvangsregel geeft direct al een flinke
variant: in plaats van ‘Lenten doet het Landt ontluycken’ (Ithys vs. 1002) staat er ‘Lenten doet
de Aerd' ontluycken’. In rg. 3-4 heeft Coster de tekst veranderd om een anafora te kunnen
toepassen. In rg. 25 (Ithys vs. 1026) had Coster eerst, na ‘Ceres backt, en Bacchus brout’,
als kwalificatie: ‘ellick om de grootste prijs’. Dat vond hij achteraf welllicht teveel op een
profijtbeginsel wijzen: hij schrapte de woorden, schoof regel 26 eén regel omhoog en voegde
een nieuwe regel 26 (Ithys vs. 1027) toe: ‘dies den Hemel lof en prijs’. - Ook van het eerste
lied noem ik nog enige varianten. In regel 3 van de redactie van de Apollo stelt de zingende
herder zijn eigen situatie tegenover die van ‘een die sonder minne leeft’, in de Ithys plaatst
Tityrus zich echter tegenover de minnaar ‘die liefdts gonsten heeft’. De rest van het liedje
suggereert een vervulde liefde. Bij Tityrus is daar echter geen sprake van, wegens de
tegenwerking van Caralena's moeder: dit kan de variant als meer ‘to the point’ hebben bepaald.
Een andere variant (‘dickwils’ in rg. 20 in plaats van ‘denckend'’ in Ithys vs. 226) is contextueel
ook meer op zijn plaats in de Ithys. De herder zegt in Apollo dat zijn liefje en hij zo'n
zielsgemeenschap hebben dat zij eensgezind dikwijls elkaars ‘boelen’ zijn. In de Ithys gebeurt
dit slechts in gedachten, wat ook nog meer aansluit bij de volgende regels, waarin juist gezegd
wordt dat in werkelijkheid het liefje niét onder het handbereik van de minnaar is. Overigens
zou dikwils mogelijk ook weer een mislezing/onbegrepen correctie van denckend' kunnen
zijn. Tot slot: rg. 23-24 heeft ‘Het gheen mijn waken dick verdriet // In dese langhe nachten’,
waar in de Ithys (vs. 229-230) staat: ‘'t Gheen my ontwakend' dick verdriet // In slapeloose
nachten’. Ook hier is de lezing van de Ithys adequater: Tityrus kan moeilijk overdag zingen
over dese nachten. Dit liedje lijkt niet alleen wat de melodie betreft, maar ook qua inhoud
schatplichtig aan een lied dat in 1602 al voorkomt in de liedbundel Den nieuwen lust-hof. De
melodie-opgave in de Apollo verwijst hier direct naar. Het betreffende lied begint: ‘Die Mey
die ons de groente geeft // Doet menigh mensch verblyen // Maer die int minnen onlust heeft
// Verhueght tot ghenen tyen.’ Daarna lijkt het liedje zelfs in Tityrus' lied een tegenhanger te
vinden. Het wordt in de mond gelegd van een meisje met een ongelukkige liefde. Ze benijdt
de vogeltjes hun vrijheid en het feit dat die niet (zoals zij?) door ‘dwangh van vrienden out’ in
hun lust afgunst ondervinden. Hoe verfoeit zij de eer die vrouwen belet openlijk van hun liefde
te spreken! (Den nieuwen lust-hof 1602, p. 68-69).
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makkelijk het gevolg zijn van mislezing van zo'n kopij. Het lijkt echter ook duidelijk
dat de kopij van de Apollo-tekst wel direct teruggaat op een voor een opvoering
bestemde tekst. De eerste regel in de Apollo verwijst namelijk naar de direct
voorafgaande tekst van de Ithys: in vs. 205-206 wordt aangekondigd dat de
‘Wijn-godt’ geloofd zal worden, en de liedtekst begint met ‘De wijn die hy ons mildlijck
gheeft.’ In de redactie van de Ithys vervalt de verwijzing ‘hy’ en staat er ‘Het sap dat
ons de Wijn-godt gheeft’ (Ithys vs. 207). Ook het feit dat dit lied in Apollo als
‘Pastorelle’ wordt aangekondigd, terwijl de tekst in feite nergens op een
herderssituatie wijst, zou verklaard kunnen worden uit het feit dat het in de Ithys
door Tityrus wordt gezongen
Ook de tekst van eén van de twee resterende ongesigneerde ‘pastorelles’ verwijst
niet expliciet naar een pastorale situatie, behalve dat de naam Tityrus (van degene
die zijn geliefde Caralena toespreekt) een zeer bekende literaire herdersnaam is.
De naam Caralena is echter bepaald geen gebruikelijke herderinnennaam. Dit lied,
op de bekende melodie van Hoofts ‘Vluchtige nimph waarheen zo snel?’, zou wel
uitstekend in de pastorale situatie van de Ithys passen! Het merkwaardige in verband
met de Ithys is bovendien dat er net zulke onduidelijke verwijzingen naar een
onbekende situatie buiten de tekst worden gegeven als daár, namelijk in scène I.4.,
waarin Tityrus zijn liefje Caralena aantreft in het gezelschap van haar vriendin Silvia.
Voor de duidelijkheid laat ik de tekst van deze ‘pastorelle’ hier volgen:
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Pastorelle. Vluchtige Nimph.
Tityrus, is alleen beswaert,
Caralena die ist waert,
Liever sterven, dan te derven,
Haer gheselschap op een aer,
Willighe last en valt niet swaer.
Als ick souw kiesen na mijn sin,
Coninck zijnd' [e]en Coningin,
Soud ick toonen, door het croonen,
Caralena dat ick u,
'Tmeeste bemin, doet ghy het nu.
'Tcleene verschil van onse staet,
Liefje doet dat soo veel quaet?
Dat u Minnaer, gheen verwinnaer,
Die nochtans so seer houdt an,
Van Amulina worden can?
Of ick noch Amulina con
Winnen, en daer na noch won,
Lief u herte, waer mijn smerte,
En mijn suer pijn die ick moet
Eeuwelijck draghen niet wel spet?
Ick soetse nu met dese hoop,
Hope datse beter coop
Noch sal gheven, canse leven,
En dat Lentula sal sien
91
Teghen haer wil dit huwlijck schien.

Zoals men ziet verwijst deze Apollo-Tityrus naar een situatie die grote
overeenkomsten vertoont met die waarin zijn Ithys-naamgenoot zich bevindt. Er is
sprake van ‘verschil in staat’ en tegenwerking van een zekere Lentula, die het
huwelijk tussen Tityrus en Caralena kennelijk niet graag ziet. Dit zijn té
specifiek-maatschappelijke verwijzingen - die zeker niet op een ‘topisch’ karakter
van dit soort pastorale liedjes zijn terug te voeren - om ons niet af te vragen of dit
liedje oorspronkelijk niet oók in de Ithys thuis hoorde. Dit wordt des te plausibeler
nu blijkt dat dit lied een, zonder meer onbegrijpelijke, verwijzing bevat naar een
zeker vrouwspersoon (hier: Amulina), van wie de minnaar Tityrus de ‘verwinnaer’
(overwinnaar) moet zijn voórdat hij Caralena kan winnen. Dit stemt volkomen overeen
met de reeds gesignaleerde onduidelijke opmerking van de Ithys-Tityrus in vs.
254-255, alleen is er daar sprake van een onbekende (moeder?) Plebula, die
overwonnen zou moeten worden. Dit alles zou de door de

91

Apollo, 1615, p. 13.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

164
analyse van de Ithys al gesuggereerde veronderstelling kunnen ondersteunen dat
de pastorale gedeelten van de Ithys teruggaan op een ‘oertekst’, die mogelijk meer
intrige bevatte, en waarin de moeder van Caralena ook een naam had. Raadselachtig
blijft de relatie tussen deze liedtekst en die van de Ithys echter zeker.
De vierde ongesigneerde ‘pastorelle’, in dit geval een ‘Pastorelle of Herder-Sangh’
genoemd, bevat een dialoog tussen herder Coridon en herderin Silvia, die samen
hun kudden schaapjes weiden. Hier is echter geen sprake van verband met de Ithys.
Weliswaar komen figuren met deze namen ook in het stuk voor, maar dat zegt niets:
Coridon en Silvia waren in feite synoniem voor ‘pastorale geliefden’. Het herderspaar
92
van Goltzius' gravure (ca. 1600) wordt al met hen geïdentificeerd. Bovendien heeft
Cordion in de Ithys geen oogje op Silvia, maar op een onbekende Laya. Men kan
alleen zeggen dat Coridon de enige is die duidelijk als schaapherder wordt
voorgesteld, in het door Grusella aan Silvia vertelde en gezongen verhaal over de
ontmoeting tussen Coridon en Neptunus. (Deze geschiedenis doet trouwens ook
een bron vermoeden).
Deze lichtvoetige ‘pastorelles’ worden in de Apollo duidelijk onderscheiden van
de categorie ‘morale of zeedelijcke Liedekens’, die aan het eind van de bundel
voorkomt. Ook in deze categorie vindt men een lied dat in de Ithys voorkomt. Dit
lied, ‘In kleyn-heydt leef ick onbenyt’, wordt in 11.3. (vs. 522-561) in de mond gelegd
93
van herderin Grusella. Het bevat een expliciete moraal: de lof
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McNeil Kettering 1983, p. 20. Op een schilderij van Bloemaert (1628) leest een herderin een
gedicht van herder Coridon, gericht aan zijn Silvia (p. 19; fig. 107). Silvia en Coridon treden
ook op als eerste paar van Le miroir des plus belles courtisanes de ce temps van Crispijn de
Passe II(1630; p. 51-52, fig. 48). Ook een Coridon en een Phyllis (het paar in Heinsius'
Nederduytsche Paemata, zie noot 86) vormen een in de pastorale liederenliteratuur zeer
bekend paar, bijvoorbeeld in de bekende Engelse verzamelbundel met pastorale poëzie van
1600, England's Helicon (1887, p. 40-41, 49-50, 70-74, 81-82, 90-92, 105-106). De herders
Coridon en Tityrus figureren ook in Heinsius' Lof-sanck van Jesus Christus (1618), vs. 281-291
(Heinsius 1965, p. 254), Silvia en Tityrus in enkele herdersliedjes in Starters Friesche lust-hof
(1621; Starter 1966, p. 205, 232-234).
Apollo 1615, p. 118-119 (ten onrechte gepagineerd als 108-105). Ook hier treft men een
aantal inhoudelijke varianten ten opzichte van de redactie in de Ithys aan, waarvan ik er weer
slechts enkele noem. O.a. leest men in rg. 1-2 (Ithys vs. 522-523) in plaats van ‘kleynheydt’:
‘armoed’; de ‘linde (d.w.z.: linnen) rock’ van de herder (rg. 11, Ithys vs. 532) is hier een ‘wolle
rock’, en in rg. 36 (Ithys vs. 557) is de tegenstelling tussen de geile liefde aan het hof en de
trouwe min op het land zwakker, omdat de hof-liefde hier oók ‘min’ heet. Er bestaat nog een
derde redactie van dit lied, in een ongedateerd plano (zonder naam van de drukker), dat ook
nog twee psalmachtige liederen bevat. De titel van het lied luidt hier: ‘Een nieu liedeken,
ghemaackt van de rethorizijnen t' Amsteldam, opde oude kamer: In liefd' bloey-ende. Na de
wijse In het woud daer staet een boom, roosjez in den mey’. (K.B., sign. 1700 D 1:5; over het
voormalige convoluut waartoe dit plano behoorde: Braekman 1981). Deze redactie komt meer
overeen met die in Ithys; onder de varianten is te noemen: ‘'t Hofs lust’, i.p.v. ‘'s Hofs liefd’
(Ithys vs. 557).
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van het eenvoudig landleven boven de rijkdom aan het hof. Behalve dit lied uit de
Ithys vindt men in deze groep nog een lied uit Costers Polyxena en twee liederen
94
van Hooft (respectievelijk uit de Theseus en Ariadne en Granida). Het lied uit de
Granida is Granida's bekende afscheid van het hof, dat zij dan ruilt voor een
95
landleven met Daifilo: ‘Vaert wel scepters, vaert wel, vaert wel verheven thróónen’.

4.2.3 Het pastorale genre op het toneel
4.2.3.1 De pastorale mode en Guarini's Il pastor fido
Rens heeft een aantal elementen van Costers herderspassages herkend als passend
in een algemene Italiaans-Franse pastorale dramatraditie, die zich aan het einde
van de zestiende eeuw gaat formaliseren. Hij behandelt Hoofts Granida en Costers
96
Ithys als eerste Nederlandse representanten hiervan.
Men neemt algemeen aan dat Coster zich aan het schrijven van de Ithys zette
nadát Hooft zich als jeugdig renaissancistisch - italianiserend dichter met de Granida
aan het publiek van. ‘D'Eglentier’ had gepresenteerd en daarmee in in deze kring
een dramatisch genre had geïntroduceerd dat hij als ‘spel’ in elk geval wilde
onderscheiden van zijn eerdere twee classiciserende drama's. Weliswaar verschijnen
beide stukken in hetzelfde jaar 1615 te Amsterdam, maar Hoofts spel dateert dan
immers al van tien jaar tevoren. Hooft zal, naar men veronderstelt, in Italië (of in
Frankrijk) kennis gemaakt hebben met de Italiaanse pastorale dramatische mode,
die met Tasso's Aminta (in 1573 voor het eerst gespeeld, in 1581 voor het eerst
gedrukt) en Guarini's Il pastor fido (eerste druk in 1589, definitieve uitgave in 1602)
grote hoogten had bereikt. In elk geval heeft hij voor de pastorale elementen in de
97
Granida aanwijsbaar gebruik gemaakt van Guarini's spel. Het is overigens de vraag
of men Hooft als degene moet beschouwen die de Amsterdammers kennis deed
maken met ‘het pastorale’ op het toneel. Dit kan alleen als de Granida eerder
gespeeld werd dan de bewerking die Theodore Rodenburgh van Il pastor fido
98
maakte. Een eerste versie van deze bewerking dateert volgens Rodenburghs eigen
99
zeggen uit 1601 , dus voór het ontstaan van de Granida, en werd zeer waarschijnlijk
in 1609 opgevoerd door de Brabantse ka-
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Apollo 1615, p. 119 (ten onrechte gepagineerd als 105-120.
Hooft, Granida, vs. 1521-1548.
Rens 1981, met verwijzing (in noot 1) naar de handboeken van Kalff, Te Winkel en de G.L.N.
(i.c. Brouwer). Overeenkomsten tussen Granida en Ithys op p. 151-153. Overde Granida ook:
Rens 1972b.
Hierover laatstelijk Verkuyl 1971, p. 448-452.
Over Rodenburghs stuk uitvoerig Verkuyl 1971, p. 129-226. Over de opvoering van de Granida:
Grootes 1981b, p. 126.
In zijn voorwoord tot de uitgave van 1617 (Verkuyl 1971, p. 131).
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mer ‘Het wit Lavendel’. Het stuk verschijnt pas in 1617 in druk, onder de titel Anna
Rodenburghs Trouwen Batavier. Zoals straks zal blijken is Guarini's arcadische
herderswereld door Rodenburgh echter vervangen door een Hollandse ‘setting’ van
geïdealiseerde boeren. Als Coster zich na de afronding van zijn Leidse studie in
1610 (weer) in Amsterdam vestigt, is de vogue van herders-ophet-toneel dus mogelijk
nog niet de facto gevestigd, maar deze zit dan wel in de lucht.
Wil men de plaats die de herderspassages van de Ithys, met hun morele lading,
binnen deze mode innemen, nader bepalen, dan is een terugblik op de door Rens
aangeduide dramatraditie noodzakelijk. Kan met name de rol van Costers herders
als instructeurs inzake praktische gedragsethiek binnen de tegenstelling hof-land
wel hieruit begrepen worden?
Zoals men weet komen herders met namen als Tityrus, Coridon en Daphnis alle
drie reeds voor in de bucolische poëzie van Vergilius, die deze op zijn beurt weer
ontleende aan de Idyllen van zijn Griekse voorganger Theocritus. Deze Eclogae
101
van Vergilius (die in 1597 door Van Mander in het Nederlands vertaald werden )
zijn korte gedichten, waarin literair-gestileerde herders in monoloog of dialoog
sprekend worden ingevoerd. Het nostalgisch verlangen naar een leven-in-de-geest
volgens de zuivere normen van een idyllisch, arcadisch land-leven, dat uit deze
gedichten spreekt, heeft mede geïnspireerd tot een bloeiende eclogae-traditie in
het Latijn. Dit genre werd in Italië onder meer beoefend door Petrarca, Boccaccio
en Sannazaro. De bij Coster en zovele van zijn tijdgenoten voorkomende term
‘nymphen’ voor ‘herderinnen’ gaat terug op Boccaccio's mythologische pastorale
romance Ameto, bevolkt door herders, faunen en nimfen, die uiteindelijk door de
102
hemelse liefde van de in haar tempel neergedaalde Venus doorstraald worden.
Boccaccio introduceerdein zijn Italiaanse Ninfale fiesolano ook de mythologische
‘setting’, die daarna een vast element van de renaissance-pastorale (in poëzie en
proza) in Italië zou blijven. Evenals later bij Coster werd dit overigens bij Boccaccio
bepaald door de bron van de verbeelde geschiedenis, Ovidius' Metamorfosen. (Deze
inspireerden Coster tot de ‘setting’ van de aangepaste Bacchusfeestdag). De hierop
volgende Italiaanse pastorale poëzie, alsmede de beroemde roman in poëzie en
proza Arcadia van Sannazaro (1502-1504), staan daarna aan het begin van de
pastorale traditie in de Italiaanse
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Verkuyl 1971, p. 142-143.
Onder de titel Bucolica en Georgica, dat is, Ossen-stal en Landtwerck verschenen bij Zacharias
Heyns te Amsterdam, in hetzelfde jaar ook uitgegeven door Gillis Rooman te Haarlem
(Geerebaert 1924, p. 178). De namen der herders in Vergilius' Eclogae 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
.Bij Theocritus zijn Tityrus en Corydon geitehoeders; Daphnis is de naam van een
schaapherder én van een veehoeder (The Greek bucolic poets 1928, ‘idylle’ 3, 4, 6).
Greg 1905, p. 40-42.
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landstaal. Vanaf 1545, met Giraldi's satyrspel Egle, is er ook sprake van een
pastoraal drama. Dit bereikte in Tasso's Aminta een gracieus hoogtepunt, een
aristocratisch spel, waarin de triomf van de idealistische liefde uiteindelijk door
104
melancholie wordt overheerst. De onwillige herderin van Tasso draagt de naam
Silvia.
Met zijn ‘tragicomedia pastorale’ Il pastor fido presenteerde Guarini vervolgens
een spel dat al direct na het verschijnen van de eerste druk een nog grotere indruk
op het publiek maakte dan de Aminta. Deze poging tot vernieuwing van het
pastoraal-dramatische genre hielp een type drama scheppen dat vooral in Frankrijk
groot succes zou krijgen. Ook voor het Nederlandse zeventiende-eeuwse publiek
zou Guarini's spel dé representant van het pastorale drama worden. Voor een nadere
beschouwing hiervan maak ik dankbaar gebruik van de studie van Verkuyl, die na
een karakteristiek van het pastorale drama in het zestiende-eeuwse Italië een
uitvoerig overzicht van de inhoud van Guarini's spel geeft en de triomfale opgang
105
van het stuk in de Nederlandse bewerkingen en vertalingen beschrijft. Bij Guarini
is er wel net als bij Tasso sprake van tegenwerking van een grote liefde, die
uiteindelijk in vervulling gaat, maarde intrige is veel en veel gecompliceerder. Waar
bij Tasso naast de protagonisten slechts enkele figuren voorkomen, is het toneel in
de Pastor fido bevolkt met een groot aantal verschillende figuren, compleet met de
dan al traditionele satyr, die in dit genre voor de intrige onmisbaar is. Het verhaal
introduceert niet eén, maar twee liefdesparen, die elkaar pas krijgen na een veelvoud
van ingewikkelde en merkwaardige gebeurtenissen. Vele misverstanden en valse
schijn moeten in dit spel van vergissingen worden overwonnen. Men vindt er een
complotterende, jaloerse medeherderin, spanning om een door de hogepriester te
voltrekken mensenoffer, een plotselinge ommekeer, teweeg gebracht door een
nieuwe interpretatie van een orakelvoorspelling, en tot slot: een gelukkig einde voor
ieder, zelfs voor de slechte medeminnares. Sententies in de tekst en bespiegelingen
van de koren bieden levenswijsheden van een soms stoïsch karakter, met verwijzing
naar oude ridderethiek. Dit alles waarborgde een literair, moraliserend divertissement,
dat vele generaties zou blijven boeien.
Nog voor Guarini's spel in 1589 in Venetië verscheen, was het stuk aanleiding
tot een hevige literairtheoretische strijd, die als inzet had de erkenning van de
tragicomedie als nieuw dramatisch genre, in zijn opzet ánders dan tragedie en
106
komedie. Het overweldigende succes van het spel zal deze strijd mogelijk
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Gerhardt 1950, p. 67-69; 95-110.
Gerhardt 1950, p. 110-124. Ook Levin 1969, p. 44-50. Een recente, psychoanalytische
interpretatie van Aminta bij Goudet 1980.
Verkuyl 1971 (2ie ook noten 97-100).
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aangewakkerd hebben. Als in 1602 de definitieve editie verschijnt, dertien jaar na
de eerst euitgave, is de Italiaanse tekst al in negentien verschillende drukken
verspreid. In 1593 verscheen ook reeds de Franse vertaling door Roland Brisset,
107
die eveneens vele herdrukken zou kennen.
Wanneer Rodenburgh nu, als hij zich ophoudt in een Engels hofmilieu, in 1600-1601
begint aan een bewerking van de Pastor fido, geeft hij door deze keuze blijk van
een fijne neus voor wat op dat moment ‘in’ is. Opvallend is echter dat hij zijn
108
voorbeeld stelselmatig depastoraliseert. Dat wil zeggen dat hij de arcadische
herderswereld waarin het stuk is gesitueerd, vervangt door een nauwkeurig
aangeduide ‘reële’ Bataafse lokatie, die van het bos bij Den Haag. De figuren zijn
dan ook geen herders meer. Ook zijn er bij Rodenburgh allerlei tendenzen tot
verchristelijking aan te wijzen ten opzichte van Guarini, die zijn spel situeerde in
een heidense wereld, waarin de consequenties van de Diana-cultus de aanzet tot
de intrige geven. In de prozavertaling van Brisset werden de door Guarini als zodanig
aangemerkte sententiegedeelten en de koren in versvorm weergegeven, waardoor
de uitgedrukte levenswijsheden extra accent kregen. Bij Rodenburgh worden de
koren echter geheel weggelaten, waardoor de morele strekking direct wordt
aangetast. Deze sprak vooral ook uit het beroemde vierde koor, waarin Guarini zich
109
uitdrukkelijk van de strekking van Tasso's Aminta distantieert. Tasso gaf in zijn
eerste koor een loflied op de lang vervlogen Gouden Eeuw, waarin de natuurlijke
liefde genoten kon worden zonder dwang van de maatschappelijke eisen die de eer
stelt, volgens de stelregel ‘S'ei piace, lice’: ‘als het prettig is, is het toegestaan’.
Guarini verwoordt daarentegen een heel andere moraal in zijn spel, geformuleerd
in het thema van het vierde koor, namelijk: ‘S' ei lice, piaccia’. Ook Guarini spreekt
het verlangen uit naar het tijdperk van de Gouden Eeuw, maar hij ziet deze juist
beheerst door de eisen van de ware eerbaarheid, dat wil zeggen: natuurlijke kuisheid,
zuiverheid en eerlijkheid, als die noodzakelijke voorwaarden voor het menselijk
geluk. Ik laat hier buiten beschouwing dat Verkuyl eveneens gewezen heeft op de
filosofische, niet als zodanig geformuleerde, implicaties van de Pastor fido: de moraal
ván het stuk, in tegenstelling tot die in het stuk. Het blijkt dat Rodenburgh daar in
elk geval helemaal geen oog voor heeft gehad. In zijn bewerking is het stuk slechts
een spel van standvastigheid zowel in liefde als in min, die - zoals gezegd - met
110
herders niets te maken heeft.
Lof van het eenvoudige, natuurlijke herdersleven, dat te verkiezen is boven het
leven aan het hof, vindt men - als eigen aan het pastorale genre - ook in de
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Pastor fido. Zo presenteert de verdorven Corisca, door wier heimelijke machinaties
de handeling op gang gebracht wordt, zich in haar eerste optreden direct als een
vrouw die haar ontoombare passies kennelijk heeft opgekweekt door een langdurig
111
verblijf in de stad. Haar complot richt zich op de edele herderin Amarilli en de
trouwe herder Mirtillo, wier eerst onmogelijke liefde uiteindelijk toch wordt vervuld.
Wanneer Amarilli voor het eerst op het toneel verschijnt, wordt ook zij
gekarakteriseerd door een monoloog, waaruit juist de eenvoud en tevredenheid der
herders blijkt. Amarilli prijst het geluk van de herderin, die zonder aards bezit tevreden
is, ja, zich rijk voelt, met de gaven van de natuur, en die zich met de haar minnende
herder verlustigen kan in wederzijdse liefde. Haar trefwoord is: ‘nuda si, ma
112
contenta’. (‘Naakt, maar tevreden’). Deze passage wordt door Rodenburgh
overigens van een moraal voorzien die hij bij Guarini niet bevat, geheel
overeenkomstig de op andere plaatsen door Verkuyl gesignaleerde tendens tot
verchristelijking. Amarilli verwerpt rijkdom slechts omdat deze de mens onvrij maakt
en ongelukkig, omdat hij geen tevredenheid waarborgt. Bij Rodenburgh wordt echter
de nadruk gelegd op de valse bekoring van rijkdom die ons blind maakt voor het
ware zieleheil. De vernederlandste Amarilli spreekt hier ook over een boerinnetje,
in plaats van een herderin:
't Boerinneken gherust in slechte noodruft leeft:
Wiens zoete armoed noyt gheen armoeds voelen heeft.
Wat is 't dat ons bekoort tot giericheyd bedriechlijck,
En ons ghezicht verblind door 't valsche goed vervliechlijck?
Het welck de rust onz's ziels in 't minste niet belicht,
113
Dan blinde kennes teeld tot t' alderheylst' ghezicht.

Evenals bij Rodenburgh wordt ook in de Ithys een leven volgens ‘slechte noodruft’
hogelijk aangeprezen. Toch zal direct blijken dat Coster nauwelijks iets van de toon
en sfeer van de Pastor fido heeft overgenomen. De bewerking van Rodenburgh is
ook heel anders van opzet dan de herderspassages in de Ithys. Rodenburghs
prioriteit ligt op een ander punt. Juist uit het feit dat hij Guarini's koren weglaat, valt
af te lezen dat het hem voornamelijk ging om de intrige, een ingewikkeld weefsel
van liefdesrelaties, gesitueerd in een herkenbare Nederlandse situatie.

4.2.3.2 Costers Ithys en de Italiaanse pastorale mode
De herderspassages in de Ithys verschillen uiteraard al daarom hemelsbreed van
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Il pastor fido I.3; Verkuyl 1971, p. 46-4.7.
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Franse tekst: Guarini 1671.
Rodenburg 1618, fol. D3r. (Zie ook Verkuyl 1971, p. 164, n. 177; Verkuyl wijst er slechts op
dat in de hierna volgende woorden tóch het woord ‘herderin’ gebruikt wordt, als enige plaats
in het hele stuk).
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die in de Pastor fido, omdat ze - anders dan daar - geen (gecompliceerde) pastorale
intrige dienen. Een ander groot verschil is de ‘realistische’ schildering van
deonderlinge verhouding en het vrolijk samenzijn der herders, waarbinnen de
eenvoudige liedjes over de ongecompliceerde herdersliefde, de lof der seizoenen
en de lof van het genoeglijk landleven een natuurlijke plaats innemen. Wat de rol
van Costers herders als morele instructeurs betreft: het verschil met de Pastor fido
is op dit punt vooral een kwestie van de aard der uit te dragen filosofie én de
praktisch-instruerende wijze waarop dit gebeurt.
De herders bij Guarini zijn veel meer filosofen, wier bespiegelingen over de liefde
en de goddelijke orde van de natuur de verheven hoogten aangeven waarop hun
gevoelens en gedachten zich bewegen. Zij blijven daarmee verklede hovelingen,
die voor een publiek van gelijken op het hoftoneel een ideale wereld verbeelden,
diverterend én moraliserend. Het aristocratische travestie-karakter van deze
voorgestelde anti-realiteit is volgens Verkuyl eigen aan alle pastorale Italiaanse
114
dramatiek en herinnert wat dit betreft in niets aan de Ithys. Men kan met enige
goede wil hierin wel enkele elementen aanwijzen die ook in de Pastor fido
voorkomen, zoals de scène waarin Mirtillo tevergeefs zijn geliefde zoekt op de plaats
115
die hem door Corisca is aangeduid , maar het daarop volgende blindemannetjesspel
van de meisjes geeft weer direct het grote verschil in toon aan tussen beide stukken.
Als bij Guarini de herderinnen met de geblinddoekte Amarilli in hun midden dansen
en zingen en Amarilli daarop de in de struiken verborgen Mirtillo pakt, wordt dit
voorgesteld als een gracieus spel over de liefde, die men vrezen moet, maar die
men tegelijkertijd uitdaagt. Gegrepen door Amarilli-als-Amor is Mirtillo nu gekwetst
door een zielsziekte, welke alleen door haar geheeld kan worden. Hoe anders het
samenzijn met dans-en-zang bij Coster! Dit biedt slechts ongecompliceerde landelijke
vrolijkheid van weliswaar niet ongracieuze maar toch vrij realistisch voorgestelde
herders, die in zijn tegenstelling tot het onvrolijke hofleven de morele les ondersteunt.
Ook wordt bijvoorbeeld bij Guarini het ‘kronen van de minaar met een krans’ een in dit geval slechts vertelde - elegant gestyleerde, symbolische handeling. Bij Coster
zit het herderinnetje Caralena, ondanks de locus amoenus -‘setting’, zonder enige
pretentie en heel concreet een kransje voor haar vriend te vlechten, terwijl ze met
haar vriendin over de jongens babbelt.
De afwezigheid van intrige en in plaats daarvan de aaneenrijging van een aantal
schilderingen van idyllisch, natuurlijk herdersleven, met aandacht voor het realistisch
aspect der figuren én het optreden der herders als dragers van expliciete morele
lessen over een feitelijke gedragsmoraal: deze de Ithys kenmerkende elementen
verschillen niet alleen van de gecompliceerde intrige en verheven toon van de Pastor
fido, maar ook van het dramatische pastorale genre zoals zich
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dat aan het einde van de zestiende eeuw in Frankrijk hadden ontwikkeld. De
beroemde Spaanse herdersroman Diana van Montemayor (1559) leverde hieraan
nieuwe elementen, die met graagte werden overgenomen, zoals de bekende ‘chaîne
d' amants’ (complexe combinaties van tegengestelde liefdes, zoals ook enigszins
in de Pastor fido). Het hierop gebaseerde type pastorale voegt zich nu bij het andere
type, waarin de schone, voor de liefde ongevoelige herderin zich uiteindelijk laat
overwinnen (zoals bij Tasso). Naast de liefde beheersen de magiër en de satyr de
117
Franse pastorale dramatiek, zo zegt Marsan. Ook in deze stukken vindt men weer
een aantal vaste filosofische bespiegelingen, zoals die over de vraag naar de
verhouding liefde-rede of liefde-eer, en traditionele elementen als de lof van het
landleven, van de jacht, de lente en de Gouden Eeuw. Ook hier lijkt dit slechts het
irreëel-literaire van de figuren, die zich in de meest bizarre romaneske complicaties
verstrikken, te accentueren. Nergens is er sprake van een concreet voorgestelde
herderssituatie: het pastorale leven vormt als het ware slechts een décor voor de
handeling. Van herders die uitvoerig lering uitspreken over de wijze waarop men
zijn leven moet inrichten is geen sprake, laat staan dat topics als het goede
koningschap e.d. er in aan bod komen, zoals dit in de Ithys het geval is.

4.2.3.3 Costers Ithys en Hoofts Granida
Nu ligt het voor de hand om in elk geval ook de herderspassages van Costers Ithys
118
en die in Hoofts Granida met elkaar te vergelijken. Hooft heeft Guarini's spel
gekend, Coster ongetwijfeld (ook) het stuk van Hooft. Kan men soms in de Granida
aspecten van opzet en uitwerking van Costers herdersscènes herkennen?
Overeenkomst tussen elementen in de pastorale gedeelten van beide stukken
119
zijn door verschillende literatuurhistorici aangewezen,laatstelijk door Rens. In feite
zijn echter de verschillen in toepassing van ‘het dramatische pastorale’ tussen beide
schrijvers interessanter dan de overeenkomsten, die overigens niet dwingend op
directe afhankelijkheid van Coster behoeven te wijzen. Het door Rens genoernde
‘jachtmotief’ in het eerste bedrijf van beider stukken (de verschijning van een jagende
hofrepresentant temidden der herders) lijkt eigenlijk het enige concrete element dat
120
ontlening suggereert. Dit element hangt nauw
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Hierover vooral Marsan 1905; ook Gerhardt 1950. Samenvattend: Lazard 1980, p. 230-240.
Marsan 1905, p. 199.
De tekst van Hoofts Granida in Hooft z.j.c.
Zie noot 96.
Rens (1981, p. 152, zonder paginaverwijzing) zegt weliswaar dat Marsan 1905 op het
topos-karakter van het ‘jachtmotief’ wijst, maarik vind onder de ‘Lieux communs traditionnels’
die Marsan in het Franse pastorale drama aantreft slechts de ‘plaisirs de la chasse’ (p. 201).
Marsan doelt hierbij op een ánder element, namelijk de lof op de genoegens van de jacht,
zoals die bijvoorbeeld ook in de eerste scène van de Pastor fido door Silvio worden bezongen
(waarbij ook de bekende tegenstelling ‘liefde voor de vrouw ten opzichte van liefde voor de
jacht’ aan bod komt; zie noot 39).
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samen met de in beide stukken ook op het toneel tegenover elkaar gestelde
levensgebieden ‘land’ en ‘hof’. De strekking van beide spelen - hoezeer verschillend
ook - berust op deze, ook visueel voorgestelde, tegenstelling. In dit opzicht
onderscheiden beide stukken zich van Guarini's Il pastor fido, dat geheel onder
herders speelt; en met alleen van het spel van Guarini, ook van de andere
121
dramatische pastorales, zoals men die in deze tijd in Italië en Frankrijk kende.
Het releveren van de tegenstelling tussen de twee werelden hof/stad en land is
weliswaar eigen aan ‘het pastorale’, maar dit gebeurt in het beroemde Italiaanse
voorbeeld slechts door de onrealistische, arcadische wereld waarin de
gecompliceerde handeling zich afspeelt, als het ware af te schermen van de
‘werkelijkheid’ en zich er alleen in woórden tegen af te zetten. Bovendien realiseert
de ideale liefde zich in de Granida uiteindelijk aan het hof en niet op het land, hoewel
het spel misschien daarom nog niet ‘wezenlijk anti-pastoraal’ te noemen is, zo-als
122
Verkuyl doet. Hooft mag dan in het eerste bedrijf het verlangen van de verliefde
herder naar een onwillige herderin verbeelden, een verlangen dat op een gegeven
moment in direct aan Guarini ontleende woorden wordt gegoten (hoewel daar in
een geheel andere scène voorkomend), maar de opzet van de Granida staat vrijwel
los van Guarini's spel. De liefde van de herder voor de koningsdochter doet hem
de herderswereld juist verlaten. Granida mag daarentegen zowel in het eerste als
in het vijfde bedrijf het landleven boven het hofleven verkiezen, de ontknoping van
de intrige is toch het tegendeel van een verheerlijking van het herdersbestaan. Hierin
zit ook het grote verschil tussen de Granida en de Ithys. Bij Hooft wordt uiteindelijk
een synthese tot stand gebracht tussen hof en land, waarin de liefde en de min ‘aen
een vertuyt’ in het hóf verwezenlijkt worden als herder Daifilo in het huwelijk treedt
met de koningsdochter Granida. Bij Coster is het hof daarentegen een plaats van
onwaarachtigheid en zonde, een oord waar de eenvoudige en oprechte herders
zich terecht verre van willen houden.
Hiermee hangt een ander opvallend verschil tussen Hooft en Coster samen.
Weliswaar zijn herders en herderinnen in beide stukken gepreoccupeerd met de
liefde, maar bij Coster zijn zij oók bij uitstek de dragers van de morele lessen in het
stuk, en dan met name van lessen over het werkelijke geluk van het natuurlijk leven
op het land tegenover de gruwelijke gevolgen van het ónnatuurlijk leven aan het
hof. Bij Hooft is dit veel minder het geval. In delichtvoetige en van
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p. 203-206) bijvoorbeeld de Granida wel als een aparte variant van de pastorale. (Zie verder
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erotisch plezier geladen dialoog tussen Daifilo en Dorilea, waarmee de Granida
opent, spreken herder en herderin meer dan 250 verzen lang over de al of niet
vermeende geneugten van de pastorale min, zonder dat hieraan op enigerlei wijze
een expliciete les wordt verbonden. De daarop volgende scène, waarin door de
verschijning van Granida Daifilo's ogen geopend worden voor de hoge liefde, heeft
weliswaar Coster mogelijk geïnspireerd om in de Ithys (in I.3.) Tereus temidden der
herders op te laten treden, maar de betekenis van deze scènes is binnen het verloop
van de handeling zeer verschillend. In de Granida zijn de woorden van de ‘Rey’,
waarmee de prinses uit Daifilo's gezichtsveld verdwijnt, veelzeggend. Op Granida's
vraag wat er met het wild is gebeurd dat haar jachtgezelschap najaagde, antwoordt
haar gevolg: ‘Gevangen is 't, mijn vrouw, en sult het sien’ (vs. 406). Voor een publiek
dat aan de amoureuze beeldspraak jager-hert/wild gewend is, zal dit waarschijnlijk
een verwijzing in-houden naar de grote verandering die zich in Daifilo heeft
voltrokken, en die deze scène tot een zeer belangrijke schakel in de gebeurtenissen
maakt. In de Ithys wordt met deze scène Tereus als ‘jachtbelust’ (al of niet ook
symbolisch) geïntroduceerd. Er is hier echter geen sprake van een noodzakelijke
structurele schakel in de handelihg.
In deze belangrijke scène in de Granida spreekt Daifilo wel enige sententie-achtige
wijsheden uit over de goede koning, die door zijn onderdanen geëerd moet worden
(vs. 276-295). Als men de functie hiervan echter vergelijkt met de woorden van
Caralena in vs. 5-20 van de Ithys, dan blijkt dat Daifilo's woorden, gericht tot de
koningsdochter, volkomen ‘logisch’ in de situatie passen en daar functioneren als
passende uiting van respect en dankbaarheid. Dit geldt zeker niet voor de monoloog
van Caralena, wier woorden geen enkele functie in enige handeling hebben. Ze zijn
louter ‘instructie’ naar het publiek toe, natuurlijk wel met het doel om straks de
hofhandeling in het juiste perspectief te laten beoordelen.
De morele tegenstelling tussen de twee werelden, land en hof, die de structuur
én instructiestroom van de Ithys bepalen, vindt men in de Granida (uiteraard) veel
minder benadrukt, hoewel hij ook daar wel wordt becommentarieerd. De tegenstelling
land-hof vindt men daar echter niet door Daifilo geformuleerd, alleen in eén claus
van Dorilea en in woorden van Granida zelf, met een echo hiervan in de ‘Rey van
123
Jofferen’. Vergeleken met de Ithys blijkt niet alleen hoe functioned Granida's
woorden in de handeling zijn, maar ook dat zij niet een echt scherpe morele
veroordeling van het hof inhouden. Wanneer Granida is getroffen door de natuurlijke
adeldom van de herder Daifilo, reageert zij adequaat met een verzuchting die de
tegenstelling tussen hof en land formuleert.
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Granida benijdt de herders slechts hun vredig, rustig leven, gewaarborgd omdat zij
zoveel gemakkelijker tevreden te stellen en dankbaarder zijn dan de hovelingen,
die zichzelf het genot dat het ‘volgen van de natuur’ biedt, juist ontzeggen. De nadruk
die Granida daarna legt op de natuurlijke adeldom der herders, belichaamd in Daifilo,
vindt men ook niet in de Ithys. Het is vooral de schoonheid van het ‘natuurlijke’ dat
haar lof bepaalt, veel meer dan het ‘moreel prijzenswaardige’. Wél duidelijk morele
afkeuring van de huichelachtigheid van het hof vindt men in de woorden van Dorilea,
wanneer zij Daifilo ervan probeert te weerhouden om Granida naar het hof te volgen.
Binnen de situatie zijn deze woorden echter veel minder algemeen-moraalstellend
dan bij Coster. Ten eerste heeft men juist kennis gemaakt met een uiterst nobele
representante van het hof, ten tweede tracht Dorilea haar herder egoïstisch met alle
mogelijke argumenten bij zich te houden, waartoe ze dan nog een beroep moet
doen op niet eigen, maar andermans ervaring. In geen enkel opzicht zal haar
waarschuwing dan ook bewaarheid worden. Zo zal zelfs Tisiphernes alle zelfzucht
opzij zetten om zijn rivaal Daifilo zijn liefde voor Granida te gunnen. Als goede
hovelingonderdaan legde hij zich tevoren ook neer bij het besluit van de koning tot
het tweegevecht met Ostrobas. De Parth Ostrobas is inderdaad wel uit hoogmoedig
en trots hout gesneden, maar die is dan ook een vreemdeling aan het Perzische
hof!
Behalve in het optreden van het Ithys-herdersvolk als morele instructeurs, wier
wijsheden (vooral in de eerste monologen van Caralena en Silvia en de latere van
Baucis) niet of nauwelijks door de situatie worden bepaald, is er nog een ander
124
duidelijk verschil tussen de Granida en de Ithys. Hier wees Rens al op. In zijn
schildering van het herdersleven is Coster beslist ook veel ‘realistischer’ dan Hooft,
niet alleen in de voorstelling van het samenzijn der herders en herderinnen, maar
ook in de maatschappelijke context waarin de verhouding tussen dochters en
moeders wordt weergegeven. Bij Hooft is het gepresenteerde herdersleven slechts
de verbeelding van een verfijnd amoureus samenspel van toenadering en uitdagende
afweer, waarin de hele natuur meedoet. Bij Coster hebben de herderinnetjes door
hun familiebanden maatschappelijke verplichtingen; ook worden hun sociale
activiteiten veel duidelijker op het toneel gebracht. In het dagelijks leven hoedt de
herder zijn schapen, die hij's avonds naar huis leidt (vs. 341), maar nu, op deze
feestdag, ziet men de meisjes eerst bloemen plukken, kransjes vlechten en met
elkaar babbelen over ‘de jongens' en afwezige vriendinnen. Daarna ziet men hen
zich samen gereed maken voor het Bacchusfeest (III.4.), en tot slot wordt een hele
scène gewijd aan een vrolijk samenzijn van het hele herdersgezelschap. Eén der
herders fluit op zijn rietfluit, de ander zingt erbij, terwijl de derde herder danst met
de herderin. Deze setting’ lijkt op een ‘werkelijk’ landfeest, waar de herders grapjes
maken en de meisjes uit
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hun tent lokken (vs. 1152-1153). In de in editie-1618/1619 toegevoegde scène IV.1.
ziet men nog een geval van een ongecompliceerde herdersvrijage, waarbij in de
schaduw van de eiken verliefde kusjes worden gewisseld.

4.2.4 De ‘bergerie’-traditie
De herders in de Ithys mogen dan weinig gemeen hebben met de figuren uit de
Italiaanse en Franse pastorale dramatiek, ze behoren toch ongetwijfeld tot een
pastorale traditie. Costers pastorale scènes lijken in hun intrigeloze, anecdotische
opzet meer op ‘dramatiseringen’ van pastorale lyriek, dan op navolging van enig
bestaand pastoraal drama of proza. We hebben al gezien dat er een nauwe relatie
lijkt te bestaan tussen scène I.4. van de Ithys en een liedje in de bundel Apollo; ook
het gezongen en vertelde verhaal van Coridons ontmoeting met Neptunus in II.1
zou kunnen herinneren aan een anecdotisch liedje. Het feit dat in Apollo de term
‘herder-lied’ vervangen wordt door die van ‘pastorelle’ (nota bene een ‘bastaard’-term)
zou kunnen wijzen op een Franse traditie. Ik ga hier nu wat dieper op in, omdat in
het licht hiervan zowel de moraliserende als de ‘realistisch-pastorale’ aspecten van
de Ithys duidelijker contouren kunnen krijgen.
Anders dan in de Nederlanden komen in de Franse literatuur van de Middeleeuwen
in verschillende genres herders en herderinnen voor: in didactische werken, lyriek
125
en toneelteksten (moraliteiten als de ‘bergeries moralisées’ en mysteriespelen).
Het oudst bekende type van deze herdersliteratuur in de volkstaal, die met de
126
algemene term ‘bergerie’ werd aangeduid , is de pastourelle. Dit is meestal slechts
een lichtvoetig, lyrisch fantasietje, waarin een mannelijke ik-figuur (oorspronkelijk:
een ridder) een liefdesdialoog met een herderinnetje aangaat. Bij de Provencaalse
(hof)dichter Marcabru (ca. 1150), wiens lyriek tot de vroegste pastourelles behoort,
dient de herderswereld echter al als objectief uitgangspunt om - bij monde van de
aangesproken herderin - kritiek op het hofleven te geven. Hiermee kan de ‘bergerie’
traditie al vroeg een middel worden om de tegenstelling te benadrukken tussen het
herdersleven en het bestaan aan het hof, als belichaming van
maatschappelijk-morele idealen. In sommige, wat latere, hof-pastourelles vindt men
127
het contrast tussen hof en stad voor het eerst echt expliciet gemaakt. Het genre
vindt in Frankrijk vanaf de
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De verschillende genres met ‘herdersmateriaal’ in de Franse volkstaal der middeleeuwen
worden uitvoerig besproken door Hulubei 1938, hoofdstuk 5, ‘Les origines nationales’ (p.
125-174); ook bij Cooper 1977, hoofdstuk 2, ‘The vernacular traditions’ (p. 47-100). Cooper
behandelt ook Engelse teksten. In Garber 1976 vindt men een uitvoerige bibliografie van
literatuur over de klassieke bucolische poëzie en haar Europese ‘Nachleben’.
Cooper 1977, p. 48.
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vijftiende eeuw in gepopulariseerde vorm zijn weg in gedrukte liedboeken, afgezien
128
nog van de orale traditie. De gepopulariseerde pastourelles geven dan echter niet
meer uiting aan een sociale (en morele) tegenstelling; dit gebeurt pas weer in de
129
tweede helft van de zeventiende eeuw. Bekende voorbeelden van andere genres
in de bergerietraditie zijn het herdersspel van Adam de la Halle, Jeu de Robin et de
130
Marion (eind dertiende eeuw) of de idyllisch-didactische beschrijving van het leven
van de eenvoudige en gelukkige Franc Gontier, in de Ditsz de Franc Gontier door
131
Philippe de Vitry (ca. 1350).
Verschillende literatuurhistorici hebben erop gewezen dat men de wortels van de
Franse (en Engelse) pastorale lyriek der renaissance allereerst in déze traditie moet
132
zoeken. De doorwerking van de klassieke bucolische literatuur (die van Theocritus,
en vooral Vergilius) en de invloed van met name Sannazaro vindt daar plaats op
reeds zeer ontgonnen terrein. Cooper ziet in de Middeleeuwen twee
didactisch-pastorale tradities naast elkaar lopen, die elkaar weliswaar konden
beïnvloeden, maar waarin toch een groot verschil in opzet is aan te tonen. Aan de
ene kant is er de middeleeuws-Latijnse erfenis van de Vergiliaanse ecloga. Een
belangrijk kenmerk hiervan is de opvatting van het carmen bucolicum als essentieel
ethicum, zó zelfs dat bij Petrarca de morele allegorie allesbeheersend wordt. Van
een werkelijk herdersleven is geen sprake meer: de ecloga is slechts een middel
om zich met hogere politieke en filosofische beschouwingen bezig te houden. Het
133
genre kan nu ook voor het eerst aangewend worden als kritische satire. Aan de
andere kant is er de middeleeuwse herdersdichttraditie in de moedertaal. Het
treffendste kenmerk hiervan is nu dat de betreffende teksten wel over werkelijke
herders handelen, die daarbij ook symbool worden voor iets anders. Dat zijn in de
eerste plaats de waarden van een ethisch goed leven, in tegenstelling tot de
on-waarden van het hof. Coopers studie maakt duidelijk dat deze tegenstelling
essentieel deel uitmaakt van een in de renaissance al eeuwen oude
134
pastoraal-didactische traditie in de moedertaal.
Deze verheffing van de herder tot een ideaalbeeld van het als idyllisch
voorgestelde, eenvoudige leven, in schril contrast tot het leven aan het hof, vindt in
Frankrijk zijn beslag aan het einde van de veertiende en het begin van de vijf-
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Zink 1972, p. 109.
De ‘pastourelle’ verliest vanaf de veertiende eeuw zijn hofkarakter: degene die spreekt is dan
ook geen ridder meer. De schildering van de landelijke liefde, opgehangen aan een aardig
anecdotetje, staat meestal centraal. De ‘pastourelles’ werden gezongen in alle lagen van de
bevolking en speelden een grote rol als muzikaal vertier én als dansliedjes (Piguet 1927; voor
de 16e en 17e eeuw: p. 165-170. Ook Hulubei 1938, p. 130-132).
Gerhardt 1950, p. 43-46; Cooper 1975, p. 48, 56-57.
Huizinga 1957, p. 132-133; Hulubei 1938, p. 147-149; Cooper 1977, p. 72-73.
Hulubei 1938, p. 125; Gerhardt 1950, p. 31; Cooper 1977, p. 1.
Cooper 1977, p. 33-38.
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tiende eeuw. Dit is de periode van de honderdjarige oorlog, waarin de slagvelden
van Crécy en Poitiers getuigden van het gruwelijk deficit van de Franse opvattingen
over riddereer, en de daarop volgende Jacquerie en andere onlusten onder de
bevolking de stabiliteit en onafhankelijkheid van het hofbestaan zeer ondermijnden.
De belangstelling aan het hof voor het leven van de werkelijke herder, zijn dagelijkse
bezigheden, uiterlijk, accessoires én zijn ideale karakter blijkt onder andere uit een
instructieve verhandeling over theorie en praktijk van het schapen hoeden, in
opdracht van de Franse koning Charles V geschreven door een ervaren herder,
Jehan de Brie. Een verkorte versie, onder de titel Le bon berger, kende in de
135
zestiende eeuw verschillende drukken. Cooper wijst erop dat de herder als
‘natuurmens’ kennelijk zo'n beroep deed op de verbeelding dat het door De Brie
beschreven portret een vast literair patroon In het leven roept. Hulubei beschrijft dit
patroon, dat het algemene kader bepaalt waarbinnen ‘bergerie’ wordt uitgebeeld,
in termen die de pastorale scènes van de Ithys in de directe herinnering roepen:
‘...la vie des bergers se trouve dépeinte comme un idéal de vie simple
et vertueuse, bénie par Dieu lui-même. A l'idée de l'utile se joint la notion
du beau, et de l'agréable. Bergers et bergères cueillent des fleurs, tressent
des couronnes, chantent, dansent, jouent du “flaiol” [een soort fluit, de
flageol] ou de la musette; ils pratiquent les voluptés de la table, si frugale
soit-elle, et les plaisirs del'amour. Autour d'eux, dans le calme de l'âge
d'or, règne un éternel printemps. Par contraste, l'existence des villes
apparaît avec tout son cortège de laideurs et de désagréments: intrigues,
guerres, avarice, disputes, injustice, ambition, dangers moraux et
136
physiques guettent surtout celui qui est le plus en vue, le plus puissant,’
Cooper benadrukt hierbij de aandacht voor realistische details van het
137
herdersvoorkomen. Evenmin als het door Hulubei en haar genoemde eetplezier
vindt men déze echter bij Coster nauwelijks. Wel wordt de uitrusting van de herder
beschreven in het door Grusella in II.3 gezongen liedje, maar niet zeer gespecificeerd.
Gekleed in een grove linnen jas (in de redactie van Apollo meer adequaat: van wol)
en gewapend met een staf van hazelaarshout verlustigt hij zich in zijn schapen, die
138
hem de wol leveren om zich te kleden. Dit is een glo-
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de Pisan (Dit de la Pastoure) en Froissart (diens Pastourelles).
Apollo 1615, p. 118-119: ‘Mijn Minnaers grove wolle rock // Die en wallicht my niet, // noch
oock sijn groene haselaer stock’. In Ithys vs. 532-534: ‘Mijn Minnaers grove linde rock // Die
misstaet hem oock niet, // Noch oock zyn staf, zyn hazere stock’. (Ithys-1615 heeft: ‘syn stock,
syn hasere stock’).
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baal-geijkte voorstelling. De ‘hazere stock’ als attribuut van de herder komt nogal
140
eens voor , en past evengoed in een Vergiliaans als in welk ander Europees
landschap waar herders leven. Als men later (in IV.2.) Tityrus ziet opkomen met een
rieten herdersfluit (vs. 1149: ‘pijpken...ghemaeckt...van een riet’), is dit echter niet
141
de voor de middeleeuwse herder karakteristieke doedelzak , maar hetzelfde
instrument waarmee zijn gelukkige naam- en soortgenoot uit Vergilius' eerste ecloge
142
in zoete landelijke rust een lied op zijn geliefde speelt. Een dergelijk instrument,
‘een nieu gesneden riedt’, bespeelt ook herder Corydon uit Heinsius' ‘Pastorael’,
143
maar op de illustratie daarboven ziet men wél een herder met een doedelzak.
Overigens spelen - al of niet onder invloed van de klassieke voorstelling - vele
herders in bij Hulubei en Cooper genoemde pre-renaissance teksten ook op allerlei
soorten fluiten, waaronder de rietfluit.
Muziek maken, zingen dansen hoort bij de vaste voorstelling van feestvierende
herders en herderinnen, die vele bergerie-teksten bevolken. Men vindt dit al in de
tweede helft van Adam de la Halle's Jeu de Robin et de Marion. In een opeenvolging
van vrolijke en sierlijke scènes, waarin verder van geen intrige sprake is, geven de
geliefden Robin en Marion en hun vrienden een demonstratie van ongecompliceerde
landelijke vrolijkheid. Dat wil zeggen: zoals men zich dit aan het Napelse hof van
144
Anjou aan het einde van de dertiende eeuw voorstelde... Maar ook de omstreeks
1525 uitgegeven tekst: Le banquet du bois voert een vrolijk gezelschap van
onbezorgde herders en herderinnetjes op, die samen zingen, dansen en pret maken
145
in een bos vol bloemen.
Zoals Hulubei aangaf, is een bekende bergerie-scène ook die van herderinnetjes,
die hun minnaars een bloemenkransje geven: het liefdesteken in de herderswereld,
als pendant van het teken van gunst dat een hoofse dame aan haar uit-

139
140
141
142

143

144
145

Zie voorafbeeldingen van herders in de Nederlandse schilderkunst: McNeil Kettering 1983
(over herderskleding op het toneel: p. 114-119).
In een Nederlands pastoraal spel o.a. in Krul 1634, p. 53.
Zie Cooper 1977, p- 55.
In de eerste regels van ecloge I, in de prozavertaling van Vondel, karakleriseert medeherder
Melibeus zijn metgezel aldus; ‘Tityr, ghy leght en duickt vast onder den breeden beuckeboom,
en speelt een veltliet op een dun riet.’ (Vondel, W.B.-editie VI, p. 96).
Heinsius 1616, p. 27. Even verder is er sprake van een ‘lullepijp’, die Corydon heeft bespeeld.
Dit kan dan weer op een doedelzak slaan, maar mogelijk ook op een veelpijpige herdersfluit.
(Zie W.N.T. VIII-II, s.v. Lullepijp, k. 3316-3317). Ook de herder-‘Boeren knecht’ uit lied 47 van
de Bloem-hof (ed.-1608; Bloem-hof 1955, p. 68-69) speelt op een fluit en een ‘Lullepijp’. Op
de illustratie bij het lied ziet men een herder die een doedelzak bespeelt, met verder o.m. een
stok een een pansfluit als attributen.
Zie noot 130.
Hulubei 1938, p. 128-129. De tekst is ouder, en beleefde twee drukken omstreeks 1525.
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verkoren ridder gaf. In de Ithys is in IV.2. (vs. 1158) de krans van Daphnis plotseling
een rozenkrans geworden (terwijl in I.1. Caralena en Silvia kransjes maken van
maagdepalm, klimop en druivenblad). Ook dit wijst op een oudere traditie, die van
147
de hoofse liefde.
Nu vindt men in Italiaanse pastorale voorstellingen evengoed voorbeelden van
herdersfeesten op het land en van minnaars die getooid zijn met een krans die de
geliefde heeft gemaakt. Dit laatste bijvoorbeeld - zoals we zagen - in de Pastor fido,
het eerste in de afbeeldingen van ‘concerts champêtres’ uit de Venetiaanse kring
148
om Giorgione, in het begin van de zestiende eeuvv. We constateerden echter al
een groot verschil in toon tussen de Pastor fido en de pastorale passages in de
Ithys. McNeil Kettering wijst in haar studie over de ‘Dutch arcadia’ in de zeventiende
eeuw een gelijksoortig verschil aan tussen de ‘verheven’, gracieuze voorstellingen
van de Venetianen en de Nederlandse pastorale schilderkunst. Daár zijn de pastorale
figuren de ‘counterparts’ van de verklede hovelingen in de pastorale epiek en
dramatiek van hun tijd, voorgesteld in een ‘mood of sadness and melancholy’, hiér
is er sprake van veel levendiger, eenvoudiger, anecdotischer uitbeeldingen van
149
babbelende herderinnen en hun minnaars. McNeil Kettering ziet een direct verband
tussen deze Nederlandse schilderijen en enige Nederlandse pastorale liedjes, waarin
wat boerse herders in een ‘realistische landelijke situatie aan het woord zijn, zoals
Heinsius’ Coridon of de ‘Boeren knecht’-herder uit eén van de liederen in de
150
Bloem-hof. Wij kunnen hier nu aan toevoegen: ook de voorstelling van het
herderssamenzijn in de Ithys kenmerkt zich door een veel concretere, speelsere,
‘natuurlijkheid’ dan die in de Italiaanse literaire traditie. De verklaring van dit
karakterlijkt - in elk geval volgens de visie van Cooper, die gelijksoortige ‘realistische’
aspecten ook ruimschoots in de Engelse renaissance tegenkomt - voorshands
eerder te zoeken in het doorwerken van een middeleeuwse erfenis van
151
Noord-Europese makelij, dan aan directe invloed vanuit Italië.
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Cooper 1977, p. 57. Voorbeelden in de 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst bij McNeil
Kettering 1983, o.a. p. 88 en fig. 114, 115 en 117 (alle van Lastman).
McNeil Kettering 1977, p. 36, n. 62.
McNeil Kettering 1977, p. 30-32; idem 1983, p. 92.
McNeil Kettering 1977, p. 32; idem 1983, p. 92.
Zie sub 4.2.2, noot 86, resp. 82.
Zie ook McNeil Kettering 1983, p. 132, n. 26, met een verwijzing naar Cooper 1977. Men kan
denken aan specimina van de Franse amoureuze pastorale lyriek, die in de zestiende eeuw
in Frankrijk in grote hoeveelheid werd geproduceerd. Deze varieert van ‘klassiek-Italiaans’
geïnspireerde literaire poëzie uit de kring van de Pleiade tot gezongen ‘gebruiksliederen’. De
idyllische en gracieuze poëzie van bijvoorbeeld Baïf, die (mede onder invloed van Theocritus)
ons herders toont die in een landelijk kader ten prooi zijn aan de liefde, biedt soms ook
realistische tafereeltjes (Chamard 194O p. 189-194; Gerhardt 1950, p. 228-233). Van De
Bai:f vindt men ook een voorbeeld van een eenvoudig, vrolijk herdersliedje, over dansende
herders en herderinnetjes (bij muziek van fluit én doedelzak) in La fleur des chansons d'amour
1943, p. 376-377- Dit liedje werd ook op muziek gezet. In de overvloed van gezongen liederen
die men in deze tijd in de vele liedbundels aantreft, vindt men velerlei herdersliedjes,
waaronder, zoals al gezegd, de ‘verburgerlijkte’ ‘pastourelle’. (Zie de bibliografie van Piguet
1927, B.4, p. 184-188.) Mogelijk zijn ook in de grote productie van neolatijnse bucolische
poëzie (bij onso o.a. die van Heinsius) liederen te vinden die realisrne aan moraal paren,
zoals in de Ithys.
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Dit laatste geldt volgens Cooper ook voor een ‘realistisch-maatschappelijk’ detail
dat men bijvoorbeeld in de eerste Engelse bloemlezing van pastorale lyriek England's
152
Helicon (1600) kan aantreffen: een herderinnetje Phyllis is bang dat ze door haar
moeder betrapt zal worden met haar minnaar. Dit element blijkt direct terug te voeren
153
tot het genre van de pastourelle. Hetzelfde vindt men in de handeling van de Ithys.
Het meest kenmerkende aspect van de herders in de Ithys, hun rol als moreel
instructeur inzake pastorale ethiek, is in de analyse teruggevoerd op de dramatische
instructie-conventies die de Ithys bepalen. Als zodanig werden de vele
sententie-achtige uitspraken die hen in de mond gelegd worden, ook niet als
‘karaktertekenend’ opgevat. Wanneer men het optreden van de herders (in feite
voornamelijk de herderinnen!) in de Ithys echter beschouwt in een toenmalig
historisch perspectief, dan zou in zekere zin toch oók van ‘karaktertekening’
gesproken kunnen worden. In dezelfde tijd dat het herdersleven in Frankrijk symbool
wordt van ‘moreel goed leven’, wordt namelijk ook de rol van de herder als ‘wijze’
154
gefixeerd. Men vindt een begin van deze voorstelling in de reeds genoemde Ditsz
de Franc Gontier, het bekende gedicht van Philippe de Vitry, tijdgenoot van Petrarca,
155
die hemde grote contemporaine Franse dichter noemde. De Vitry voert in deze
tekst de houthakker Franc Gontier ten tonele, die de vreugden van het natuurlijke
en onafhankelijke-landleven, zonder ‘convoitise, ambicion, ne lescherie gloute’ prijst
tegenover het onmatig kwaad aan het hof. Gontier is zelf weliswaar geen herder,
maar dat wordt hij snel gemaakt in de latere bergerie-literatuur, waarin verscheidene
keren naar hem wordt verwezen. De
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England's Helicon 1887. Dorangeon (1974, p. 27-36) constateert in Engeland een ware
uitbarsring van pastorale lyriek in het Elizabethaanse tijdperk: de charmes van de herderin
worden hoog verheven.
Cooper 1977, p. 179. Bij Piguet 1927, p. 133, vindt men een voorbeeld van een bekende
populaire ‘pastourelle’, waarin angst voor de (stief)moeder spreekt. (Ook Piguet 1927, p.
82-83). Het realistische aspect ‘angst voor de moeder’ komt ookal voor in Hoofts ‘Galathea’
van ca. 1602. Ondanks de naam van het meisje heeft dit gedicht echter niets te maken met
herdersverhoudingen; het hoort veel meer in de traditie van de ‘dageraadspoëzie’ thuis.
Cooper 1977, p. 71-79. Erenstein (1978, p. 55-56) geeft een voorbeeld van een Italiaans
prozadrama uit 1554, waarin ook een oude wijze herder als moreel (i.c. religieus) instructeur
wordt opgevoerd. Dit stuk behoort niet tot de bestaande hofcultuur, en is waarschijnlijk een
leesdrama.
Huizinga 1957, p. 132-133; Clement 1929, p. 1027-1028; Hulubei 1938, p. 147; Cooper 1977,
p. 67-68, 72.
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door Gontier geformuleerde tegenstelling en de verheffing van de landlieden als
156
moreel wijzer, want ‘contens des biens que leur donne Nature’ wordt de locus
classicus van de late Franse middeleeuwen die men in de renaissance, ook in
157
Engeland, regelmatig terugvindt. Gontier roept een lange rij herders in het leven
die het bestaan in hof of stad uit eigen ervaring kennen en het op grond daarvan
hebben verworpen. Ook deze gedachte komt men later ook bij Coster weer tegen,
in de persoon van Baucis.
Nauw hiermee verbonden is de voorstelling van de herder als spreekbuis voor
algemene maatschappijkritiek, een vast element in de bergerie moralisée. M.n. deze
voorstelling blijkt karakteristiek te zijn voor de Engelse herdersliteratuur uit de late
158
middeleeuwen. In Engeland vindt men, evenals in de Nederlanden, ook vele
vertalingen van de Compost et kalendrier des bergers, een in 1493 voor net eerst
in het Frans gepubliceerde encyclopedische verhandeling-voor-het-volk, in de mond
159
gelegd van een wijze lierder. Deze bestaat uit geleerde instructie over praktische
zaken als astronomie en astrologie, zoals de invloed van hemellichamen op het
karakter van de mens en zijn gezondheid. Deze instructie wordt gegeven door een
herder ‘die gheen clerc en was, noch niet een A, voor een B, en kende, maer alleene
door syn natuerlijc verstant’ spreekt, zoals het in de Nederlandse vertaling, Der
160
schaepherders kalengier, luidt.
Uit dit alles kan blijken dat herders, die een gezond, natuurlijk oordeel hebben
over de juiste manier van leven ‘volgens de natuur’, en die het leven aan het hof
als vals en corrumperend uit volle overtuiging versmaden, in het begin der
zeventiende eeuw absoluut geen novum zijn! Dat zowel bij Coster als bij Hooft juist
de vrouwen de pastorale ethiek in de mond gelegd wordt, kan aan de uitgebeelde
situaties liggen, maar wel kan men vaststellen dat de voorstelling van Caralena,
Silvia, Grusella en Baucis als morele instructrices directe navolging vond. In het
onuitgegeven drama Hagars vluchte ende weder-komste van de Amsterdamse
leider van de Brabantse kamer, Abraham de Koning (gedateerd op januari 1616)
treft men in de tweede ‘verschooninge’ van de derde ‘handelinge’ een scène waarin
161
een herder (Ahia) met twee herderinnen (Ada en Drusilla) optreedt. Nadat Ahia
een liedje over herdersliefde heeft gezongen, ‘op 't voysje van Coridon’, ontfermt
het drietal zich over de uit Abrahams hof versto-
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Geciteerd uit ‘Le banquet du bois’ (uitgegeven ca. 1525), waarin Franc Gontier weer de
hoofdrol speelt (Hulubei 1938, p. 148-149; Cooper 1977, p. 73).
Voor Engeland, bij Spenser: Dorangeon 1974, p. 17-18; Uhlig 1973, p. 387-394.
Cooper 1977, p. 75-76.
Cooper 1977, p. 78; Pleij 1982, p. 46-47 over de Nederlandse vertaling die o.a. in het begin
van de 16e eeuw tot het fonds van de Brusselse uitgever Thomas van der Noot en dat van
de Antwerpse Willem Vorsterman behoorde.
Volgens de Rotterdamse editie van 1609: Der schaepherders kalengier 1609, fol. AIV.
De tekst (een apograaf) van De Koning bevindt zich in een convoluut met gedrukte teksten
en teksten in handschrift; KB, sign. 74 G 12, p. 131-190.
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ten Hagar. Hierna volgen viermaal zestien regels ‘morele instructie’, die om beurten
de herderinnetjes in de mond wordt gelegd. Men vindt hier weer het bekende contrast
hof-land. Dit eerst als verguizing van de lust, hoogmoed en onverzadigbare afgunst
die ‘'s Wereldts valsch blancketsel’ kenmerken, in tegenstelling tot het herdersleven.
Daarop volgt de lof van het ‘boersche herderleven’, in de bekende termen:
Bij 't boersche herder-leven,
Al is't veracht beschreven,
Heeft d' wereldt geen gelijk.
Elk is vernoegt, of rijk,
Is 't niet in 's lichaems goed'ren,
'T is in heijl-lust gemoed'ren,
Of in vermind' rings Lust
Van't geen hun siel ontrust.
Zijnse soo niet geluckich,
Soo zijnze soo niet druckich.
Slecht gaense, en d'ootmoet
Die niemts' in haer behoedt.
Hun staet zij niet verand'ren
Voor die in't purpur wand'ren.
De haet, of jaloursij,
162
Of prachtse hoovaerdij.

De bekommering om het zieleheil van de mens vonden we ook al bij Rodenburgh;
het signatuur van de Brabantse kamer zal hier niet vreemd aan zijn.

4.3 Het gelukkig landleven ver van het hof: beatus ille
4.3.1 Herderslof en lof van het landleven tegenover hofkritiek
Zoals reeds gezegd is de verheerlijking van het eenvoudig-gelukkig leven der
tevreden herders, in tegenstelling tot het voortdurend door onrust en afgunst
belaagde bestaan aan het hof, een locus classicus, die in Franstalige teksten al
163
vanaf het einde der veertiende eeuw in vele toonaarden klinkt. De figuur van Franc
Gontier, die dit geluk van het landleven syrnboliseert, krijgt in teksten van navolgers
van De Vitry, in vroege humanistenkringen rond 1400, als tegenhanger de tiran,
wiens bestaan vergiftigd wordt door jaloezie en corruptie, waardoor
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De Koning, Hagars vluchte en weder-komste, p. 180.
In de neolatijnse literatuur, die zowel hofkritiek als landleven-lof kende, schijnt de tegenstelling
land-hof echter voór de tweede helft der 16e eeuw nog zelden aangetroffen te worden. Dit
zou veranderen door de verschijning van Guevara's Menosprecio (zie noot 167). Smith 1966,
p. 25; Lohmeier 1981, p. 116, 184-186 (wat betreft de encomia vitae rusticae in een aantal
laat-humanistische florilegia).
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hij een slaaf wordt van zijn eigen angst. In hofkringen zelf wordt in deze tijd de
zelfzucht en hypocrisie van de hovelingen aangevallen in de aan de hofdichter Alain
Chartier toegeschreven satire De vita curiali (Le curial), die eindigt met een
165
enthousiaste aanprijzing van het eenvoudige leven der landbewoners. De kritiek
op de ambitieuze en intrigerende hoveling, die in de vijftiende en zestiende eeuw
166
tot een ‘gemeenplaats van de Europese moralistiek’ wordt , vindt een positieve
tegenhanger in de in West-Europa wijd verbreide ‘hovelingenleer’ van Castiglione,
diens Libro del Cortigiano (1528). Castiglione's op de ‘volmaakte hoveling’
geprojecteerde persoonlijkheidsideaal wordt elf jaar later echter weer ernstig
aangevochten in twee Spaanse verhandelingen over het hofleven, van de
Franciscaan Antonio de Guevara. Diens Aviso de privados y doctrina de cortisanos
opent met een felle aanklacht tegen het hofleven en de verwerpelijke drijfveren voor
het optreden der hovelingen. In zijn andere geschrift, de Menosprecio de corte y
alabanza de aldea, wordt onder vele verwijzingen naar klassieke uitspraken het hof
systematisch tegenover het land gesteld en alle nadelen van het hofbestaan
tegenover de voordelen van het leven op het land genoemd. Met name deze, op
morele en praktische argumenten gebaseerde verhandeling bereikte evenals het
167
boek van Castiglione een zeer groot lezerspubliek. Een Nederlandse vertaling,
onder de titel Misprijsinghe der miserie des hofs ende der hoocheyt, met lof van
168
kleynen ende leeghen state, werd in 1613 in Delft uitgegeven. De Nederlandse
vertaler past zich in zijn voorwoord enigszihs aan bij zijn stedelijk lezerspubliek, dat
volgens hem maar het beste de ‘nedere state ende huyshoudinge des ongheachten
ende vergheten Burghers’ kan leiden, want dit is als enige ‘onbekommert, gherustich,
169
vredich, blymoedich, onbelast, ghenuechlic’, én, voegt hij er direct aan toe: ‘godlic’.
Woorden van gelijksoortige strekking klinken in hetzelfde jaar in de vierde rei van
170
Hoofts Geeraerdt van Velsen. Naast de vele encomia vitae rusticae treft men
vanaf ongeveer 1580 (tijdens de godsdienstoorlogen) in Frankrijk een stroom van
lyrische beschrijvingen van ‘les plaisirs de la vie rustique’ of ‘les plaisirs des champs’
171
aan. Röstvig wijdde een
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Bijvoorbeeld in het antwoord op de Ditsz de Franc Gontier van Pierre d'Ailly, bisschop van
Cambrai, ‘Combien est misérable la vie du tyran’ (Huizinga 1957, p. 134; Clement 1929, p.
1028). Zowel de Ditsz als de tekst van d'Ailly werden in het Latijn vertaald en in 1490
uitgegeven (Hulubei 1938, p. 147). Over de grote hoeveelheid ‘anti-hovelingen’ literatuur in
het 16e eeuwse Frankrijk en zijn wortels in voorgaande literatuur: Smith 1966. Voor hofkritiek
in Engeland, in middeleeuwen en renaissance: Uhlig 1973.
Smith 1966, p. 40-42; Uhlig 1973, p. 225-230.
Zie de ondertitel van Uhlig 1973.
Over het succes van de Menosprecio en het andere werk van Guevara in Frankrijk: Smith
1966, p. 32-38; in Engeland: Uhlig 1973, p. 235-256.
Van Guevara 1613.
Van Guevara 1613, fol. IIV.
Hooft, Geeraerdt van Velsen vs. 1264-1287.
Lebègue 1936, p. 391-392; Wilson 1967, m.n. p. 177-179.
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studie aan de Engelse lofprijzingen van de gelukkige landman , Lohmeier aan die
173
in het zeventiende-eeuwse Duitsland. Lohmeier maakt een principieel verschil
tussen deze laus ruris en de expliciete, beargumenteerde lof van het herdersbestaan,
die zij in de zeventiende eeuw aantrof als onderdeel(tje) van herdersromans of van
174
herderslyriek. Ze gaat hiertoe eerst in op de kenmerken die beide soorten lof
gemeen hebben. Beide bestaan uit een beschouwing óver het leven in kwestie, met
een argumentatie volgens gelijke categorieën: de in antithese tot elkaar gestelde
levensgebieden hof en land, vooral gebaseerd op negatio (het eén is goed omdat
het anders is dan het ander). Volgens Lohmeier is het doel van de argumentatie
echter verschillend. In de lof van het herdersleven ziet ze vooral de morele
tegenstelling tussen twee maatschappelijke bestaansvormen benadrukt: de
tegenstelling tussen de zedelijk voortreffelijke bewoners van een hutje tegenover
de moreel-verderfelijke hovelingen. De laus ruris zou een andere tegenstelling
formuleren: die tussen het autonome, vrije individu en degenen wier bestaan
verweven is met de politiek-sociale intriges aan het hof. In de zeventiende-eeuwse
landleven-lof wordt de morele tegenstelling wel vaak overgenomen, maar de
175
autonomie-notie verdwijnt pas later.
De verbinding van de notie ‘autonomie van het individu’ met een morele keuze
is in elk geval al aan te treffen in de Frarise ‘Franc Gontier’-teksten. Ook benadrukte
Guevara, de hofprediker van Karel v, in zijn pleidooi voor retraite op het land juist
ook de morele superioriteit der dorpsbewoners. Omgekeerd heeft Costers lof op de
samenleving der moreel zuivere herders, op wie hij zijn gedragsideaal projecteert,
als kernpunt het ethos van het individuele leven ‘volgens de wetten der natuur’, vrij
van valse begeerten, die Lohmeier als in principe eigen aan de lof op de ‘vrije
176
landman’ beschouwt. (Hierover nader in 5.1.1, p. 188-190) Costers pleidooi voor
een harmonieus bestaan kan dan ook niet los gezien worden van de in zijn tijd zo
populaire verheerlijking van de ‘gelukkige landman’.
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Röstvig I, 1962.
Lohmeier 1981.
Lohmeier 1981, p. 74-76.
Lohmeier 1981, p. 75-76, 378-389. Garber (1974, p. 82-83) had voór haar benadrukt dat in
de twee soorten lof het herdersbestaan wordt gekenmerkt door vrije tijd en niets doen en dat
het leven van de landman daarentegen gedurende de hele dag gevuld is met arbeid. Lohmeier
heeft echter in de laudes ruris weinig voorbeelden van voorstellingen van werkende landlieden
aangetroffen (Lohmeier 1981, p. 57-59).
Coster vereenzelvigt herders ook heel gemakkelijk met boeren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
Silvia's verheerlijking van het eenvoudige, vrije herdersleven (terwijl ‘nu woont slaverny in 's
Conincx Hof onlustich’, vs. 166), wanneer zij het door haar bepleite leven ‘volgens nooddruft’
herkent in dat van de ‘veel slecht verachte Boeren’ op het land (vs. 170-174).
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4.3.2 Horatius' ‘beatus ille’
In deze tijd groeit ook in Nederland de belangstelling van de stedelingen voor het
feitelijk bestaan buiten de stad, in de rust van de door mensenhand gecultiveerde
natuur. Men identificeert zich daarbij graag met de herenboer, die zich als een
Romeins landedelman uit het gewoel van koopmanschap en bestuurlijke intriges
heeft teruggetrokken op zijn landerijen en die zich daar bezighoudt met het kweken
en plukken van de produkten van tuin en boomgaard, om zich 's avonds over te
geven aan stichtelijke lectuur en beschaafde conversatie met zijn vrienden. Zo wordt
tenminste in het jaar waarin de Nederlandse Guevara en Hoofts Geeraerdt van
Velsen verschijnen, in 1613, door dedichter Philip van Borsselen het leven van
Jacob Snouckaert, de eigenaar van het landgoed ‘De Binckhorst’ beschreven, in
177
een ‘lof des gelucsalighen ende gherustmoedighen landlevens’. Twee jaar tevoren
had Van Borsselen in zijn gedicht Strande in voor een deel gelijkluidende termen
en met dezelfde kop- (in casu: marge-)titel een dergelijke lof reeds gewijd aan het
bestaan van een andere landheer, Cornelis van Blyenburgh, die zo graag met zijn
tuin bezig was. Aan het eind van Strande bezingt hij het geluk van de landheer in
een tweehonderdtal versregels, waarvan de eerste als volgt beginnen:
Gheluckigh, o voorwaer drie viermael is dijn leven,
Die verre van het Hof tot rust dy hebst begeven,
178
Van 't Borgerlick ghewoel end Stadsche ampten vry.

Deze woorden gaan terug op de tweede epode van Horatius, het gedicht met de
beroemde aanhef: ‘Beatus ille, qui procul negotiis, // Ut prisca gens mortalium, //
179
Paterna rura bobus exercet suis, // Solutus omni fenore...’
Zoals de morele verheerlijking van het leven van de arme maar zorgeloze herder,
die tevreden is met hetgeen de Natuur ons geeft en die de intriges om macht en
rijkdom aan het hof schuwt, in humanistenkringen een klassieke injectie had kunnen
180
krijgen door de aan Vergilius toegeschreven Culex-tekst , zo werd de lof van de
gelukkige landman direct geïnspireerd door Horatius' ‘beatus ille’ en Vergilius' lof
op het geluk der Italiaanse boeren aan het einde van het tweede boek der Georgica.
Naast deze leverden ook enige andere klassieke teksten én ander werk van Horatius
het model voor de vele beschrijvingen van het benijdenswaardige
181
leven-op-het-land.
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Van Borsselen 1613. Hierover: Van Veen 1960, p. 14-18.
Van Borsselen 1611, p. 52. In margine: ‘Lof des gelucksaligen ende gerusten Landlevens’.
Zie Van Veen 1960, p. 14.
Horatius, ze epode, vs. 1-4. In: Horatius 1924, p. 364.
Lohmeier 1981, p. 81-83.
Zie voor de doorwerking van het ‘beatus iile’-ideaal in resp. het Engeland en Duitsland van
de 17e eeuw: Röstvig I, 1962 en Lohmeier 1981. Als antieke voorbeelden van de laus ruris
gelden naast de teksten van Horatius en Vergilius de elegieën van Tibullus en Propertius
(Lohmeier 1981, p. 76-86). Vergilius stelt naast de gelukkige landman de dichter-filosoof, die
beide sibi imperiosi zijn, in tegenstelling tot hen die in het hof in luxe banden. Horatius
concentreert zich op het gelukkig leven van de landman (Röstvig I, 1962, p. 26-31).
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Horatius, wiens tweede epode aan dit in deze tijd zo geliefde genre de naam gegeven
heeft, levert een rationeel pleidooi voor een bestaan, gebaseerd op innerlijke en
uiterlijke vrede: een leven waarvoor de beste voorwaarden te vinden zijn in het
bestaan van de nederige, ‘obscure’, landman (niet de rustende landedelman, maar
degene die moet arbeiden voor zijn dagelijks brood). Zijn ideaal van een aequus
animus en onkwetsbare onafhankelijkheid, gewaarborgd door de tevredenheid met
een bestaan volgens de aurea mediocritas, vindt men behalve in de genoemde
epode onder meer ook in de 10de en 18de ode van het tweede boek van de Carmina.
Het zijn juist deze teksten die als eerste specimina van Horatius' lyriek in de
Nederlanden worden vertaald. Hiervoór waren - en dat geldt ook voor Frankrijk en
Engeland - echter eerst de satiren in de moedertaal overgezet. Deze moeten door
hun direct-geëxpliciteerde gedragsmoraal het meest tegemoet zijn gekomen aan
182
de behoefte tot eenvoudige morele voorschriften. Als bij ons Cornelis van Ghistele
in 1559 het eerste boek van de satiren ‘rhetorijckelick’ in Nederlandse verzen uitgeeft,
onder de titel Satyrae oft Sermones, beveelt hij zijn werk in dezelfde termen aan
als hij het met zijn Antigone-vertaling deed. In zijn opdracht tot het Antwerpse
stadsbestuur heet het dat deze satiren ‘vol gheleertheden ende wijser Sententiën’
zijn, ‘straffende der Romeynen vitien ende ghebreken, ghelijck giericheyt, overspel,
183
ende oncuysheyt’. De eerste satire gaat dan ook at direct over de begeerte naar
goed, die nooit verzadigd wordt. Men vindt er weer de tegenstelling tussen de man
die tevreden is met hetgeen nodig is ‘om des nootdrufts qualen // Te stelpen na den
eesch der natueren’, en degene die met zijn rijkdom een leven vol zorgen en onrust
184
leidt. De projectie op de tegenstellingland-hof/stad vindt men hier echter nog niet.
In 1575 publiceert dan Dirck Volckertsz Coornhert in zijn Lied- boeck een verta-
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Over de vertalingen van Horatius in het Frans tijdens de renaissance: Lebègue 1936. Het
eerste boek der satiren, vertaald door Bonaventura des Periers, verscheen al in Lyon 1544;
van 1551 dateren les sermons satiriques (met enige brieven), in een Franse vertaling-in-verzen
van Hubert (De titel van Van Ghisteles vertaling, Satyrae oft Sermones - zie noot 183 - wijst
mogelijk op een vertaling naar dit Frans.) In de periode 1549-1560 fungeren Horatius' oden
als ‘livre de chevet’ voor Du Bellay en Ronsard en hun navolgers. De eerste bekende volledige
Franse vertaling van de oden verscheen in Parijs 1579 (Graesse III, p. 367b-368a). De eerste
Engelse vertalingen van Horatius' brieven en satiren verschenen in 1567 en 1568. Pas vijftig
jaar later volgden vertalingen van zijn ander werk (Röstvig I, 1962, p. 71). Sinds Erasmus de
poëzie van Horatius uitgaf was onder de latinisten in de Nederlanden de belangstelling voor
deze schrijver altijd al heel groot geweest (Geerts 1932, p. 30).
Horatius 1599 (2e druk), p. 4.
Horatius 1599, p. 13.
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ling van de tweede epode. Deze vertaling wordt weer opgenomen in de tweede,
Leidse, uitgave van Van Ghisteles Satyrae-editie, samen met nog een andere
vertaling van hetzelfde gedicht door de Vlissingse predikant Abraham van der Myl,
wiens overzetting van de 10de en 18de ode van het tweede boek der Carmina ook
186
hierin te vinden zijn. Hoe de ‘Beatus ille’-epode aansloeg blijkt wel uit het feit dat
men een bewerking ervan weer vindt in de Haarlemse bundel uit de kring van Van
Mander, Den Nederduytschen Helicon van 1610. Van Borsselens bewerking vertoont
hiermee een aantal overeenkomsten. Het gedicht, met de titel ‘Bauw-heers
wel-leven’, werd lange tijd aan Hendrik Laurensz Spiegel toegeschreven, maar de
auteur werd recentelijk door Strengholt geïdentificeerd als de Alkmaarse dichter
187
Pieter Janssoon Schaghen.
Coornhert en Van der Myl volgen Horatius' tekst respectievelijk iets minder en
meer op de voet en leggen met hem eerst het accent op de rust van de landman,
die evenals het vroeger mensengeslacht zijn arbeid kan verrichten zonder bedreigd
te worden door storing van buitenaf. Pas daarna spreekt Horatius expliciet over het
gebrek aan ambitie, die deze rust tevens waarborgt, een ambitie die de mens naar
de stad voert. Schaghen beaccentueert echter- evenals Van Borsselen in navolging
van Du Bartas - direct het morele aspect van het leven van de beatus vir, tegenover
de verblinde ambitie van de hoveling:
Wei saligh duysentmaal is hy, die verr' gaat woonen
Van 't burgerlijc gewoel: die wijs hem gaat verschoonen,
Van 'tzwiergewriemel swart, des hoovlings, die verblind
188
Met staat-zucht heel beset, snackt na een hand vol wind.
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Van de editie-1575 (Veelderhande geestelicke liedekens) zijn geen exemplaren overgeleverd,
wel van de Amsterdamse editie-1582 (Lied-boeck Dieryck Volckertszoons Coornhert: nu
verbetert en verryckt). Dit Lied-boeck werd herdrukt in Coornherts Wercken van 1630 (Bonger
1978, p. 342). De vertaling van ‘Beatus ille’ vindt men in Coornhert 1630, I, fol. 488v. Zie voor
de Franse vertalingen, tussen 1544 en 1600: Lebègue 1936, p. 159-161, 302, 308, 401, 416.
Horatius 1599, p. 98-106. Coornherts vertaling wordt daarna ook nog opgenomen in de twee
edities van de door hem vertaalde en uitgebreide bundel van Furmer(i)us, Recht ghebruyck
ende misbruyck van tijdlicke have van 1610 en 1620. (Zie noten 214 en 216). - Over Van der
Myl: Meertens 1943, p. 334-341. Van der Myls ‘Beatus ille’-vertaling verscheen voor het eerst
in de eerste uitgave van zijn vertaling van Du Bartas' La Lepanthe (Den slach van Lepanten),
Middelburg, 1593.
Den Nederduytschen Helicon 1610, p. 233-238; Strengholt 1977. Knuttel (1927, p. 180) toonde
aan dat zowel Van Borsselens Binckhorst als ‘Bauw-heers wel-leven’ teruggaan op het einde
van de derde dag van La sepmaine(Eerste Weke) van Du Bartas, Dit gedeelte staat bekend
als ‘Louange de la vie rustique’. Zie voor de verhouding tussen Schaghens gedicht en zijn
verschillende bronnen: Vermeer 1978, p. 108-125. Zo gebruikte Schaghen o.m. de Plaisirs
de la vie rustique van de Fransman Pibrac (1583).

Den Nederduytschen Helicon 1610, p. 233. Bij Coornhert luiden de eerste
regels:
'Salich leeft hy met ons Voor-ouders rustigh,
Die los en vry van handeling onlustigh,
Met ossen sterck bouwt vaderlijcke landen,
Van't knagen vry der woeckerighe tanden:
Hij schrict niet door des krijghs trompetten bloedigh,
En vreest oock niet der golven toorn verwoedigh."

(Tekst volgens Coornhert 1610, fol. G4r.). Zie Bonger 1978, p. 374 voor
Coornherts afwijkingen t.a.v. Horatius' tekst. Overigens vindt men het motief
van de Gouden Eeuw der voorouders en het leven-in-vrede op andere
plaatsen wel weer terug in ‘Bauw-heers wel-leven’. De formulering van
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De ironie van Horatius, die in de laatste regels van zijn epode de tekst in de mond
legt van een woekeraar, wiens inkeer niet langer duurt dan een halve maand, is bij
alle bewerkers volledig afwezig. Van der Myl doet als enige een poging tot vertaling,
maar verandert de betekenis: woekeraar Alphius verzamelt daar zijn geld om
metterdaad een landgoed te kopen!

5 De morele instructie van de Ithys
5.1 De gelukkige mens
5.1.1 Costers Ithys
‘Het pastorale’, of dit nu in de vorm van een idyllische, klassiek- Italiaanse of in die
van de meer tastbare ‘bergerie’-traditie is gegoten, pleit met de im- of expliciete
tegenstelling tussen de zuivere, gelukkige samenleving der herders en het
ongelukkige, door begeerte naar rijkdom en macht gedreven hofbestaan, steeds
voor een leven volgens andere normen dan die men in de praktijk van het eigen
maatschappelijk bestel aantreft. Ook als men zich spiegelt aan herders in een
‘realistische setting’ is de literaire vorm waafborg voor een duidelijke boodschap.
De teksten bevatten een pleidooi voor een levenswijze die idealiter binnen de eigen
gemeenschap zou moeten zijn te realiseren.
Ook de Ithys bevat een boodschap voor een ‘betere samenleving’, die al in de
eerste speech van Caralena wordt geschetst. Costers maatschappelijke gerichtheid
blijkt ook uit zijn instructie over de maatschappelijke gebondenheid en plichten van
de leden van de samenleving (bij de herders: gehoorzaamheid aan ouders, rationele
overwegingen over de beste voorwaarden voor een huwelijk) en over de plichten
van de vorst (in de reien, naar aanleiding van het slechte voorbeeld Tereus). In
Costers visie is de ‘goede samenleving’ echter allereerst gebaseerd op de innerlijke
harmonie van ieder individu, dat inziet dat er op natuurlijke wijze mate aan de
menselijke begeerten is gesteld. Het feit dat de rei van het laatste bedrijf (de enige
die zich met de ‘eenvoudigen’ vereenzelvigt) eindigt

Schaghen of Van Borsselen zou een directe inspiratie geweest kunnen zijn
voor Costers lof van het landleven in de Polyxena, daar gezongen door de
‘Rey van Troyaansche Vrouwen’ (II. (10), m.n. het begin, in vs. 896-897:
‘Wijs zijnse die 'r begheven // Wt woelery der steden...’).
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met een blik op de voordelen van een leven in obscuritas en tranquillitas, het zo
geliefde argument van de laus ruris, betekent zeker niet dat nu ieder afgeraden
wordt zich binnen de maatschappij aanzien te verwerven. Voor zover de reien de
gruwelijke gevolgen van het optreden van een onmatig vorst (c.q. regering)
becommentariëren, fungeren ze immers ook als leidraad voor het gedrag der
politiek-verantwoordelijken. Voor dezen geldt, net zoals voor ieder mens, de morele
noodzaak om volgens de eisen der natuur te leven. Immers, zoals Caralena in vs.
5-8 al zegt: God maakt de moreel beste tot koning. Dit neemt niet weg dat het
slotwoord van de Ithys, vanuit een ander perspectief, mede een troost voor de
minder met aanzien bedeelden binnen de maatschappij zou kunnen bevatten.
In Costers boodschap wordt het-geluk-op-aarde gekenmerkt door een vrij leven,
‘nae zyn eyghen lust vrolijck en bly’ (Caralena in vs. 13-14), waarin ‘gemoets
ghemack en rust’ verkregen wordt als men zijn onverzadigbare begeerten beheerst
(Silvia in vs. 171-172; ook in vs. 136, 850, 872, 1810). Men is hiertoe zeer wel in
staat als men zich maar houdt aan de gulden stelregel: niet meer begeren dan
datgene wat de ‘nootdruft’ (vs. 197) vraagt. Dat wil zeggen dat men zijn begeerten
afstemt op de ‘natuurlijke’ levensbehoeften, zoals voedsel en drank om het lichaam
volgens ‘de eis van de goede natuur’ te voeden, en beschutting tegen kou. Het
bevredigen van deze elementaire behoeften is een rechtmatig, ‘natuurlijk’ verlangen,
waaraan direct tegemoet gekomen wordt door de gaven der goden (Silvia in vs.
142-143, Baucis in vs. 572-574 en 951-955). Dit genoeg hebben aan én vertrouwen
op de door de goden gewaarborgde ‘nootdruft’ (Caralena in vs. 1-4), is ook het enige
dat het ware (morele) genoegen schenkt, de enige échte rijkdom. Zoals Silvia zegt:
...die noecht, die wel ken zijn zin na't noodich voegen:
Die mensch is rijck (vs. 170-171).

Dit is dus ook het enige wel-leven, dat wil zeggen: een leven volgens de wet, die
God in ons binnenste geschreven heeft, en waardoor we goed en kwaad van elkaar
kunnen onderscheiden (‘Rey’ in vs. 1098-1101). Overtreedt men deze wet, dat wil
zeggen. laat men zich leiden door begeerten die verder gaan dan de ‘nootdruft’,
dan is het hek van de dam. Deze lusten zijn q.q. onverzadigbaar, en geven in hun
ontoombaarheid niet alleen geen ‘goet genoegen’, maar zijn m.n. ook verderfelijk
in hun kwade gevolgen. (Silvia in vs. 136-148, Baucis in vs. 869-871). Begeerte
naar rijkdom en macht veroorzaakt hoogmoed, afgunst en tweedracht (Caralena in
vs. 25-32), het teveel aan geld baart slechts zorg en onrust (Silvia in vs. 136-138,
Grusella in vs. 527-531). Als mensen zich toch laten verleiden tot het zondigen
tegen deze goddelijke wet en hun kwade begeerten volgen, is dit niet anders dan
een kwestie van ‘moedwil’: men kan toch op grond van de gevolgen die dit voor een
ander zal hebben, weten dat dit zonde is. Bovendien: het levert de zondaar eeuwige
kwelling op! (‘Rey’, vs. 1095-1107). Kennelijk zijn de waanideeën die in ons brein
geschreven staan (zoals bij de
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moeder van Caralena, volgens Tityrus in vs. 197-200; ook volgens Baucis in vs.
869-871) zeer hardnekkig, waardoor we misbruik maken van Gods goede gaven
(Baucis in vs. 951-961). En dit alles terwijl de norm tot wel-leven zo duidelijk is en
men daartoe slechts de temperantia behoeft toe te passen (‘Rey’ in vs. 811-817;
1503-1514).
Waar Coster het natuurlijk wel-leven projecteert op het leven der eenvoudige,
tevreden herders, is het hof bij hem het symbool van een bestaan dat vergiftigd
wordt door begeerten naar meer, die bedrog, twist, ambitie en huichelarij ten gevolge
hebben en waardoor men een prooi is van het wisselvallig lot (vooral ook in de
laatste rei, ‘Het godloos Princen Hof...’, vs. 1789-1796). Land en hof staan bovendien
tegenover elkaar als het gebied van de onschuldige, wederzijdse liefde der herders
tegenover dat waarin de geile, eenzijdige lusten van Tereus zich hebben kunnen
ontwikkelen. Hieruit blijkt dat men in het verlengde van de ‘nootdruft’ de weerliefde
van de beminde als even noodzakelijk voor het levensgeluk moet beschouwen
(Tityrus in vs. 201-202; ook Tereus in vs. 1624). Ook deze weerliefde missen Tereus
en Progne, in eerste instantie door het gebrek aan zelfbeheersing van Tereus. Zijn
kwade begeerten zijn ook de eerste schakel in een gruwelijke keten van oorzaak
en gevolg. Zij leiden tot eerverlies, bedrog en daarmee tot angst voor de vreselijke
weerwraak (‘Rey’ in vs. 1089-1112; 1463-1469), evenals Prognes wraakzucht tot
verlies van eer, staat en uiteindelijke ondergang van het rijk voert (‘Rey’ in vs.
1494-1511).

5.1.2 Seneca philosophus
De in de Ithys geformuleerde gedachten behoren tot de essentie van de stoïsche
leer, die in Costers tijd door Justus Lipsius was verheven tot basis van een essentieel
christelijke ethiek. Zoals bekend heeft de Romeinse Stoa dank zij de jonge Montaigne
en door het levenswerk van Lipsius, Du Vair en Charron dermate haar stempel op
de opvattingen van deze periode gedrukt dat men wel van ‘filosofisch gemeengoed’
189
kan spreken. Met name Seneca philosophus was voor Lipsius en gelijkgestemden
dé schrijver der Ouden, wiens moraalfilosofie uitgangspunt kon zijn voor een nieuwe
190
levensvisie. Dit geldt ook voor Coster, wiens kennelijke bewondering voor het
drama van Seneca zich ook tot de morele boodschap daarin én in Seneca's andere,
morele geschriften uitstrekte.
De dichter en satiricus Horatius had als aanhanger van de stoïsche leer reeds
de ‘gulden mate’ als natuurlijke grens gezien die aan de menselijke behoeften
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Dit volgens Oestreich 1969d, p. 12; ook in Lohmeier 1981, p. 88-89.
Over het neo-stoïcisme van Lipsius in relatie tot Seneca o.m.: Zanta 1914, p. 167-219; Van
de Bilt 1946; Saunders 1955, p. 85-101; Van Gelder 1961, p. 316-323. De voornaamste
recente Lipsius-studies vindt men in Lipsius 1983, p.27-29. Voor het stoïcisme van Seneca
o.a. Pohlenz, I, 1948-1949, p. 303-327.
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wordt gesteld. De - zestig jaar jongere - filosoof en tragedieschrijver Lucius Annaeus
Seneca benadrukte echter veel uitvoeriger de opvatting van de morele wet die in
ons binnenste geschreven is, en die ons goed en kwaad leert scheiden. Men vindt
deze vooral in zijn filosofische geschriften behandeld, met name in zijn veel gelezen
brieven aan Lucilius, die onder andere voor Montaigne en Lipsius een zeer
191
belangrijke leidraad zijn geweest.
De morele wet staat voor Seneca gelijk aan de rede, de beste kwaliteit van de
mens, waarmee hij direct over kennis van de absolute, goddelijke waarheid kan
beschikken. De rede is namelijk niets anders dan een deel van de goddelijke geest,
die in de menselijke ziel is neergedaald (brief 41, 5, 66, 12). Deze ratio recta
doordringt alle dingen in het universum en biedt de enige waarborg om op aarde
een gelukkig leven te kunnen leiden. Een gelukkig leven is voor de stoici een
consistent leven, dat wil zeggen: een leven in harmonie met het redelijk basisprincipe
van de kosmische orde. De mens kan dit alleen bereiken als hij dit redelijk element
in de natuur, de wereld én in zijn eigen ziel steeds in het oog houdt en zijn eigen
gedrag weet af te stemmen op déze ‘wetten van de natuur’. Dit is de essentie van
het bekende ‘naturam sequere’, dat bij Seneca en zijn navolgers direct godsdienstige
implicaties heeft (brief 66). Immers: volgt men de wetten van de natuur, dan leidt
men niet alleen een rationeel leven, in overeenstemming met de kosmische orde,
maar men bereikt hiermee ook de hoogst mogelijke graad van moreel wél-leven, in
de zin dat men leeft volgens de wetten (dat wil zeggen: de wil) van God zelf. Dit is
de ware wijsheid én de ware deugd, en daarmee het ware geluk, gekenmerkt door
innerlijke rust. Oefening van de rede is noodzakelijk om deze natuurwetten te kennen.
Meent men - ten onrechte - dat andere dingen, daarbuiten, goed kunnen zijn, dan
is dat een geval van vooroordeel: men wordt een speelbal van oncontroleerbare,
externe omstandigheden, zoals de Fortuin (brief 74, 1).
Toegepast op concrete gedragsregels is dit leven ‘volgens de natuur’ een leven
dat inzake het bezit van materieel goed is afgestemd op datgene wat ‘noodzakelijk’
is; dit is dan ook ‘genoeg’ (brief 2,6). Dit zijn de natuurlijke levensbehoeften, die in een moreel goede, harmonische natuur - zonder moeite bevredigd kunnen worden.
Zoals Seneca zelf zegt:
Een door de wet van de natuur geregelde armoede is een grote rijkdom.
Maar weet je welke grenzen die wet van de natuur ons stelt? Geen dorst
lijden, geen honger, geen kou [...] Wat de natuur verlangt is gemakkelijk
te krijgen en niet ver te zoeken. [...] Wat genoeg is, is binnen handbereik.
192
(brief 4, 10-11).

191
192

Over de invloed van Seneca op Montaigne o.a. Hill Hay 1938.
Seneca, Brief aan Lucilius 4, 10-11, in Seneca 1917-1925, I, p. 18: ‘“Magnae divitiae
sunt lege naturae composita paupertas.” Lex autem ilia naturae scis quos nobis terminos
statuat? non esurire, non sitire, non algere. [...] parabile est, quod natura desiderat, et
adpositum. [...] Ad manum est, quod sat est.’ Vertaling volgens Seneca 1980, p. 21.
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Het is ook een teken van grote geestelijke kracht om niet door rijkdom, die sommigen
gewoon in de schoot valt, aangetast te worden, zo houdt Seneca het zijn vriend
Lucilius voor (brief 20, 10). Rijkdom is immers niet noodzakelijk voor de natuurlijke
behoeften, en daarom niet eigen aan de mens. Rijkdom verblindt de mens, hij wil
er steeds meer van en zijn bezetenheid naar het overbodige zal nooit een natuurlijk
einde bereiken. Niet alleen daarom zal hij nooit rust hebben, maar ook omdat hij
steeds door vrees voor verlies zal worden geteisterd (brief 119).
Dit ‘natuurlijk gevoel voor matigheid, waarin de grens van het verlangen bepaald
193
wordt door het bezit van het noodzakelijke’ (brief 90, 19) , ziet Seneca in vroeger
tijden verwezenlijkt in de eerste mensen, die indertijd in hun levenswijze de natuur
volgden, omdat zij genoeg hadden aan datgene wat de aarde zelf voortbracht. Voor
deze primitieve mensen was er echter geen alternatief: ze hoefden zich dus niet te
beheersen in hun armoede. Daarom waren ze toch niet als de ware wijzen te
beschouwen, zo meent Seneca. Voor hem kan namelijk alleen een mens met een
ontwikkelde geest, die door bewuste oefening de redelijke (dat wil zeggen: zedelijke)
volmaaktheid bereikt, de werkelijke deugdzame wijze genoemd worden (brief 90,
46). Ook in zijn dramatisch werk komt men deze gedachten verscheidene keren
tegen, onder andere in de reeds genoemde tweede rei van de Thyestes.
Lohmeier wijst erop dat men passages uit Seneca's dramatisch werk herhaaldelijk
onder trefwoorden als ‘vita rustica’ of ‘vita tranquilla’ aangehaald vindt in
laat-humanistische florilegia. Eén ervan is de bekende lof op het vrije en onschuldige
landleven door Hippolytus, die de afwezigheid van begeerte en ambitie van de
194
landman prijst. Seneca's opvattingen over de noodzaak van het naturam sequere
leiden tot een pleidooi voor een vita contemplativa, dat, ookal wordt dit in de brieven
aan Lucilius niet expliciet verbonden met een-leven-op-het-land, toch gemakkelijk
195
daarop geprojecteerd werd. Deze consequentie van een onmaatschappelijk,
teruggetrokken bestaan behoort echter zeker niet tot de hoofdinstructie van de Ithys.
Lohmeier laat zien hoe de stoïsche denkbeelden van Seneca ook de argumentatie
van de neolatijnse encomia vitae rusticae en de Duitstalige landlof van de
zeventiende eeuw beheersen. Zij legt hierbij echter niet de nadruk op de positieve,
filosofische noodzaak van het ‘volgen der natuur’, maar op het gevolg hiervan:
Seneca's pleidooi voor vrijheid van alle affectieve binding en zo absolute autonomie
196
van het individu.
Behalve aan het werk van Seneca kon men ook aan de filosofische aantekenin-
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Seneca, Brief aan Lucilius, 90, 19, in Seneca 1917-1925, II, p. 408: ‘ille naturalis modus
desideria ope necessaria finiens’. Vertaling volgens Seneca 1980, p. 315-316.
Lohmeier 1981, p. 86-87; Seneca's Hippolytus, vs. 483-502 e.v.
Lohmeier 1981, p. 92-98.
Lohmeier 1981, p. 87-96; 104-107.
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gen van Marcus Aurelius theorieën van stoïsche strekking ontlenen, en vooral aan
197
het zeer populaire Enchiridion van Epictetus. Dit handboekje, dat een praktische
leidraad geeft voor het moreel welleven, was vanaf 1516 al in Latijnse bewerkingen
uit het Grieks bekend, maar dan wel in christelijke zin omgewerkt. In 1615 verschijnt
de oudere Nederlandse vertaling van M.A. Gillis (1564) als aanhangsel op de tweede
druk van Spiegels Hertspieghel, niet geheel vreemd, omdat Spiegel zelf verschillende
198
malen op Epictetus teruggrijpt. Men treft hierin formuleringen aan die de christelijke
preoccupatie met het eigen zieleheil en wereldverzaking gemakkelijk aanspraken,
zoals:
De dingen die de lichame aen-gaen, sullen wy verre aen-nemen, als
sy der Zielen behulpelick zyn, gelijck kost, dranck, klederen, huys, ende
Huysghezin: maer 'tgene dat alleenlijcken tot wellust ende glorie dient,
wilt dat ghehelijck verwerpen.
In Senecaanse geest hoort men echter ook weer een pleidooi voor de norm van
de Rede voor het leven buiten rijkdom:
De armoede en doet ons gene droefheyd aen, maer de begeerlijckheyt:
noch de rijckdommen en verlossen ons van geender vreze, maer de
Reden. Als ghy dan de rechte reden verkregen zult hebben, so en sult
199
ghy de rijkdommen niet begeeren, noch de armoede lachteren.

5.1.3 Costers tijdgenoten; Coornhert en Spiegel
Bij Coster ligt het accent vooral op de positieve basis van het op het landleven
geprojecteerde ‘natuurlijke’ bestaan: het volgen van ‘nootdruft’, in tegenstelling tot
het volgen van onnatuurlijke, want onverzadigbare begeerten, zoals aan ‘het hof’.
Het is met name déze gedachte die in Costers milieu in vele toonaarden wordt
bepleit. ‘De arme rijke’ en ‘de rijke arme’ zijn in dit verband geliefde paradoxen, die
men, zoals we al zagen, bij Seneca (en andere stoïci) kon aantreffen.
Geprojecteerd op een pastorale, c.q. gedepastoraliseerde land-situatie (en met
de christelijke connotatie: aandacht voor het ware, ziele-heil) vonden we deze
gedachte al bij De Koning en Rodenburgh. In Hoofts Granida werd vooral de
‘geluckige rust van licht-vernoechde sielen’ genoemd, maar ook werd daar
‘d'ondankbaere mensch die geen vernoeging heeft’ gesteld tegenover de wél
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Over de populariteit van Seneca en Epictetus in Frankrijk in de 16e en het begin der 17e
eeuw: d'Angers 1963, p. 124-131. Over Gillis' vertaling van Epictetus Hantboecxken: Boas
1918b, p. 282-301.
Zie Buisman 1935, p. 108-109; blijkens de catalogus van zijn boekenbezit had Coster een
uitgave van deze gezamenlijke publikatie in zijn bibliotheek (Kleerkoper 1898, p. 189; sub
‘Nederduytsche boecken in Octavo’).
Epictetus 1615, kap. 23, resp. 26.
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dankbaren , dat wil zeggen: de herders die inderdaad ‘de natuur volgen’.
Dankbaarheid jegens God, die voor de vromen in overvloed zorgt, vindt men, naast
de beloning van de ‘gherustheid’, direct gekoppeld aan het genoeg hebben aan
‘nootdruft’ in de bundel De Bloem- Hof, in het gedicht ‘De Christelijcke
201
huyshoudinghe’,
Bij Roemer Visscher klinkt het in meer praktisch-filosofische zin:
Ick begeer niet meer, al wilde men my gheven,
Al Midas rijckdommen tot mijnder baten,
Dat ghenoech is tot onderhout vant leven,
Daer met wil ick my wel ghenoeghen laten,
202
Dan houdt maet, behaecht my boven maten.
Lijkt hier het volgen van de ‘gulden mate’, het goddelijk principe van de ‘nootdruft’
of het ‘ghenoech’ op zichzelf het ware genoegen te geven, in andere gedichtjes van
Roemer Visscher ligt de nadruk toch vooral op de ónrust en dus ongeluk die het
203
altijd meér begeren met zich mee brengt. Dit hoort men ook in de prozatoelichting
bij het zevende embleem van de tweede Schock van de Sinne-popper, ‘Ghenoegh
is meer’. Visscher spreekt hierin het ‘Heylig Ghenoegh’ aan, dat verheven is ‘boven
alle Veel en alle Meer’ en dat heerst in ‘slechte Hutten by eenvoudighe deughdsame
personagien, die altijdt God loven en dancken, al hebben zy niet dan water en
204
broodt, ende een goede smaecke.’ (Hier vindt men dus ook dankbaarheid voor
de vervulling van ‘nootdruft’.)
De gedachte dat het zich bewust laten leiden door ‘ghenoech’ een teken van
wijsheid is van degene die inziet dat de ware rijkdom in de eigen geest te vinden is,
vindt men onder meer verwoord door Bredero. Deze presenteert in 1615 in dergelijke
termen de dichters die aan zijn bloemlezing Apollo hebben bijgedragen. In Bredero's
openingsgedicht, ‘Apolloos aanspraack totte Nederlandtsche Jonckheyt’, worden
zij als volgt gekarakteriseerd:
Mijn dichters zijn vernoecht meer als de rijckste menschen,
Niet hebbend' zijn sy rijck, en hebben wat sy wenschen.
O Koninghlijck gheslacht van 't suyverlijckste bloedt,
Die heymlijck by u draacht het alderbeste goedt.

Door dit innerlijk ‘vernoecht’ zijn kunnen de dichters het publiek leren om het eigen
handelen te toetsen aan ‘de wetten die ons Godt en de nature set’, zo zegt
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Hooft, Granida, vs. 1298, resp. 331-332 en 308, 363-364.
Den Bloem-hof 1955, p. 125-129, m.n. couplet 3. (In beide edities 1608 en 1610.)
Visscher 1918-1923, I, p. 85-86 (in: ‘Het eerste schock van de Rommelsoo’, nr. 57).
Visscher 1918-1923, I, p. 11 (in: ‘Het eerst schock van de Quicken’, nr. 12) en p. 14 (idem,
nr. 41). In I, p. 92 (‘Het tweede schock van de Rommelsoo’, nr. 33) vindt men de paradox arm
= rijk/rijk = arm.
Visscher 1949, p. 68.
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Bredero. Zo leiden de dichters het publiek tot zelfkennis en daarmee tot inzicht in
205
de ware deugd.
In 1618 wordt dezelfde gedachte Weer opgepakt door Jacob Cats, in zijn Sinneen minnebeelden, verschenen onder de titel Silenus Alcibiadis, sive Proteus. Het
embleem van de schildpad, die q.q. zijn huis steeds op zijn rug draagt (nr. 15), wordt
daar in maatschappelijke zin toegepast op degene die altijd ‘een seker erf’ heeft en
‘wandelt onbevreest’. Dit kan hem namelijk nooit afgepakt worden, omdat het bestaat
uit rijkdom van de geest. Of, zoals Cats vraagt: ‘Waer is doch yemant arm die rijck
is inden geest?’ Bij Cats vindt men ook de zeer praktische overweging dat rijkdom
van geest meer waard is dan bezit omdat:
De rijckdom maeckt den mensch bevreest, uyt gheen andere redenen,
dan overmits de selve hem kan afgenomen werden. Al wat van ons
afghesondert en verscheyden is, werd haest en licht verganckelijck. Adel
wert de nacomelinghen naghelaten. Rijckdom kan anderen gegeven
werden: eere verwandelt op anderen by opdragt. Maer deught en
wetenschap zyn aen den mensche soo vast gehecht, datse van hem in
206
geenderley manieren en zyn af te sonderen.
Zoals we eerder zagen vindt men dezelfde gedachte in hetzelfde jaar ook bij
Coster, in het spel ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de Academie, het
207
Ghezelschap der goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo enz.
Dit steeds weer herhaalde gedragsideaal betreft in elk geval wel steeds een
moraal die in de maatschappij moet worden toegepast, door een zich bewust oefenen
in een leven volgens de rede. Een zich terugtrekken in een feitelijke situatie
daarbuiten, waarin begeerten minder greep op je hebben, is zeker niet het ideaal
dat aangeprezen wordt door Coornhert en Spiegel, die beiden met een
ethica-in-het-Nederlands hun tijdgenoten een heldere zedenspiegel voorhielden,
die de weg naar ware deugd moest wijzen. Dat dit ook voor Coster geldt, bleek al
uit de aanhaling van het einde van de rei na het tweede bedrijf van de Ithys, waarin
Coster zich aansluit bij de stoïsche gedachte dat slechts degene die door grote
wilsinspanning zijn eigen begeerten overwint, de grootste eer ver-
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Apollo 1615, fol. A1r.-v. (Ook in Bredero 1975, p. 26, vs. 132-146). De gedachte dat ‘de beste
rijckdommen leggen in 't gemoet’ vindt men ook in een in de Stommen ridder gezongen liedje
(vs. 280-295), dat ook is opgenomen in het Groot lied-boek van 1622 (Bredero 1975, p. 284,
lied nr. LXXIX). In de Apollo vindt men behalve de genoemde ‘pastorelles’ en het ‘morale of
zeedelijcke liedeke’ van Coster ook nog een ander liedje, dat de rust van de ‘mensch die sich
vernoeght met slechten wensch’ bezingt. Niets van een christelijke strekking hierin. Overigens
vindt men in deze tekst een curieuze variant: de gelukkige mens in kwestie wordt in rg. 1 ‘den
blijden mensch’ genoemd, maar op het einde ‘den blinden mensch’! (Apollo 1615, p. 55-56)
Cats 1976, p. 30-31 (nr. XV).
Coster 1883, p. 558, vs. 35-55. Zie hoofdstuk I, Proloog, sub 2 (p. 9).

Samuel Coster, ethicus-didacticus

196
208

dient. ‘Eer’ wil dan zeggen: eer op grond van een morele overwinning. Zowel bij
Coornhert als bij Spiegel treft men de gedachte aan dat de ‘nootdruft’ de natuurlijke
mate is die aan de menselijke behoeften gesteld wordt. In zijn Zedekunst dat is
wellevenskunste (1587) formuleert Coornhert dit als volgt:
Onrechtvaardigh is alle begheerte boven noodurft. Want niemanden
van naturen meer dan nodurft toe en komt, ja oock niet meer zonder quets
van anderen die zulx werd ontrocken en magh ghenieten.
Deze begeerte, gekenmerkt door een ‘overmatigh mesbruyck der dinghen’,
komt niet uyter naturen behoefte, maar uyt een onnatuurlycke wane.
Want wat natuurlyck is, dat heeft zijn mate ende eynde, maar de waan
heeft noch eynde noch mate. De mate vande natuurlycke behoefte des
lichaams is niet hongheren, niet dorsten, niet verkouwen. Dit heeft zyn
eynde ende vernoeght met weynigh dinghen.
De waan dat men meér dan de natuurlijke behoefte begeren moet, geeft de mens
altijd het gevoel dat hij niet genoeg heeft:
Waar uyt dan volght dat hy lichtelyck ghenoech heeft ende rijck is die
nader naturen leeft, maar dat hij altijd arm is ende nemmermeer ghenoegh
en magh hebben die daar begheert niet dat de natuurlycke behoeften,
maar dat zijn oneyndelycke wane hem inne gheeft. De nature vernoeght
209
met weynigh, maar de wane met gheenen dinghen.
Onrechtvaardig is het overtreden van deze natuurlijke mate, omdat men daarmee
volgens Coornhert rechtstreeks ingaat tegen de ‘wet der naturen’, die God in onze
ziel inplant. Deze is dezelfde als ‘de overste reden’, die in Coornherts systeem
210
noodzakelijk is om tot het ware heil te komen. Deze ‘wet der naturen’ gebiedt de
mens om God in alles te gehoorzamen, en dat wil bij Coornhert zeggen, zoals Bonger
onlangs heeft aangegeven: het toepassen van de wederkerige ethische wet ‘ander
menschen te doen, als elck ghaarne van anderen ghedaan ware’. Deze ‘gulden
regel van het gedrag’ stelt de naastenliefde dus als enige morele norm om God te
gehoorzamen en zo tot optimaal wel-leven te komen. Volgt men deze regel, dan
zal niemand tekort gedaan worden, waardoor vrede en eendracht gewaarborgd
blijven en daarmee ook ‘de behoudenisse vande ghantse menselycke nature’,
211
waarvan ieder mens deel uitmaakt. .
Een direct blijk van het volgen van deze natuurwet is de
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Zie ook bij Hooft (Veenstra 1968, passim) en de strekking van Bredero's Stommen ridder
(Witstein 1974, p. 445-448, = Witstein 1980, p. 122-125).
Coornhert, Zedekunst, boek IV, hoofdst. 12 (‘Van de ghiericheyd’), 5, 7-8, 10 (in
Coornhert 1942, p. 284-285).
Coornhert, Zedekunst, boek II, hoofdst. 2 (‘Van de redene’), 16-21, (in Coornhert 1942, p.
109-110). Ook Bonger 1978, p. 187-188; Spies 1979, p. 76-77.
Coornhert, Zedekunst, boek II, hoofdst. 2, 18-19 (in Coornhert 1942, p. 110); Spies 1979b,
p. 76-77. Dat naastenliefde uitgangspunt moet zijn van 's mensen handelen vindt men ook
in het dramatisch werk van Coornhert; zie Fleurkens 1984-1985, n.a.v. Vanden thien
maeghden. Ook o.a.: Comedie vande Ryckeman, vs. 1545-1549 (Coornhert 1955, p. 78)
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rechtvaardighe mildheyd; die maackt dat de milde zyn rechte noodurft
daar af neemt ende voorts het overblyfsele uytdeelt an anderen, dat
noodigher dan hy behoevende. Want het rechte ghebruyck vande
ryckdomme niet en is gheleghen int sparen, bewaren ende vergharen,
212
maar int noodurftigh verteren ende int mild uytdeelen vant overvloedighe.
Met andere woorden: overtreedt men de wet van de ‘nootdruft’, dan zondigt men
tegen de wet van de naastenliefde, die de hele samenleving bepaalt. Rijkdom op
zichzelf hoeft echter geenszins tot zonde te leiden, integendeel zelfs, als men deze
maar niét voor zichzelf behoudt.
Deze zelfde gedachte vindt men ook in Coornherts vertaling van een werkje van
de Friese historiograaf en neolatijnse dichter Furmer(i)us, De rerum usu et abusu,
213
van 1575. Coornherts vertaling verscheen tien jaar later, evenals de oorspronkelijke
editie, bij Plantijn, nu onder de titel Recht ghebruyck ende misbruyck van tijdlicke
214
have. Deze ‘berijmde ethiek van het bezit’ moet een populair boek geweest zijn,
waartoe de gravures van J.H. Wierix, die reeds voor de Latijnse editie gemaakt
waren, ongetwijfeld hebben bijgedragen. Coornherts vertaling (die echter als
oorspronkelijk werk op zijn naam werd gepresenteerd) werd in 1610 in enigszins
gewijzigde vorm weer uitgegeven door de Amsterdamse uitgever Dirck Pietersz.
215
Pers , in 1620 gevolgd door een tweede editie. In 1609 was notabene Coornherts
vertaling weer terugvertaald in het Latijn, in een uitgave van de Arnhemse uitgever
Jansonius, onder de titel Emblemata moralia et oecomenica, de rerum usu et
216
abusu. Pers nam achter zijn uitgaven o.m. ook Coornherts vertaling van Horatius'
217
‘Beatus ille’-epode op.
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Coornhert, Zedekunst, boek IV, hoofdst. 11 (‘Van de mildheyd ende quistghoedinghe’),
40 (in Coornhert 1942, p. 278). Het volgen van de natuurwet is volgens Coornhert wel
de eerste, maar niet de enige oorzaak van de mildheid. De tweede oorzaak is meer
een kwestie van menselijke gerechtigheid, die hier op aarde de orde in de gemeenschap
waarborgt. (II, 7-12, in Coornhert 1942, p. 272-273).
Bibliotheca Belgica III, p. 57-58 (nr. F15); De Vries 1899, p. 31; Landwehr 1970, nr. 168; Voet
II, p. 972-973, nr. 1228. Deze Latijnse uitgave was een gezamenlijke editie van Plantijn en
Ph. Galle; 500 exemplaren kwamen ervan op de markt.
Bibliotheca Belgica I, p. 710; De Vries 1899, p. XV, nr. 16; Landwehr 1970, nr. 127; Voet II, p.
973-976, nr. 1229.
Bibliotheca Belgica I, p. 710-711; De Vries 1899, p. XV-XVI, nr. 17, Landwehr 1970, nr. 128.
Landwehr 1970, nr. 335. Over de verschillende edities van Coornherts vertaling van
Furmer(i)us' werk: Becker 1936, p. 18-22; Bonger 1978, p. 381-383. De editie van 1585 geeft
de motto's en bijbelteksten boven de platen nog in het Latijn, evenals de kwatrijnen eronder,
maar met Coornherts vertaling daaraan toegevoegd. De uitgebreidere, toelichtende tekst is
hier en daar door Coornhert verkort. In de editie-1610 wordt alle tekst alleen in Nederlandse
vertaling gegeven. De edetie-1585 verschijnt anoniem, maar via een acrostichon op de
versozijde van het titelblad, getekend met Spiegels motto ‘Dueghd verhueght’, wordt Coornherts
naam wel vermeld. In de editie-1610 wordt Coornhert ook op de titelpagina als auteur genoemd;
dit geldt ook voor de Latijnse hérvertaling.
Coornhert 1610, fol. F4r.-H1r.. Het gedicht wordt aangeprezen als ‘Den Lof van het Boersche
leven, in welcke de Poëet, den Man gheluckigh acht, die van alle twist, woecker. krijgh, Zorge
der Zeevaert, pleyten der burgheren, vry is, en hem met het Zijne laat ghenoeghen.’
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Furmer(i)us richt zich in vijfentwintig emblemata-achtige ‘items’ (bestaande uit een
motto, met spreuk, plaat met kwatrijn en langere tekst) niet alleen tot de rijken, maar
ook tot de materieel-behoeftigen en degenen die ‘slechte nodruft’ bezitten. Dat wil
zeggen: in principe al degenen die maar kunnen lezen! Coornherts motto geeft de
praktische gedragsmoraal van het werk duidelijk aan:
Van Rijckdom, Nodruft en ghebreck ick beluyck
T' onzaligh misbruyck, mettet zaligh ghebruyck.

De teksten zijn eenvoudig van toon en strekking, en komen eigenlijk allemaal op
hetzelfde neer: neem Christus als leidsman en zoek daar het ware geluk. Het boekje
preekt lijdzaamheid voor de onschuldige behoeftigen, maar bekritiseert luiheid en
verkwisting, die schuld aan armoede kunnen zijn. Degenen die net ‘nodruft’ bezitten,
waarschuwt hij tegen het overschrijden hiervan, door óf meer, óf minder te verlangen,
óf de ‘nodruft’ in de waagschaal te stellen. Aan de rijken, degenen die meér hebben
dan ‘nodruft’, wordt het grootste gedeelte van het boekje besteed (nrs. XIII-XXIV).
Hun wordt ook hier ‘der Naturen Wet’ voorgehouden: ‘Doet andren, zo ghy wilt dat
u zouw gheschieden’ (nr. XXIV). Het ‘recht ghebruyck’ van rijkdom heet ook hier: als
een goed christen al het ‘overschot’ bóven ‘nodruft’ aan de armen te geven. Hiermee
wordt men erfgenaam van Gods rijk, want men bemint dan de eeuwige God boven
‘tijds wellust’ (o.a. nrs. XII, XVI, XXI). Maar ook de bekende argumentatie van het
‘genoegent gemoedt’ klinkt door het hele werkje, zoals:
Ryckdom en is geen schat diemen niet magh vermeren:
Neen? 't is genoegh hebben, zonder meer te begeren,
Arm zijn van begeren maackt recht rijcke menschen.
Vol rijckdom zijnse arm, die veel hebbende meer wenschen.
Zo leyt waare rijckdom niet in kisten vol goedt,
Maar in een vol hert, in 't genoegent gemoedt.
'T goed genoegen maackt rijck, veel begeeren maackt arm.
By 't genoegen woont vrueghd, by 't begeeren gekarm. (nr. XIII).

Na zoveel amplificatie is de bedoeling niet meer te missen!
In deze Coornhertiaanse redenering is het overtreden van de wet der ‘nootdruft’
niet zozeer een kwestie van het verliezen van harmonische rust en gelijkmoedigheid
van het individu, dat zich bloot stelt aan ónrust brengende factoren, maar een zaak
van een direct vergrijp tegen de naaste en zo een zonde tegen Gods gebod. De
reden dat deze mate-overschrijding een moreel onaanvaardbare overtreding wordt
geacht zit ook niet in de overweging dat de praktische gevolgen van het steeds
meer begeren zo'n feitelijke escalatie van menselijke ellende - ook voor anderen teweeg zouden brengen. Ook al is de moraalfilosofi-

Samuel Coster, ethicus-didacticus

199
sche instructie die Coster in de Ithys wil uitdragen in naar het blijkt zeer algemene
termen vervat, toch is er in zijn pleidooi voor de rust en het genoegen van het leven
volgens ‘genoeg’, en de uitgesproken afkeer van de rijkdom als bron van menselijk
218
leed, geen enkele plaats voor de mildheid als goddelijk gebod. De rijken worden
dan ook niet bekritiseerd omdat ze hun geld niet aan de armen geven, maar hun
schuld zit in het gebrek aan zelfbeheersing, die hoogmoed en daardoor deugd- en
eerverlies met zich meebrengt. Deze afwezigheid van de norm ‘naastenliefde’ in
een tekst die zich heel goed leent om ‘instructiemateriaal’ van deze strekking erin
op te nemen, zou een aanwijzing kunnen zijn dat de ethische noties in de Ithys niet
direct gevoed zijn door de leer van Coornhert. Dit geldt eveneens voor een notie in
de vierde rei, waarin gezegd wordt dat degene die tegen beter weten in toch zijn
on-heil najaagt, in de ban van de duivel komt. Demens kan altijd beter weten, want
hij beschikt over kennis van goed en kwaad. Immers:
Want wetenschap is yeder een
Ghegheven, dat hy zoud' met reen
't Onzalich quaet vermyden wel. (vs. 1491-1493).

Hier wordt niet gesproken over Gods genade, die juist volgens Coornhert
onontbeerlijk is voor het deugdzaam worden. De mens kan hier wél aan meewerken,
aangezien hem een vrije wil gegeven is om Gods gebod al of niet te volgen, maar
dit kan alleen als hij de goddelijke liefde via de ‘opperste rede’ in zich laat
219
doórwerken. Volgt hij alleen de ‘nederste rede’, die bij Coornhert - anders

218

219

In Ithys vs. 145-146 wordt de ‘on-eenicheyt’ (vertaald als ‘gebrek aan gemeenschapszin’)
genoemd als oorzaak van kwade begeerte naar goed wat ons niet toekomt. Het gaat hier om
‘afpakken van een ander wat niet van jou is’; bij Coornhert gaat het om ‘geven van jezelf aán
anderen, die niet genoeg hebben’.
Ik moet er hier aan herinneren dat Coster in hetzelfde jaar dat de Ithys voor het eerst verschijnt,
wel degelijk een beroep doet op Gods gebod tot naastenliefde, als hij de weldadigheidszin
van de Amsterdammers wil prikkelen! Met het in 1615 opgevoerde en gedrukte Spel vande
Rijcke-man wekt Coster (namens ‘D'Eglentier’) het Amsterdamse publiek op om geld in te
zetten in de door de regenten van het Oude Mannen en Vrouwenhuis georganiseerde loterij,
ten behoeve van de arme oudelieden. De ‘Waerheyt’ bekritiseert hierin op welsprekende wijze
het misbruik van de gaven Gods door overdaad en verwoordt de christelijke gedachte dat
God mensen slechts rijk heeft gemaakt om het ‘overschot’ aan de armen te geven. Doet men
dit, dan zal men zielerust vinden, anders verspeelt men zijn zaligheid! (Coster 1883, p. 143-205,
o.a. vs. 362-363; 389-391; 399-403; 689-695; 844-845; 858. Ook in het ‘Liedt teghen de
Giericheyt’, vs. 892-903). In een dergelijke, feitelijke situatie is dit beroep op het gebod tot
naastenliefde uiteraard de enige bruikbare argumentatie. Het is daarom des te opmerkelijker
dat men in de Ithys hier niets over hoort. - Ook op een ander punt geeft Costers Rijcke-man
een andere - meer christelijke - argumentatie dan den Ithys. De noodzaak om kleren te dragen
wordt in het eerste stuk verklaard uit Adams val (vs. 333 e.v.), als teken van schande. Hierover
hoort men in de Ithys niets. Kleding, als beschutting tegen kou, behoort daar tot de elementaire
levensbehoeften van de mens, gelijk aan eten en drinken. Dit alles wordt de mens, als zijn
natuurlijk recht, gegeven.
Becker 1926, p. 65-67; Bonger 1978, p. 183-184.
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dan bijvoorbeeld bij zijn vriend Hendrik Laurensz Spiegel - scherp onderscheiden
is van deze ‘opperste rede’, dan zal hij allleen op grond van uiterlijke aardse, kennis
handelen. Weliswaar ‘vliedet dan deze nederste reden al wat dien uyterlycken mens
quaad schynt, ende bejaaght al wat hem ghoed schynt’, maar dit gebeurt slechts
220
uit eigenliefde, en leidt zo slechts tot schijndeugd. De woorden van Coster - hoe
summier ook - lijken in dit opzicht veel meer een weerklank te zijn van neostoïsche
principes, volgens welke de mens dank zij de normatieve functie van zijn ene, eigen
(hem door God gegeven) rede zelfstandig in staat is goed en kwaad te scheiden
en zo tot heil te komen.
Degene die Coster in eigen kring als zijn ‘natuurlijke geestelijke leidsman’ beschouwd
kan hebben, was Hendrik Laurensz Spiegel. Deze had zich binnen de kamer
‘D'Eglentier’ immers in elk geval als zodanig opgesteld tegenover de jeugdige
221
Hooft , en moet als voorganger in de christelijk-stoïsche ethiek op de jongere
kameristen een grote indruk hebben gemaakt. Men kan wel aannemen dat zijn in
1614 verschenen ethische leerdicht, de Hertspieghel, al eerder in de kring van
‘D'Eglentier’ bekend is geweest, ook aan Coster, toen hij zijn eersteling, de
222
Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen, schreef.
Sommige punten die in de Ithys worden aangesneden, kan men zowel bij
Coornhert als bij Spiegel tegenkomen. Zo maakt Coster bijvoorbeeld in de rei na
het derde bedrijf onderscheid tussen ‘onachtzaamheid’ en ‘moedwil’ in het kwaad
doen (vs. 1102-1103). In het eerste geval is er slechts sprake van ‘schande’, in het
tweede geval wordt dit de ‘bedorven’ mens als echte zonde aangerekend. Het
verschil tussen wel goed willen, maar hierin tekort schieten en tegen beter weten
in moedwillig het kwade doen wordt door Coornhert geformuleerd in termen van
onschuldig, respectievelijk schuldig (zondig) ‘onverstand’. In het eerste geval is er
sprake van dolen uit ‘onwetentheyt, onbedachtheyt, vergetenheyt of anders’; blijft
223
men hierin volharden, meestal door ‘kwade gewoonte’, dan wordt dit zonde. Ook
Spiegel onderscheidt onschuldig van schuldig onver-
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Coornhert, Zedekunst, boek II, hoofdst. 2, 30-34 (in Coornhert 1942, p. 112). Eerder hierover
ook Smits-Veldt 1975-1976, m.n. p. 690-692. Dat Coornhert niet wezenlijk als stoïcus
beschouwd moet worden, wordt benadrukt door Bonger (Bonger 1978, p. 184). De genade
Gods (via de ‘overste rede’ de mens ten deel vallend) staat bij hem immers centraal in de
menselijke mogelijkheid tot ‘goed’ worden.
In een brief aan Hooft, d.d. 22 januari 1602 (Hooft 1976-1979, I, brief nr. 5, p. 79-83. Over
Spiegels ideeën betreffende de tegenstelling natuur-onnatuur als voedingsbodem voor in de
Granida uitgedrukte gedachten: Zijderveld z.j.m.n. p. 206-209.
Smits-Veldt 1975-1976, m.n. p. 697-698. Hierin heb ik eveneens op grond van tekstargumenten
(i.e. van Teeuwis de boer enz.) aannemelijk proberen te maken dat Coster eerder Spiegel
‘volgt’ dan Coornhert.
Becker 1926, p. 71; Bonger 1978, p. 192.
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stand. Dit laatste heet dan ‘misverstand’. Ook bij hem speelt de ‘kwade gewoonte’
224
hierin een grote rol, evenals ‘achteloosheid’ en een verkeerde opvoeding.
Maar juist voor Spiegel behoren de praktische gedragsregels voor het individu,
waardoor men zich bewust kan houden aan de natuurlijke grenzen die aan de
menselijke behoeften worden gesteld, tot het belangrijkste van zijn ethische spiegel.
Spiegel sluit zich hiermee aan bij de neostoïsche opvattingen, terwijl Coornherts
nadruk op de liefde Gods, die de mens tot moreel juist handelen in de samenleving
brengt, met als norm de naastenliefde, veeleer door een thomistisch-aristotelische
225
traditie wordt bepaald. Anders dan Coornhert meent Spiegel dat het volgen van
onze (door God ingeschapen) ‘natuurlijke neigingen’ ons in staat stelt goed te
226
worden, dat wil zeggen: tot God geleid te worden. Deze neigingen bestaan uit
‘lijfgheneghentheden’ en ‘zielgheneghentheden’, die alle hun eigen, natuurlijke mate
bezitten. Zich houden aan deze mate - en dat is in het geval van de
‘lijfgheneghentheden’ de ‘nodruft’ - geeft de enige ware ‘lust’. Het overschrijden van
de natuurlijke mate - hiertoe aangespoord door onze natuurlijke ‘heilzucht’, die in
227
dat geval dan misbruikt wordt - geeft echter ‘waanlust’. De menselijke rede
(‘vernuft’) heeft ons dan verkeerd geleid. Zo kan men ook bij Spiegel de bekende
lering weer tegenkomen over
...rijkdoms afgód, die by elk is hoógh verheven.
Na u behoevens eisch, en slecht vernufts beleed,
Is rechte rijkdoom niet als hebben kost en kleed.
Zy zijn rijk, ja oók godlijk, die niets niet behoeven:
Noch rijker, die haar in gebrek niet en bedroeven.
(Hertspieghel, boek V, vs. 458-460).

Het zijn bij Spiegel met name de praktische kwade gevolgen van het
maat-overschrijden, die de mens duidelijk maken dat hij geheel op de verkeerde
weg zit. Rijkdom brengt ellende: ‘Overvloed teelt zorg’, men wordt een ‘slaaf der
228
weelden’ , of zoals Spiegel het in het tweede boek van de Hertspieghel zegt:
Zo wie na nodruft slecht behoeft en zorghe stelt,
Is rijk: van ongheval en ziekten min gequelt.
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Spiegel, Hertspieghel, boek I, vs. 500-506; III, vs. 177-187, 199-204, 297-304, 361-362. Ik
citeer steeds naar Spieghel 1723. Zie ook Buisman 1935, p. 26-28.
Ik heb voor mijn opmerkingen over de filosofie van Spiegel en het verschil met die van
Coornhert dankbaar gebruik gemaakt van de nooit gepubliceerde studie van mevr. dr. M.
Spies, Ideologische ontwikkelingen (eind 16e, begin 17e eeuw). Zij behandelt Coornherts
plaats binnen de thomistische visie op ‘verwerven van rijkdom ten bate van de medemens’
in haar (binnenkort te verschijnen) commentaar op Vondels Lof der zee-vaert.
O.a. Spiegel, Hertspieghel, boek V, vs. 74-78.
Buisman 1935, p. 36-39.
Spiegel, Hertspieghel, boek II, vs. 165, resp. 422.
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De teringh, water, bort, gicht, steen, en andere qualen,
Door zorgh en overvloed de menschen meest behalen.
Elk is haast rijk. anmerkt, Diogenes, Sint Jan:
Die waren rijker bey als ellix tijds tieran.
De reedste rijkdoms wegh (óón zorgh en zot bedroeven)
Is in ons macht: door 't teren luttel te behoeven.
Al willens martelaars zijn wy van overvloed.
Zeer luttel, of gheen mensch, merkt wat voor heilbaar goed
Ghereed in klein behoef van nodruft is verborghen:
Vry van ghekijf, ghevecht, van moorders angst, van zorgen.
Laas overvloed door valsche noeming rijkdom heet,
En lekker, diere spijs. uyt brood men suyker eet,
Als hongher ghaeve smaak door arbeyd zoet doet rijzen:
Terwijl de luyert walghd van kostel-lekker spijzen.
(boek II, vs. 207-222).

Even verder vat Spiegel de norm tot wel-leven samen als:
Volgh der naturen wet, zo queld u geenen morgen.
En arbeid zonder zorgh, dan zal u God bezorgen.
(boek II, vs. 261-262).

De eigen ervaring van oorzaak-en-gevolg speelt dus een zeer belangrijke rol in het
bepalen wát de ‘natuurwet’ inhoudt. Dit benadrukt Spiegel herhaaldelijk, als hij zijn
229
publiek voorhoudt dat het ‘ondervindingh-boek’ de basis is voor ‘ware kennis’.
Deze ervaring moet dan wel op de juiste wijze door de rede zijn geleid en
‘waarheidskennis’ hebben opgeleverd, die niet door waan is besmet.
Gemakkelijk is het echter niet om metterdaad de eigen begeerten naar
lust-bevrediging om zichzelfs wille te overwinnen:
't is wel, zich te bezinnen,
En 't alghemeen verstands misleiding t' overwinnen:
Maar overlust en moedicheid te worden heer,
Zich zelven overwinnen, dat is waarlik meer,
Zulk zeegh-heer is zo zeldzaam als een witte raven.
(boek VII, vs. 177-181).

Hier klinkt de stem van de stoïcus die Coster moet hebben aangesproken... Men
vindt trouwens vele noties die bij Coster zijn aan te treffen, bij Spiegel terug. Dat wil
niet zeggen dat Spiegel Coster beïnvloed moét hebben, wel dat zij in elkaar
gelijkgestemde geesten moeten hebben herkend. Dit geldt zeker voor
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Zie o.a. Spiegel, Hertspieghel, boek IV, vs. 345 e.v., waarin Spiegel aan de hand van het lied
van de boerman (verwerkt in Costers Teeuwis de boer enz.) laat zien dat de rede altijd op de
mens inwerkt, maar dat het hieruit geboren inzicht geheel afhankelijk is van de kwaliteit van
de menselijke ervaring.
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de notie dat het leven naar ‘nootdruft’ een natuurlijke, God welgevallige levenswijze
230
is, die de ware rust en het ware genoegen biedt. Het geldt ook voor de gedachte
dat God alles geeft wat de mens behoeft en dat men vertrouwen moet hebben in
231
232
zijn gaven , én dat hij wil dat wij allen het hemels heil verwerven. Evenzeer is
Prognes opmerking dat de mens door (kwade) gewoonte naar ‘lust’ verlangt een
gedachte die men bij Spiegel aantreft. Volgens hem jaagt men uit waan ‘lust’ na,
als doel opzichzelf, in plaats van deze als gevolg van het ‘volgen der natuur’ te
233
genieten. Ook Tereus, de kwade vorst, wordt door de rei (van het tweede bedrijf,
vs. 801-804) verweten dat hij meent dat het lust-volgen zal resulteren in ‘'s Werelts
luck’; een gruwelijk misverstand. De gelijkgestemdheid tussen Coster en Spiegel
laat zich vooral voelen in de notie dat aan de kwade gevolgen van het
maat-overschrijden de natuurlijke mate, die zelfbeheersing beveelt, wordt gekend.
Bij beiden is materiële rijkdom daarom verwerpelijk: deze is de onvermijdelijke
oorzaak van feitelijke, on-rust en ongenoegen brengende kwaden. Ook het lot van
Progne en Tereus vindt zijn uiteindelijke oorzaak in de normen aan het hof, waar
kwade lusten vrij spel hebben.
Deze onvermijdelijke keten van oorzaak en gevolg vindt men ook terug in
Caralena's woorden in het begin van de Ithys, in vs. 25-28. Deze komen voort uit
de notie van de cyclische gang der geschiedenis, het ‘rondt beloop der wereld’,
waarin vrede rijkdom teweeg brengt, die uiteindelijk via hoogmoed, twist en ‘nood’
weer tot ‘deucht’ (endus tot vrede) leidt. Deze notie komt niet bij Spiegel voor, maar
Coster had deze zo uit bijvoorbeeld Van Manders Uutbeeldinge der figueren kunnen
234
overnemen.

6 Conclusie
Samenvattend kan men Costers Ithys nu karakteriseren als een overtuigings- en
instructiedrama, opgezet volgens de rhetorisch-didactische principes die onder meer
het Franse humanistendrama kenmerkten. Coster blijkt gepreoccupeerd met het
geven van morele lering, expliciet door middel van sententiae en andere
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Spiegel, Hertspieghel, o.a. boek I, vs. 253, 280, 422. In de twee laatste plaatsen zijn ‘vrueghd
en ruste’ het resultaat van het richten van de begeerten naar het zieleheil. Dit ook in boek II,
vs. 315-318: we zijn ‘van nature’ geneigd tot ‘vreughdelijke rust’. Ook boek V, vs. 307.
O.a. Spiegel, Hertspieghel, boek II, vs. 196, 258-263. Ithys vs. 1-4, 142-143, 572-574, 951-956.
Zeer belangrijk is voor Spiegel dat God de mens van nature ‘heilgherig’ heeft gemaakt. O.a.
Spiegel, Hertspieghel, boek I, vs. 235-237. Ithys vs. 1098-1101.
O.a. Spiegel, Hertspieghel, boek VI, vs. 95-98; VII, vs. 211-212; Buisman 1935, p. 38-39 Ithys
vs. 1606.
Zie Melissen 1981-1982, p. 37.
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morele uitspraken, impliciet door de demonstratie van het verwerpelijke van
ongebreidelde hartstocht, die in het geval van Progne in pathos wordt verwoord, en
die beide onmatige hoofdpersonen op het eind naar de ondergang voert. Hiermee
betoont hij zich een leerling van de Senecaans-Scaligeriaanse school. In het feit
dat hij vele kenmerken van de Senecaans-klassieke tragedie overneemt is hij zeker
in de Nederlanden ‘modern’ te noemen, maar in zijn visie op het drama als middel
tot belering is hij dit zeker niet. Hij streeft dan ook in niets naar de structurele eenheid
van een ‘Aristotelisch-klassiek treurspel’, zoals Heinsius dat als voorbeeld voor de
constitutio tragoediae had gesteld. In de veelheid en diversiteit van de lering is echter
wel ‘eenheid’ aan te wijzen, zonder dat deze uitdrukking is van eén ‘grondgedachte’.
Costers spel is gebaseerd op een antithese: de morele tegenstelling tussen twee
levenswijzen.
In zijn aanwending van het ‘pastorale element’ ten behoeve van de beoogde
instructie grijpt Coster terug op een reeds in (Franse) humanistenkringen
gecodificeerde morele ‘betekenis’ van het herdersleven, in zijn oppositie tot het
bestaan aan het hof. Deze betekenis sluit direct aan bij het in zijn tijd zeer populaire
Horatiaanse ‘beatus ille’-ideaal. Coster laat zich daarbij nauwelijks inspireren door
het nieuwe pastorale drama van Guarini en onderscheidt zich eveneens van Hooft,
die voór hem het ‘pastorale’ op het toneel bracht.
De ideeën die Coster in de Ithys uitdraagt bevatten instructie voor de ideale
opstelling van het individu binnen de samenleving. De kern hiervan bestaat uit
gepopulariseerde ethiek van in die tijd ‘moderne’, Senecaans- stoïsche signatuur,
waarvan in Amsterdam Hendrik Laurensz Spiegel een indrukwekkende spreekbuis
was. Deze betreft de filosofische noodzaak tot het leven ‘volgens de eisen der
natuur’. Costers pleidooi voor een redelijk, natuurlijk leven volgens deze norm maakt
hem tot een ‘verlicht’ volksopvoeder, die het toneel benut voor zijn
maatschappelijk-pedagogisch doel. Dat hij als tragediedichter beschouwd werd als
dienaar van de gemeenschap kan men bevestigd zien door het feit dat de Ithys in
de editie-1615 niet zijn naam op de titelpagina draagt, maar voor Vander Plasse als
235
produkt van de ‘Hollandtsche Kamer’ wordt gepresenteerd. Coster zag zichzelf
niet anders.
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Over het ‘gemeenschapskarakter’ van de poëzie van de Jonge Hooft, dat opgevat wordt als
kenmerkend voor de rederijkerskunst: Tuynman 1981. De afwezigheid van Costers naam op
het titelblad hoeft niets te maken te hebben met het feit dat de editie-1615 zonder medewerking
van de auteur verscheen.
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IV Polyxena
1 Preliminaria
1.1 Feitelijke gegevens betreffende de tekstgeschiedenis
De eerste bekende editie van Samuel Costers Polyxena dateert van 1619. Evenals
de tweede uitgave van de Ithys werd ook deze tekst gedrukt bij de drukker van de
Nederduytsche Academie, Nicolaas Biestkens. De uitgever was echter niet Biestkens,
1
noch Cornelis vander Plasse , maar een andere Amsterdamse uitgever en
boekverkoper, Willem Jansz. Cloppenburch. De tekst op het titelblad luidt:
S. COSTERS POLYXENA Treur-spel. Vertoont in de Nederduytsche ACADEMIE.

[Vignet met Costers devies: de schildpad met het motto OVER.AL. THVYS.]
T'AMSTERDAM, [lijn] Voor VVillem Iansz. Cloppenburch, Boeckverkooper
aande Beurs, inde vergulde Chroniick. 1619.
Het colofon bevat de vermelding van de drukker (p. 86):
[drukkersvignet van Biestkens: een lelie in een doornstruik, met het
randschrift: Ghelijck een lelie onder de doornen. So is mijn vriendinne
onder de dochteren Cant. 2.2]

1

In de periode 1618 - 1621 drukte Biestkens voor uitgever Vander Plasse de volgende teksten
uit de kring van de Academie: Bredero's Spaanschen Brabander en Van Milderts Virginias
treurspel in 1618, Bredero's Stommen ridder, Costers Ithys (2de uitgave), Duytsche Academi
en Isabella in 1619, Costers Nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt, niemant
gheblameert in 1620, Bredero's Over-geselle Lucelle (3de druk) in 1621. Bij Biestkens, zonder
dat een (andere) uitgever wordt genoemd, verschenen Costers Vertoninghen tot Amsterdam
(2 edities), zijn Ghezelschap der goden en Ithys (ie uitgave), alle in 1618. Voor andere uitgevers
dan Vander Plasse drukte Biestkens in deze jaren nog eén andere Academie-tekst, ook in
1619, namelijk zijn eigen Het eerste [,tweede en derde] deel van Claas Kloet (voor Jan
Marcusz.). Zie: Hummelen 1982, het hoofdstuk ‘Welke spelen zijn geschreven voor opvoering
in de Nederduytsche Academie?’, passim, en Bijlage 5(Speluitgaven en opvoeringen
(1617-1637)). Het blijkt ook dat Biestkens in deze periode niet genoemd wordt als drukker
van de andere Bredero-edities, waarop Vander Plasse vrijwel het monopolie heeft. (Zie voor
een alomvattende studie over Vander Plasse en zijn drukkers de in 1988 te verschijnen
publikatie van dr. P.J. Verkruijsse).
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Titelpagina van Polyxena, editie-1619.
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T' AMSTERDAM, [lijn] By Nicolaas Biestkens / Boeckdrucker der Duytsche
2

Academie, in de Lelie onder de Doornen. 1619.

Er is geen reden om aan te nemen dat deze kwarto-editie niet de eerste zou zijn.
In 1630 werd deze editie gevolgd door een octavo-editie bij Abraham de Wees, die
in 1644 ook ‘de vierde druck door den Autheur oversien en verbetert’ uitgaf, nu weer
3
in kwarto. .
Zoals op de titelpagina wordt vermeld, werd de Polyxena reeds voór de publikatie
gespeeld in de Nederduytsche Academie; wanneer, weten we niet. Wel is bekend
dat er in deze periode na een eerste opvoering een aanzienlijke tijd kon verstrijken
voór men overging tot een uitgave. Dat geldt bijvoorbeeld voor Costers eigen
Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen, een tekst
4
die al in 1612 werd gespeeld en pas in 1627 (voor Vander Plasse) werd gedrukt.
Eerdere gevallen zijn Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, Griane, Klucht vande
koe, Meulenaer en Moortje. Op zichzelf is het jaartal 1619 dus geen enkele reden
om het ontstaan van de tekst van Polyxena na dat van Iphigenia te plaatsen, zoals
5
Kollewijn reeds deed, en ook de laatste uitgever van de tekst, Van Eemeren. .
Jonckbloet en Te Winkel achtten het stuk een vroeg werk. Jonckbloet situeerde het
na de Ithys, maar voór de Iphigenia en de Isabella. Te Winkel meende dezelfde
6
tekst zelfs nog voór de Ithys te moeten plaatsen. Geen van beiden geeft hiervoor
argumenten, maar aan te nemen is dat bij Te Winkel overwegingen betreffende de

2
3

Bibliotheca Belgica I, nr. c 679, p. 808-809; Meeus 1983, nr. 62. Ik zag exemplaar KB,
sign. 232 N 32, 4.
Bibliotheca Belgica I, nrs. c 680, 681, p. 809-810. Kollewijn (Coster 1883) en de Bibliotheca
Belgica onoderscheiden slechts drie edities, resp. eén van 1619, eén van 1630 en eén van
1644. Nu verschenen van de editie-1630 twee uitgaven: eén met het drukkersmerk ‘Sic itur
ad astra’ (in de twee in Nederland aanwezige exemplaren, UBA, sign. 1057 C 19 en UBL, sign.
2

4

5
6

1091 C 66 en in twee van de drie in de B.N. aanwezige exemplaren, sign. Y Th. 69455, resp.
Y Th. 69456) en eén met slechts een ornament in plaats van het drukkersmerk op de titelpagina,
die verder van hetzelfde zetsel afkomstig is, in BN, sign. Y I. 2514. (Deze laatste informatie
kreeg ik van mevr. dr. J. Stouten). De British Library en de Library of Congress bezitten ook
elk een exemplaar van de editie-1630. Mogelijk heeft De Wees deze twee uitgaven gerekend
als twee drukken. Zo onderscheidt hij ook de twee uitgaven van eén editie-1630 van de
Iphigenia als ‘vijfde’, resp. ‘zesde druk’ (zie hoofdstuk V, sub 1.1.). Alleen een
analytisch-bibliografisch onderzoek zou mogelijk aanwijzingen kunnen geven omtrent het
eventueel bestaan van een tweede of derde editie, mogelijk ook in 1630. In dit bewogen jaar
(het jaar van de Academie-prijsvraag en het rumoer om de Iphigenia) verschenen er bij De
Wees ook twee verschillende edities van de Iphigenia.
Hummelen acht het waarschijnlijk dat de Teeuwis-editie van 1627 een herdruk is van een
oudere, niet overgeleverde druk (Hummelen 1982, p. 213). Hiervoor bestaat echter geen
feitelijke aanwijzing.
Coster z.j.b., p. 9, n. 3.
Jonckbloet 1889, p. 148 en 241; Te Winkel 1923, p. 139.
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7

opzet van het drama een rol speelden. . De enige die iets nader op de chronologische
8
volgorde van Costers drie classiciserende drama's ingaat, namelijk Rens , acht
echter de Polyxena juist Costers rijpste werk. Op zijn - zeer summiere - argumenten
kom ik later terug, wanneer ik op inhoudelijke gronden het ontstaan van de Polyxena
9
toch weer voór dat van de Iphigenia situeer.
Het feit dat ik de Polyxena nu reeds als tweede tekst behandel, berust niet op
interpretatie en beoordeling van de inhoud en opzet van het stuk, maar op enkele
feitelijke gegevens, die m.i. een sterke aanwijzing bevatten dat de Polyxena in 1615
10
in elk geval al in uitgewerkt concept bestond. In de bloemlezing Apollo of Ghesangh
der Musen vindt men immers onder de daarin opgenomen liederen van Coster twee
die in de Polyxena gezongen worden door de rei van Trojaanse vrouwen,
11
respectievelijk aan het einde van het tweede en in het midden van het vijfde bedrijf.
De drie andere opgenomen liederen komen alle drie voor - zoals al eerder vermeld
- in de Ithys. Nu bestaat de ons bekende lyriek van Coster steeds uit
‘gelegenheidsgedichten’ (dat wil in dit geval zeggen: lofdichten voor het werk van
12
anderen ) óf uit lyrische teksten die personages in zijn drama's in de mond gelegd
worden (al of niet als reien). Overname van een rei of lied uit een reeds bestaand
drama blijkt in Apollo een vaker voorkomend fenomeen: het gebeurt ook met reien
13
uit Hoofts Achilles en Polyxena, Theseus en Ariadne en Granida.

7

8
9
10
11

12

13

Jonckbloet baseert; zich waarschijnlijk op de hierna nog te bespreken regels uit Sixtinus'
Apollo, waaruit zou blijken dat in september 1617 de Polyxena opvoerings-klaar zou zijn. Van
Eemeren (Coster z.j.b., p. 9, n. 3) noemt de dateringen van beide literatuurhistorici wel, maar
gaat er verder niet op in. Als hij daarna opmerkt dat Kollewijn de eerste druk ‘resoluut’ op
1619 plaatste (als de oudste die hij kende), dan lijk het wel alsof volgens hem Jonckbloet en
Te Winkel veronderstelden dat er een eerdere editie van Polyxena heeft bestaan. Dat is niet:
het geval en ook niet nodig voor het aannemen van een vroegere datering van de tekst. Van
Eemeren stelt elders ook ómgekeerd ‘publikatie’ gelijk aan ‘produktiviteit’, eveneens ten
onrechte. (Zie ook Verkuyl 1981, p. 313).
Rens 1972c, p. 336, n. 5; 349-350.
Zie hoofdstuk VI, Epiloog, noot 1.
Hierover schreef ik al eerder in Smits-Veldt 1980-1981, p. 368.
Polyxena vs. 896-922, resp. 1861-1880. In: Apollo 1615, p. 119 (ten onrechte gepagineerd
als 105)-120, resp. 72. Ook vermeld door Unger 1883, p. 133 en Keersmaekers 1981, p. 131
(die dan ook opmerkt dat deze gedichten de vraag doen rijzen ‘naar de chronologie van
Costers drama's’, p. 129-130).
Opgenomen in Coster 1883, afdeling Gedichten, p. 603-618. Kollewijn maakte hiervoor gebruik
van de in de zeventiende eeuw door een liefhebber aangelegde verzameling Costeriana, in
het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en berustend in de U.B. te Leiden.
(Enkele gedichten komen ook voor in de toneelteksten, eén is waarschijnlijk niet van Coster).
Nadere gegevens over de ‘gelegenheid’ der opgenomen gedichten bij Kossmann 1922.
Keersmaekers 1981, p. 131. Uit Keersmaekers inhoudsopgave en determinering blijkt dat
verder nog eén ‘toneeltekstgedeelte’ in Apollo voorkomt, namelijk een sonnet van Rodenburgh,
dat in de twee in 1617 verschenen edities van diens Jaloursche Studenten/Jaloersche
Studentin voorkomt.
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Het blijkt bovendien - en dat is het sterkste argument - dat de tekst van de rei uit
het vijfde bedrijf (waarin de Trojaanse meisjes hun rouw over de gedode Polyxena
betuigen) alleen vanuit zijn plaats in het drama te begrijpen is. De regels waarin de
meisjes zingen over ‘'t Salighe lichaam van deez' onbesmette Bruyt’ (vs. 1862) en
de nymfen aansporen om ‘de Princes van Troyen’ met bloemenkransen te bedekken,
zijn buiten hun context zonder meer onduidelijk. Behalve spellingsverschillen is er
op twee plaatsen sprake van een inhoudelijke variant, die echter in beide gevallen
14
Apollo op mislezing van de Polyxena-redactie moet berusten. Het andere
Polyxena-lied is echter niet contextueel gebonden. De bekende lof op het landleven
geeft weliswaar het perspectief aan waartegen het zorgelijk bestaan van de Trojaanse
koningin (en dat van haar door politieke ambitie bewogen vorstelijke tegenstanders)
moet worden bezien, maar deze zou in zijn algemeenheid net zo goed - en wellicht
beter - in de Ithys hebben gepast. Ook hier is sprake van enkele inhoudelijke
15
varianten, waaronder weer enkele die op mislezing van de Polyxena-redactie wijzen.
Als argument dat de Polyxena in elk geval al in September 1617 zou hebben
bestaan, is wel een passage uit Suffridus Sixtinus' Apollo over de inwydinghe vande
16
Neerlandtsche Academia De byekorf aangehaald. In dit op 24 September 1617
ter gelegenheid van de opening van de Academie opgevoerde muzenspel kondigt
Melpomene aan dat zij, als het publiek dat wenst, haar talent nog wil beproeven op
meér drama's dan de ene die na de opening zal worden vertoond (namelijk de
‘Oragien-tragedie#x2019; van Hoghendorp. Zij zal dan geïnspireerd worden
Om weder op een nieuw yets goddelijcks te stichten
Met fijn ghezang' en rijm en reeden-vloeyend' dichten.
Van Troias ondergang, verciert met defte rêen,
17
Maegd-offer, moeder-moort en andre treurichêen.

Gaat men er van uit dat de door de muze opgesomde onderwerpen aspecten zijn
van eén bepaald drama, dan lijkt alleen de Polyxena hiervoor in aanmerking te
komen. De ‘moeder-moort’ zou dan slaan op het doden van de door de dood van
haar (klein) kinderen reeds zo beproefde (groot)moeder Hecuba, waarmee

14
15

16

17

Bewinnen in vs. 1872 is in Apollo: beminnen; haar in vs. 1878 is in Apollo: daer.
Van mislezing is sprake in vs. 2(Polyxena vs. 897): weelderij in plaats van woelery; vs. 9
Polyxena vs. 904): de vrede in plaats van te vreden; vs. 22 (Polyxena vs. 917): soudt en doen
in plaats van sond' en doet. Andere varianten: vs. 2 (Polyxena vs. 897): haer in plaats van
hier; vs. 17 (Polyxena vs. 913): na in plaats van in; vs. 24 (Polyxena vs. 920): niet in plaats
van nauw.
Reeds door Jonckbloet 1889, p. 143; het laatst nog door mijzelf in Smits-Veldt 1982-1983,
p. 201. Ook Hummelen gaat er vanuit dat Sixtinus op de stof van de Polyxena doelt, maar
meent dat de toezegging een algemeen karakter heeft, die op nog slechts vage plannen voor
een concreet treurspel kan wijzen (Hummelen 1982, p. 215).
Sixtinus 1946, p. 18, vs. 357-360.
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de Polyxena eindigt. Mede op grond van deze wat geforceerde uitleg en de
opmerking ‘en andre treurichêen’ geefik toch aan een andere uitleg de voorkeur,
die nog versterkt wordt door de overweging dat de muze in feite spreekt over
onderwerpen die nog op dramatische wijze bewerkt moeten worden (stichten in de
18
zin van ‘zorgen dat het tot stand komt’ ). Melpomene houdt haar publiek dan gewoon
een staalkaartje voor van door haar eventueel te bewerken, beproefde tragische
onderwerpen, die door de klassieke schrijvers reeds in verschillende drama's aan
de orde waren gesteld. Te weten: de val van Troje (in feite zelf nooit gedramatiseerd,
alleen de naweeën ervan, zoals in deHecuba en Troiades van Euripides en in
Seneca's Troades), het verhaal van Iphigenia (in Euripides' Iphigenia in Aulis) of
Polyxena (in Euripides' Hecuba en Seneca's Troades), de moord op Clytaemnestra
door haar kinderen (in Sophocles' en Euripides' Electra) en nog zoveel meer droevigs!
Met andere woorden: op grond van deze passage kan men wel concluderen dat
het bewerken van onderwerpen uit de klassieke tragedies tot het programma van
19
de Academie behoorde, maar niet dat de Polyxena op stapel stond.
Overigens is het natuurlijk heel wel mogelijk dat de reeds eerder bestaande en
20
gespeelde tekst voor de editie-1619 op bepaalde punten is aangepast. Dit gebeurde
immers ook bij de latere druk, evenals het geval is bij de latere edities van de Ithys
en Iphigenia. Anders echter dan bij die laatste twee teksten is er in de tekst van de
Polyxena niet wézenlijk ingegrepen. De enige belangrijke verandering in de
editie-1630, die overgenomen werd in de latere edities, is een toevoeging van 32
regels tussen vs. 1224 en 1225, waarin Agamemnon Ulysses zijn snode rol in het
Palamedesproces verwijt. Deze verandering verwijst dan ongetwijfeld naar Vondels
in 1625 verschenen sleuteldrama Palamedes.
Anders dan het geval was bij de tweede editie van de Ithys richt Coster zich in
de editie van de Polyxena niet in een voorbericht tot zijn lezers. Wel gaat aan de
tekst - evenals in de edities van Iphigenia - een door de auteur ondertekende ‘Inhoudt’
vooraf.
21

1.2 Verschillen tussen de edities-1619, -1630 en -1644

Zoals reeds gezegd biedt de tekst van de octavo-editie van 1630 slechts in eén pas-

18
19

20
21

s.v. stichten, k. 1573.
Mogelijk heeft Sixtinus wel geweten dat de Iphigenia klaar was. (Costers inleiding daarvan
dateert van 22 September 1617, twee dagen voór opening van de Academie. Of de tekst
toen ook al verschenen was is niet geheel duidelijk. (Zie hoofdstuk V.I.I., p. 307-310).
Op de aard van deze mogelijke aanpassingen ga ik in in hoofdstuk VI, de Epiloog, sub 1, p.
457 (betreffende de chronologie van Costers tragedies).
Ik baseer me voor de door mij genoemde varianten slects op de editie-Kollewijn, die in principe
alle inhoudelijke varianten vermeldt, maar uit de spellingsvarianten een keuze maakt. De
editie van Polyxena door Van Eemeren volgt de opgave van Kollewijn.
W.N.T. XV,
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Het offer van Polyxena, in Polyxena, ed.-1630.
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sage een wezenlijke inhoudelijke verandering ten opzichte van de editie-1619.
Behalve de toevoeging van 32 regels in de tekst is in de editie-1630 een prentje
met de afbeelding van Polyxena's dood opgenomen, met daaronder de regels:
Wie Tyrannie haet, wie vroom is en rechtschapen.
Aenschout den moort lust van de blinde Griecsche Papen.
Die't Vollick leeren, dat Gods gramschap wort gheboet.
22
Door't gruw'lic storten van onnosel Maechde bloet.

De gravure is een verkleinde en vereenvoudigde kopie van de gravure van Savery
die opgenomen was in de editie van Vondels vertaling van Seneca's Troades, De
23
Amsteldamsche Hecuba (1625 ). De tekst is nieuw, maar slaat, zoals we zullen
zien, niet erg op de situatie in de Polyxena, wel op die in de Iphigenia.
De varianten in de edities-1630 en -1640 ten opzichte van editie-1619 betreffen
- behalve in de hierboven genoemde gevallen - over het algemeen slechts spellingsen interpunctievarianten, herstel van zetfouten or van slordigheden in de eerste
kopij, herstelde onregelmatigheden in het metrum én opnieuw gemaakte zetfouten.
Zoals wel vaker is gesignaleerd waarborgt de aanprijzing ‘door den Autheur oversien
en verbetert’ op het titelblad van de editie-1644 echter geenszins een geheel
24
gecorrigeerde tekst. In sommige gevallen zijn de varianten arbitrair, maar men
vindt in elk geval in deze editie een groot aantal duidelijk noodzakelijke correcties
ten opzichte van de tekst van editie-1619, die zich echter ook al in de editie-1630
bevonden. Dit geldt echter niet voor alle correcties: een aantal fouten uit én
editie-1619 én editie-1630 is nu hersteld, maar even zo goed zijn heel wat van de
toen gemaakte fouten gewoon overgenomen (onder andere het weglaten van de
hele regel 764). Enkele malen is een variant uit de editie-1644 ten opzichte van de
twee vorige edities duidelijk geen verbetering, maar weer een zetfout óf een bewuste
correctie die vermoedelijk toch on-

22

23

24

Het prentje dat het offer van Polyxena voorstelt, met onderschrift, bevindt zich in de editie-1630
op fol. A2r., ná de titelpagina (fol. A1r.) en de lijst van ‘Personagien’ (fol. A1v.); in de editie-1644
(die een groter formaat heeft) op de titelpagina. De tekst van het onderschrift vindt men in
Coster 1883, p. 380. Op de gravure ziet men Polyxena, geknield op een (classicistische)
graftombe (geen grafheuvel, zoals in de tekst, in navolging van Euripides, wordt gesuggereerd).
Rechts achter haar staat Pyrrhus met een geheven zwaard in de rechterhand, terwijl hij met
de linkerhand zijn linkeroog bedekt. Aan weerskanten van de tombe houden een meisje en
man met afgewend gelaat een brandende fakkel vast. Voór Polyxena staat een priester (met
krans en bisschopsstafje). Linksboven wordt Astianax van een toren geworpen door een
krijgsman, met naast hem (in silhouet) een figuurtje met (ook een) bisschopsstafje in de hand.
Savery's gravure, naar een tekening van David Vinckboons, vindt men in Vondel, W.B.-editie
II. p. 532. In het onderschrift in deze Trodes-vertaling wordt de nadruk gelegd op ‘Der Griecken
achterdocht’, die ‘onder Godsdiensts schyn’ de laatste Trojaanse telgen ter dood laat brengen.
Dit was ook niet het geval in de als zodanig aangeprezen latere edities van Costers Teeuwis
de boer enz. (Smits-Veldt 1975-1976, p. 669-670).
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juist is. Zonder analytisch-bibliografisch onderzoek is over de mogelijk
gecompliceerde drukgeschiedenis van de Polyxena echter niet veel naders te
zeggen.

1.3 Bronnen
Met het treurspel Polyxena betrad Coster het toneel op de hoge laarzen van de
twee in zijn tijd beroemdste klassieke tragici, Euripides en Seneca. Anders dan in
de Ithys, waarin hij een eigen dramatisering geeft van een door Ovidius vertelde
geschiedenis, grijpt hij hierin direct terug op twee bestaande (en verheerlijkte)
tragedies: de Hecuba (in het Grieks: Hekabe) van Euripides en Seneca's Troades.
Deze leverden niet alleen de stof voor de nieuwe dramatisering, maar ook een aantal
kant en klare dramatische elementen, die hij als model voor de onderdelen (de
scènes) van zijn dramatische constructie kon nemen. De globale stof had hij
overigens ook al kunnen vinden in het dertiende boek der Metamorfosen van Ovidius.
Deze baseerde zijn geschiedenis van Astianax, Hecuba, Polyxena, Polymnestor
26
en Polydorus zelf weer op de Troiades en Hecuba van Euripides.
In 1886 wees Kollewijn Euripides' Hecuba en Seneca's Troades al aan als bronnen
‘van Costers Polyxena, waartoe hij eerst inging op de inhoud van beide klassieke
27
drama's’. Hier volgt nu ook een kort overzicht van de inhoud van deze twee
28
tragedies. (De inhoud van de koren laat ik terzijde).
Seneca's Troades speelt zich af direct na de val van Troje, voordat de gevangen
vrouwen en kinderen door de Grieken meegevoerd zullen worden naar hun
vaderland. Koningin Hecuba, haar dochters Polyxena en Cassandra en schoon-

25

26

27

28

Vs. 534, mildelijck wordt middelijck; vs. 1097, hettich wordt hertich; in de toevoeging tussen
vs. 1224-1225 wordt hayr nu heyr. In hoeverre het weglaten van het woord Pausa na vs. 1696
op opzet berust is niet duidelijk.
Ovidius, Metamorfosen XIII, vs. 399-575 (Ovidius 1921-1922, II, p. 256-269). De twee laatste
scènes van de Polyxena zouden Coster mede ingegeven kunnen zijn door Ovidius. Ook bij
deze wordt Hecuba op het laatst (bijna) gedood door de dienaren van Polymnestor. Als in de
‘Inhoudt’ van Polyxena het dood slaan van Hecuba door Polymnestors lijfwacht wordt
beschreven als gebeurend ‘met hout, steenen en sulcx alsse by de wech vonden’ (Coster
1883, p. 379), herinnert dit zelfs direct aan Ovidius. Andere overeenkomsten met de
Metamorfosen-lezing zijn de afwezigheid van de Agamemnon-passages en het feit dat alleen
Polymnestor wordt aangegrepen en niet zijn zonen.
Kollewijn 1886. De tekst van Euripides en Seneca (met een Engelse vertaling) vindt men in
de Loebeditie van be ider tragedies (Euripides 1926, p. 245-349; Seneca 1927-1929 I, p.
121-223). Een recente uitgave, met Engelse vertalingen commentaar, van Seneca's Troades
in Fantham 1982.
De teksten zijn in de Loebedities niet in bedrijven verdeeld, evenmin de Hecuba in de
Erasmus-vertaling (Erasmus 1969, p. 223-268). Mijn verdeling wordt bepaald door de
koorzangen.
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dochter Andromache zijn de voornaamsten onder de buitgemaakte slavinnen.
I
Hecuba bejammert tegenover het koor haar droeve val en het verlies van
haar echtgenoot. Haar en haar dochters wacht nu een bitter slavenlot.
II
Ongunstige wind verhindert het uitvaren der schepen. Talthybius komt de
oorzaak hiervan melden: de geest van Achilles heeft geëist dat Polyxena aan
hem geofferd zal worden voór de Grieken toegestaan wordt te vertrekken.
Agamemnon verzet zich eerst tegen de door Pyrrhus, Achilles' zoon,
uitgeoefende aandrang om Achilles' wens in te willigen. Dan verklaart priester
Calchas dat niet alleen Polyxena, maar ook Astianax, Hectors zoontje, gedood
moet worden, als garantie voor een gunstige overtocht.
III
Andromache spreekt tegenover een oude man over haar angstige
voorgevoelens met betrekking tot het lot van haar zoontje Astianax. Nadat ze
hem verstopt heeft in Hectors graf wordt ze geconfronteerd met Ulysses, die
het kind komt opeisen. Ze wordt gedwongen de jongen in de handen van de
Griek over te geven, die hem dan, ondanks haar smeekbeden, wegvoert.
IV
Hecuba moet nu Polyxena halen, onder het mom dat ze met Pyrrhus zal
huwen. Nadat Andromache haar verweten heeft dat zij de oorzaak is van Trojes
val, onthult zij het ware doel van haar gedwongen missie. Vol bitterheid moet
Hecuba toezien hoe haar dochter wordt meegevoerd.
V
Tot ontzetting van Andromache en Hecuba beschrijft een bode vervolgens
de dood van de beide moedige koningskinderen. Hecuba vraagt nog slechts
om haar levenseinde. De wind doet nu de zeilen bollen en de vloot kan
vertrekken.
Het toneel van Euripides' Hecuba is de kust van Thracië, het buurland der
Trojanen, waar de Grieken na hun vertrek uit Troje zijn geland.
I
De geest van Hecuba's jongste zoon, Polydorus, zweeft boven de tent van
bevelhebber Agamemnon, waarin Hecuba en andere Trojaanse vrouwen als
oorlogsbuit zijn ondergebracht. Hij vertelt hoe hij is gedood door de Thracische
koning Polymnestor, bij wie hij onderdak had verkregen, nadat zijn vader hem
met een som gelds daarheen had gezonden. Deze dag zal zijn lijk door de
Trojaanse vrouwen gevonden kunnen worden. Ook voorspelt Polydorus dat
deze dag tevens zijn zuster door de Grieken aan Achilles geofferd zal worden,
volgens diens wens van over het graf.
II
Het gruwelijk spookbeeld vervult de opgeschrikte Hecuba met angstige
voorgevoelens over het lot van Polyxena, die door het koor bevestigd worden.
Hierop komt Odysseus in opdracht van de Griekse legervergadering Polyxena
halen. Hecuba's smeekbeden zijn vruchteloos, maar haar dochter gaat moedig
de dood tegemoet.
III
Als Talthybius verslag heeft gedaan van Polyxena's sterven, zendt Hecuba
vol wanhoop eén van haar dienaressen naar het strand om water te halen,
waarmee het lichaam gewassen kan worden.
IV
De terugkeer van de vrouw brengt nieuw leed: achter haar draagt men het
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lijk van Polydorus. De van smart uitzinnig wordende Hecuba begrijpt wie de
moordenaar is en besluit haar zoons dood op de Thracische vorst te wreken.
Op dit moment verschijnt Agamemnon, die Hecuba's wraakplan sanctioneert.
V
Tot slot wordt Polymnestor met zijn zoons door een list naar Agamemnons
(en Hecuba's) tent gelokt, waar Hecuba en de haren de koning de ogen
uitkrabben en zijn zonen doden. Op zijn jammerklachten verschijnt Agamemnon,
die de verklaring van beide partijen aanhoort en Hecuba's daad als rechtmatig
beoordeelt. Polymnestor voorspelt in razernij zowel Hecuba als Agamemnon
een ellendig einde. De wind steekt nu op en de Grieken maken zich klaar voor
het vertrek.
Zoals uit de analyse zal blijken heeft: Coster op grond van deze beide bronnen
een nieuw drama samengesteld dat gekenmerkt zal worden door een opeenstapeling
van gruwel, die met name Hecuba treft. Mogelijk heeft Coster hiernaast ook aan de
Metamorfosen gedacht. Bij Ovidius vindt men na de vermelding van de val van Troje
eerst het verhaal van de dood van Astianax en het smartelijk afscheid van Troje
door Hecuba en de haren (beide uit Euripides' Troiades). Dit wordt direct gevolgd
door de introductie van Polymnestor en diens moord op Polydorus. Dan wordt
achtereenvolgens verteld hoe Agamemnon op de Thracische kust landt, hoe Achilles'
geest Polyxena opeist, het meisje moedig haar dood tegemoet gaat en sterft. Een
relatief lange passage is gewijd aan een jammerklacht van Hecuba, gevolgd door
het vinden van Polydorus' lijk en Hecuba's wraak op Polymnestor (zonder
tussenkomst van Agamemnon). De droeve geschiedenis eindigt met Hecuba's
steniging door de dienaren, waarop zij verandert in een hond.

1.4 Receptie
Blijkens de titelpagina is Costers Polyxena reeds voór de eerste editie van 1619 op
de ‘Nederduytsche Academie’ gespeeld. Het feit dat het stuk in 1630 opnieuw wordt
uitgegeven, dan door Abraham de Wees, zal wel in direct verband staan met de
commotie rondom de uitgaven en opvoeringen van Costers Iphigenia van datzelfde
jaar, bij dezelfde uitgever. (Zie hoofdstuk V, sub 1.4.2., p. 335-340). De (dan zo
geheten) ‘Amsterdamsche Academie’ schijnt het stuk toen echter niet ook in het
29
repertoire te hebben opgenomen. Uit een bits liedje tegen de Academie, geschreven
als reactie op de Iphigenia-opvoenngen van november 1630, spreekt wel vrees voor
een mogelijke heropvoering van de Polyxena. Tevens

29

We hebben een vrij volledig overzicht van de stukken die in de periode 1630-1631 op de
‘Amsterdamsche Academie’ werden opgevoerd: de Polyxena hoort daar niet toe. (Zie Oey-De
Vila/Geesink 1983, p. 19, 35-36).
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blijkt hieruit dat men in domineesland het stuk toen als net zo lasterlijk beschouwde
als de Iphigenia en Vondels Palamedes. (Zie ook voor dit liedje, ‘Esopus-ezels op
't toneel’: hoofdstuk V, sub 1.4.2., p. 336), Het onderschrift bij het in de editie-1630
toegevoegde plaatje gaf daar ook direct aanleiding toe. Het stuk zou later in de
Amsterdamse Schouwburg gedurende tien jaar nog 22 opvoeringen beleven, vanaf
30
de herpremière op 18 april 1644 tot en met 1654. In verband met de herpremière
gaf Abraham de Wees de tekst in 1644 opnieuw uit. In 1667 herinnert Jan Vos zijn
publiek aan het emotionerende effect dat de vertoning van de moord op de jonge
Astianax op de schouwburgbezoekers had. Als hij in zijn voorrede tot de Medea de
Horatiaanse stelling wil bewijzen dat ‘zien gaat boven horen’, zegt Vos:
Zoo meenigmaal als Ulysses in het Treurspel van Polyxena, door den
vermaarden Samuel Koster gedicht, Astianax, het zoontje van Hektor en
Andromache, van de toorentrans wurp, scheen het nagebootste kint d'
aanschouwers zoo hardt op het hart gelijk op d'aardt te vallen: men zagh
de traanen niet min uit d'oogen dan het nagebootste bloedt langs het
31
Tooneel vioeien.

2 Analyse van de tekst
2.1 Verantwoording
De analyse van de Polyxena-tekst berust op dezelfde principes als die van de tekst
van de Ithys (zie hoofdstuk III, sub 2.1.). Hij is vooral gericht op de wijze waarop in
de achtereenvolgende scènes de ‘belering’ van het publiek plaats vindt. De
geformuleerde morele instructie wordt (min of meer vrij) vertaald of uitvoerig
samengevat, de rest van de tekst wordt meestal in een kortere samenvatting
weergegeven. Hierbij kon ik mede gebruik maken van het woordcommentaar in de
Polyxena-editie van Van Eemeren. De sprekende persoon of personen worden
gecursiveerd aangegeven.
Ik ga uit van de tekst van de editie-1619, met verwijzing naar de ene passage
tussen vs. 1224 en 1225, die in de editie-1630 is toegevoegd.

30
31

Het stuk stond in deze periode ieder jaar, behalve in 1651, op het repertoire (Oey-De
Vita/Geesink 1983, p. 99-124, 188).
Jan Vos, ‘Aan de beminnaars van d'oude en nieuwe toneelspeelen’ (voorrede tot
Medea). In: Vos 1975, p. 354.
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2.2 Analyse
Eerste bedrijf. Eerste toneel
1-15 ANDROMACHE. ASTIANAX.
De eerste woorden van de ongelukkige vrouw, met wier smart om man en kind
de handeling wordt ingezet, verplaatsen het publiek direct naar de puinhopen van
het verwoeste Troje. Door deze uitgangssituatie te ontlenen aan het einde van eén
van de aangrijpendste scènes van Seneca's Troades (derde bedrijf, eerste scène),
geeft Coster zijn referentiekader ook in dramahistorische zin direct duidelijk aan.
Alleen de ‘setting’ van de scène is echter aan Seneca ontleend (Andromache klaagt
voor het graf van Hector, waarin zij haar kind heeft verborgen), niet de tekst zelf.
Deze eerste scène is direct al de eerste demonstratie van het ellendig lot der
Trojaanse vrouwen, wier vorstelijke staat na de gewelddadige dood van de mannen
gereduceerd is tot een slavenbestaan. In Andromache, Hectors weduwe, gaat het
verdriet om de verloren echtgenoot en haar dreigende lot gepaard met angst voor
het leven van haar zoontje Astianax.

Andromache. Astianax
1-15

Andromache klaagt tegenover de
gestorven Hector over haar slavinnenlot.
Ze heeft Astianax in Hectors graf
verborgen, om hem niet in handen van
de naderende Grieken te laten vallen.
Waar is de barmhartigheid der goden?

Eerste bedrijf. Tweede toneel
16-76 REY DER GRIECKEN. HECUBA. POLYXENA. ANDRO[MACHE].
De triomferende Grieken, die nu op het toneel verschijnen, worden inderdaad
voorgesteld als slavendrijvers. Onder hun gevangenen voeren ze onder meer de
vroegere Trojaanse koningin Hecuba en haar dochter Polyxena met zich mee: twee
andere slachtoffers van het oorlogslot, dat de Grieken de overwinning heeft
geschonken:

Rey der Griecken
16-18

De Grieken geven bevel dat Andromache
aan de stoet van de andere gevangen
vrouwen gebonden zal worden en met
hen bewaakt.

Hiermee is de uitgangssituatie nu nader ontvouwd: de ‘ghewesen Coninginnen’
(vs. 16) zijn niet alleen blootgesteld aan angst, maar ook aan de diepste vernedering.
Aan deze val der groten moét binnen het verwachtingspatroon van het publiek wel
de bekende les over de vergankelijkheid van materieel bezit en aards geluk
verbonden worden. Costers Hecuba voldoet volkomen aan deze
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verwachting, evenals de Hecuba van de Troades, wier openingsclaus Costers directe
voorbeeld is geweest. Laat zij voor iedere hooggeplaatste die zich hoomoedig op
eigen macht verheft, een onheilspellende spiegel zijn! Coster vlecht echter nog een
andere les mee: wantrouw vriendschap die slechts op eigenbaat is gebaseerd:

Hecuba
19-22

Hecuba heeft, zo ziet zij in, te lichtvaardig
op de onkwetsbaarheid van haar
koninklijke macht vertrouwd.

23-30

Zolang de voorspoed van het hof duurt,
duurt ook de trouw van zijn vleiers. In
tegenspoed is het echter overgeleverd
aan het ‘wanck'le luck’. Wantrouw dus
vriendschap uit eigenbaat.

31-38

De hoogmoedige vorsten die op grond
van hun gewaande macht al het aardse
en goddelijke tarten, luisteren niet naar
de stem der rede, die waarschuwt voor
de vergankelijkheid van hoge staat.

38-47

Laten zij zich spiegelen aan Hecuba, die
van zo hoog zo laag gevallen is. Het
‘dart'le luck’ brengt immers onverwacht
degenen die het eerst omhoog heeft
geholpen, weer ten val!

Na deze bespiegelingen wendt Hecuba zich tot haar dochters. Zij spreekt ook
Cassandra toe (vs. 53), die dus mogelijk ook aanwezig is:
48-55

Wat zal er van Hecuba en haar kinderen
worden, in slavernij in verre landen? Wat
zijn ze nu al?

Andromache en Polyxena bieden beiden een eigen antwoord op Hecuba's
wanhoop. Polyxena ziet in dat de enige houding tegenover het onverbiddelijke lot
berusting is, Andromache erkent wel de juistheid van de stoïsche eis tot temperantia
en patientia (of constantia), maar meent ook dat deze in de praktijk moeilijk is te
volgen. Zowel de morele noodzaak van de patientia/constantia als de les betreffende
loze vriendschap zullen in de loop van de handeling nader worden gedemonstreerd:

Andromache. Hecuba. Polyxena
56-62

Andromache kwalificeert de Trojaanse
vrouwen als ‘voetveghen [...] van den
homoedt’ (vs. 56), Hecuba noemt hen
‘slavinnen’ (vs. 58). Polyxena spoort aan
tot ‘vergenoeging, en gherustheyt in de
staat van teghenwoordich’ (vs. 61-62).
Andromache echter meent:
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Andromache
62-75

Weliswaar is er niets waardevollers dan
berusting, maar wie kan zowel in voorals tegenspoed tevreden zijn? Macht en
rijkdom maken de mens, ook in tijden van
naderend onheil, zorgeloos. Hij staart
zich blind op zijn geluk en denkt pas aan
ongeluk als hij door eigen overmoed
ellendig ten val is gebracht. Zo is het ook
met de Trojanen ge-
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gaan. Was het hele Trojaanse
koningshuis maar omgekomen, want nu
is het einde van de ellende nog niet in
zicht.
Hecuba reageert hier slechts op met een klagende uitroep:

Hecuba
75-76

Goden, wat moeten we beginnen? Daar
zijn de Grieken.

Eerste bedrijf. Derde toneel
76-149 ULYSSES. ANDROMACHE.
De Grieken - onder leiding van Ulysses, naar nu blijkt - voegen zich nu weer bij
de bewakers van de gevangen vrouwen en kinderen:

Ulysses
76-83

Ulysses geeft de soldaten bevel al de
gevangenen scheep te doen gaan. Hij
zal met de zijnen volgen. Dan mist hij
Astianax.

Ulysses houdt nu Andromache staande. Ook het volgende twistgesprek tussen
de Griekse leider, die de beproefde vrouw haar enige zoon wil ontnemen, en de
fiere Andromache, die zich strijdbaar en moedig als een waardig echtgenote van
de held Hector tegenover hem plaatsf, vindt zijn model in Seneca's Troades (derde
bedrijf, tweede scène). Er zijn echter aanzienlijke verschillen aan te wijzen, met
name in de karaktertekening (hierover later, in 3.4).

Ulysses. Andromache
83-149

Als Ulysses beveelt dat zij haar zoontje
tevoorschijn zal brengen weigert
Andromache met grote beslistheid.
Ulysses kondigt aan dat hij het kind zal
doden, zoals Achilles Hector doodde,
maar Andromache schampert over zijn
woorden: ze acht Ulysses een jeugdige
blaaskaak. Zij zal niet wijken onder welke
dwang dan ook, want zij heeft ‘in 't
vrouwe lijf een mannelijck ghemoedt’ (vs.
134). Dan beveelt Ulysses dat alle
graven afgebroken zullen worden. Nu
wordt Andromache zeer geëmotioneerd
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en smeekt Ulysses de rust van de
gestorven Hector niet te verstoren.

Eerste bedrijf. Vierde toneel
150-161 ASTIANAX. ANDROMACHE. ULYSSES.

Astianax. Andromache. Ulysses
150-161

Astianax wordt tevoorschijn gebracht.
Ulysses bezweert dat hij met hem het
geslacht van Hector zal uitroeien; zo zal
van deze kant de Grieken geen wraak
kunnen treffen. Hij doodt het kind,
Andromache
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roept wraak over hem uit. Ulysses
beveelt haar weg te leiden en met z'n
allen scheep te gaan.
Het publiek is in deze scène met eén der ergste gruweldaden van de Grieken
geconfronteerd, de eerste waarvan Ulysses de instigator is: moord op een kind voor
de ogen van de moeder. Het leed, de Trojaanse vrouwen reeds aangedaan is zo
vermeerderd door een bijna achteloze daad van een van elk meedogen ontblote
cynicus. Met name in de visuele toneelhandeling wordt het publiek van zijn wreedheid
doordrongen. Men heeft namelijk kunnen zien hoe Ulysses het kind van boven (de
32
muur) naar beneden heeft geworpen.
De val der groten, verwoord door Hecuba, is zo ook letterlijk aanschouwelijk
uitgebeeld. De moord op Astianax zal echter slechts het begin van zich nog meer
ophopende ellende blijken te zijn, zoals Andromache al heeft voorzien (vs. 74-75).

Eerste bedrijf. Vijfde toneel
162-274 POLYMNESTOR.
In de volgende scène wordt de handeling verplaatst van Troje naar Thracië, het
buurland. In een 113 regels tellende monoloog presenteert de Thracische koning
Polymnestor zich als een machiavellistisch vorst, die zijn vriendschapsbanden met
de Trojanen zo gauw mogelijk wil verbreken ten gunste van een goede
verstandhouding met zijn nieuwe buren, de Grieken. Hecuba's bittere algemene
uitspraak in vs. 23-30 wordt zo al snel bewezen door een duidelijk exempel, maar
tegelijk wordt de aanzel gegeven voor de volgende slag die de Trojaanse vrouwen,
en m.n, Hecuba, zal treffen. Polymnestor geeft een expositio over de stand van
zaken (de vermoedelijke val van Troje) en zijn eigen relatie tot de Trojanen. Als
argument voor zijn ommezwaai tekent Polymnestor welsprekend de oorlogsellende
die hij als wijs vorst zijn onderdanen wil besparen:

Polymnestor
162-207

32

Onheilsberichten zijn meestal sneller dan
geluksboden, en geruchten over Trojes
val hebben Polymnestor bereikt. Er is
alle reden om deze te geloven, want
Priamus heeft zeker niet voor niets zijn
jongste zoon met geld naar Thracië
gestuurd. Polymnestor heeft de jongen
weliswaar onderdak geboden, maar
vriendschap met de Trojanen komt hem
nu wel zeer slecht van pas: het is wijs
om in vrede met je buren te leven,
maarzot om medeslachtoffer te worden
van de hun overkomen rampen. Omdat
hij nooit iets anders wilde dan vrede met
zijn buren, is het nu beter om goede
maatjes met de Grieken te worden.

Zic sub 1.4. (p. 216) en noot 30.
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Polymnestor richt zich dan in gedachten tot zijn onderdanen:
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208-209

Zijn volk heeft lang vrede genoten, meer
door slimheid dan door militaire macht.

Deze overweging geeft aanleiding tot een aantal associatieve sententies over de
oorzaken en gevolgen van een oorlogssituatie:
210-213

De militaire overwinning brengt droefenis.
De soldij der soldaten bestaat uit een in
ellende gestort volk, wiens land in de
handen van een vreemde vorst valt en
verwoest wordt.

Na de gevolgen komt de mogelijke oorzaak van de oorlogsellende aan de orde: de
eigenzinnlgheid der vorsten:
214-220

De ondergang van een land wordt vaak
veroorzaakt door de stijthoofdigheid van
de vorst. Diens begeerte tot twist roept
(binnenslands) haat en nijd, en dus strijd
op, aangewakkerd door andere,
machtsbeluste, vorsten, die hiervan
profiteren om het land in bezit te nemen.

De conclusie luidt:
221

Het onschuldige volk moet boeten voor
de misstappen van de vorst.

Dekwade gevolgen voor het volk strekken zich uit tot ver na het beëindigen van de
strijd:
222-223

Nadat de vorst genoeg heeft gekregen
van de aangerichte bloedbaden, lijdt het
volk armoede.

Armoede is Crouwens gewoonlijk ook eén van de praktische redenen van behoefte
aan vrede:
224-226

Gewoonlijk geven armoede en uitputting
van de soldaten aan liefde en deugd de
kans om de oorlog te beëindigen.

Maar het volk blijft met de ellende van de armoede zitten:
227

Het volk blijft zonder nering achter in een
door oorlog vernietigd land.
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Er is dan toch nog eén geluk bij een ongeluk, want anderen overkomt nog iets veel
ergers:
228-241

Deze onderdanen zijn dan toch nog beter
af dan anderen, omdat ze niet
overwonnen zijn. In het geval van totale
machtsovername zijn de overwonnenen
niet alleen hun materieel goed kwijt, maar
zij worden ook slaven, waarmee de
overwinnaar zijn staat verhoogt en die
hij daarna aan andere barbaren
doorverkoopt. Hij vernietigt hun land tot
op de laatste steen, waardoor de
hoogmoed wordt verdreven.

Uit deze laatste woorden spreekt naast het medelijden met onschuldige
oorlogsslachtoffers ook weer de notie ‘hoogmoed komt voor de val’. Uit Hecuba's
woorden in vs. 19-47 bleek reeds hoe deze notie werd gerelateerd aan ‘de val der
groten’; nu wordt hij ook verbonden aan het lot der onderdanen die meegesleept
worden in de val van hun vorst. Polymnestors beschouwing over het droevig slavenlot
van ‘totaal overwonnenen’ is immers ook direct toepasbaar op hetgeen in de eerste
vier scènes is vertoond én door Hecuba verwoord. Ook Hecuba wees op de
hoogmoed dergenen die menen dat hun voorspoed geen einde neemt.
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Op grond van de door hem overwogen consequenties van oorlog-in-etgen- land
concludeert Polymnestor:
242-243

Zalig het land dat zulke ellende weet te
vermijden en waar een wijze vorst de
vrede waarborgt.

Deze overweging zal zijn toekomstige gedragslijn bepalen:
244-274

Polymnestor zal de Grieken vriendelijk
tegemoet treden nederigheid heeft
immers een verzoenender effect dan
hoogmoed. Onzekerheid over de
waarheid van het gerucht van een
Griekse overwinning moet echter eerst
weggenomen worden. Waan bedriegt
immers. Polymnestor stuurt daarom zijn
dienaar naar de sterrenwichelaar, die
uitsluitsel kan geven. Als Troje is
gevallen moeten er snel maatregelen
genomen worden om de wraak der
Grieken te ontgaan.

Met deze monoloog is Polymnestor als een zeer opportunistisch vorst getekend,
die zijn eigen land tegen eike prijs wil vrijwaren voor oorlogsrampen (in dit geval als
resultaat van de wraak der Grieken). In het licht van zijn rücksichtsloze moord op
dejonge Polydorus, waartoe hij weliswaar nog niet expliciet, maar wel impliciet heeft
besloten (vs. 266-267), lijkt een zich inleven in de ellende van oorlogsslachtoffers
(zonder dat dit ten overstaan van anderen voorgewend moet worden) echter
psychologisch- moreel ongeloofwaardig.

Eerste bedrijf. Seste toneel
275-340 POLYDOOR.
Na de handige en trouweloze machinator, die een op vriendschap gebaseerd
bondgenootschap zonder probleem opoffert om zelf geen risico's te lopen, wordt
zijn toekomstig slachtoffer, Polydorus, gëmtroduceerd: de volgende in de rij van
vermoorde Trojaanse prinsen. De gemoedstoestand waarin de jonge Polydorus
verkeert wordt in de nu volgende monoloog met fraaie rhetorische wendingen
verwoord. Polydorus wordt beheerst door eén emotie: angstige voorgevoelens over
het lot van Troje en hemzelf houden hem bevangen. Deze emotie wordt door hemzelf
voorgesteld als strijdig met rede en wil:

Polydorus
275-281

Polydorus voelt zich opgejaagd; zijn
tevoren zo onbevreesde gemoed is nu
beneveld door angst.
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Tevergeefs spoort hij zichzelf aan:
282-286

Probeer toch met je wil deze vrees de
baas te worden!

Het helpt niet. Hij moet bekennen:
286-305

Hij is niet meer in staat de zorg van zich
af te zetten. Zijn brein blijft beneveld, hij
zelf reddeloos. Hij voelt dat de Trojanen
door de hemel zijn verlaten en baseert
deze kwade vermoedens op gemompel
onder het volk en de brand in de verte.
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306-340

Hij richt een gebed tot de goden. Eerst
tot Jupiter: moge deze het harde gemoed
van Juno verzachten! Dan tot de op Troje
wraakzuchtige Juno zelf: waarom zou ze
het laatste bloed van de Trojaanse
kinderen verlangen, alleen omdat Paris
destijds (in het zg. Parisoordeel) Venus
heeft verkozen boven haar? Ten laatste
smeekt hij Venus om te zorgen dat de
goden medelijden met hem zullen
hebben.

Eerste bedrijf. Sevende toneel
341-437 IBIS. POLYDORUS. REY VAN TRACIERS.
Polydorus' eenzaamheid wordt nu doorbroken door de komst van zijn vriend Ibis:

Ibis
341-347

Ibis, die de geruchten over de eertijds
reeds voorspelde val van Troje ook heeft
gehoord, beklaagt in zichzelf het lot van
Polydorus en wil hem opvrolijken met iets
dat zijn jeugdig hart mogelijk zal bevallen.

Hij spreekt de droevige Polydorus aan. Deze volgende scène, waarin de ene
vriend remedies zoekt om de ander uit zijn zorgelijk gepeins te halen, geeft aanleiding
tot het aansnijden van verschillende morele onderwerpen: de waarde van de
vriendschap én de bekende eis van gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed:

Ibis. Polydorus
348-375

Ibis zegt Polydorus dat hij de groeten
moet overbrengen van diens geliefde.
Liever dan over de liefde wil Polydorus
echter spreken over zijn zorgen. Ibis
biedt zijn vriend hulp aan, maar
Polydorus aarzelt om deze te gebruiken.
Ibis herhaalt dan in positieve zin
Hecuba's woorden uit vs. 25-30:

Ibis
376-377

In tijden van geluk kent men zijn vrienden
niet, maar pas in nood wordt de ware
vriendschap op zijn waarde geschat.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

Ibis. Polydorus
378-392

In deze tijd van nood kan Polydorus zijn
vriendschap als waar erkennen, zo
meent Ibis. Dus: laat die vertellen! Het
hoge woord komt er uit en Polydorus
maakt Ibis deelgenoot van zijn angstige
gevoelens.

Deze heeft zijn instructie voor deze situatie klaar:

Ibis
393-405

Het zijn misschien allemaal maar
geruchten van het ‘klappich volck’
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(vs. 394), maar áls ze waar zijn, dan zal
Ibis - zo zweert hij - de Grieken met
geweld vervolgen. Op dit moment moet
Polydorus zich echter gedragen zoals
het een vorst past: diens hart mag niet
bewogen worden door angst. Adeldom
beteugelt het gemoed en zorgt dat men
gelijkmoedig is in voor- en tegenspoed.
Polydorus moet zich gedragen als een
ware zoon van de Trojaanse koningin.
Dit is ware vriendentroost, immers:
406-409

‘De trotse deucht troost meer alst slappe
vrouw-ghesmeeck’ (vs. 407). Hierdoor
krijgt het hart weer moed. Meehuilen doet
slechts de moed verliezen.

Nadat hij Polydorus zo een hart onder de riem heeft gestoken neemt Ibis zijn
toevlucht tot een uitnodiging aan zijn vriend om zich feestelijk te gaan vertreden:

Ibis. Polydorus
410-418

Hoewel Polydorus met tegenzin de
sociale beleefdheid die de ‘ghewoont’
hem oplegt in acht neemt, volgt hij toch
Ibis, die hem naar de andere hovelingen
wil voeren, om zich daar met hen te
vermaken.

Ibis. Polydorus. Rey van Traciers
419-437

In het gezelschap van dames en heren
wordt Polydorus met vreugde begroet.
Deze slaat echter het verzoek van eén
der dames om mee te dansen af en
koppelt haar beleefd aan eén der heren.
Hijzelf wil liever samen met Ibis toezien.
De dans, begeleid door muziek, begint
zo zonder hem.

De dans der Thracische hovelingen sluit dit eerste bedrijf zonder woorden af.

Tweede bedrijf. Eerste toneel
438-469 IBIS. REY VAN TRACIERS. POLYDOOR.
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Het tweede bedrijf sluit direct aan op het eerste. Ibis spreekt de nog steeds
neerslachtige Polydorus, bij wie er ondanks de vriendelijke blikken van de dames
geen lachje af kan, krachtig toe:

Ibis
438-445

De benarde mens wordt steeds door
droefheid achtervolgd: zo ook Polydorus.
Ibis zou echter liever sterven dan zo te
leven.

De te verwachten morele instructie blijft ook nu niet uit:
446-452

Mannelijke kracht kan ijdele waan en op
gissing berustende angst beteugelen,
behalve als een kwaad geweten aan je
ziel knaagt.

453-461

Aangezien Polydorus zich de haat der
goden niet op de hals gehaald kan
hebben, mist zijn gezucht zeker alle
grond. Weliswaar ziet men's
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avonds brand in de richting van Troje,
maar Polydorus weet toch wel wat over
het lot van de stad is voorspeld en wat
de zangers daarvan zingen? Of acht hij
die voorspellingen maar ijdele praatjes?
De tekst lijkt hier niet erg consistent: deze laatste woorden passen namelijk wel
in de mond van Polydorus, maar niet in die van Ibis. Diens opmerking suggereert
immers het bestaan van twee, elkaar tegensprekende voorspellingen (zie vs. 345).
Ook het antwoord van Polydorus past eerder bij Ibis, om - tegen beter weten in ter geruststelling van Polydorus alle beroep op praatjes en voorspellingen als
‘beuselinghen’ af te doen:

Polydorus. Rey van Traciers
462-469

Polydorus gelooft er niet in. Ondanks de
bemoedigende woorden der Thracische
edellieden blijft hij droevig en vertrekt om
zich eenzaam aan zijn melancholie over
te kunnen geven.

Tweede bedrijf. Tweede toneel
470-484 IBIS. REY VAN TRACIERS.
Buiten de aanwezigheid van Polydorus blijkt Ibis ook veel minder optimistisch.
Hij spreekt nu toch weer wel over een uitleg ten goede van de brand, maar blijft bij
zijn afwijzen van waarzeggingen:

Ibis. Rey van Traciers
470-475

Ibis en de Thraciërs vertrouwen niet op
voorspellingen. Waarzeggers raden maar
wat:

Na deze kritische woorden verschijnt sterrenwichelaar Mantis, en even later ook de
koning, in hun gezichtsveld. De hovelingen sparen onderling hun kritiek op deze
lieden niet:
476-484

De wichelaar praat het volk naar de
mond en de koning denkt de waarheid
door het gekakel van een leugenaar te
vinden, iemand die meent de geheimen
der goden te kennen.

Hiermee is de redeloosheid van zowel de raadgever als de raad zoekende vorst,
die op zo'n bedrieger vertrouwt, expliciet gemaakt.
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Tweede bedrijf. Derde toneel
485-563 MANTIS. POLYMNESTOR.
De twee dubieuze gezagdragers staan nu tegenover elkaar. Mantis heeft - op
Polymnestors verzoek tot opheldering over Trojes lot na - alleen het woord. Coster
gebruikt deze scène om de zelfingenomen wichelaar in al zijn hoogmoed te tekenen,
maar tevens legt hij Mantis een aantal bespiegelingen in de mond die essentieel
inzicht in de positie van de mens en zijn relatie tot God inhouden:
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Mantis. Polymnestor.
485-501

Mantis stelt zich ter beschikking van de
koning. Als Polymnestor hem beveelt te
vertellen hoe het met Troje is gesteld,
geeft hij echter eerst hoog op van zijn
grote kunnen in het sterrenwichelen.

Coster laat daarbij niet na om Mantis en passant de hiërarchisch ondergeschikte
positie van de priester ten opzichte van de vorst te laten formuleren:

Mantis
502-503

Mantis zal het bevel van zijn vorst nu
gehoorzaam opvolgen: deze is immers
boven hem gesteld ‘tot over-hooft, van
Godt’.

Hierna volgen 26 regels ethiek-in-notedop:
504-529

God heeft de mens naar zijn evenbeeld
geschapen en boven de dieren gesteld:
de mens richt zich als enige met zijn
‘vernuft’ (vs. 509) naar de hemel en looft
God met zijn rede. Alleen in de mens
smeulen de vonken van het goddelijk
vuur. Hij is geschapen om zijn naaste te
dienen: daartoe dienen zijn handen, zijn
sociale zin en zijn redelijk verstand. (Door
dit verstand staat de mens in directe
relatie tot het goddelijke;) het stijgt op tot
boven in de hemel en brengt hem
vandaar het inzicht hoe hij wél moet
leven.
De hemel leert de mens het natuurlijk
gebruik van de aardse dingen, ook al zijn
er velen die zich aan ‘misbruycks qua
ghewoont’ (vs. 526), de goede natuur ten
spijt, overgeven. Hierdoor missen ze de
kennis van het goddelijke, en dat nog wel
in hun mooiste jaren, als ze juist op het
‘recht ghebruyck’ (vs. 529) der dingen
zouden moeten letten.

Mantis twijfelt er niet aan of hij heeft dat goede gebruik altijd tot het zijne gemaakt,
en met goede resultaten:
530-539

Door zijn goede instelling kwam hij tot
inzicht en dit draagt hij met vreugde aan
anderen over, zoals ook billijk is. Hij heeft
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indertijd voorspeld dat Troje negen jaar
onoverwinnelijk zou blijken: nu, na het
tiende jaar, ziet men in hoe waar die
voorspelling was.
(Kennelijk doelde Ibis in vs. 345 (en vs. 359?) op dié voorspelling). Als Mantis de
waarheid spreekt (en dat zou door Polymnestor onderkend moeten zijn), lijkt hij er
nu blijk van te geven dat er toch wat in die sterrenwichelarij zit. Toch wil Coster zijn
publiek dit inzicht zeker niet meegeven. Dit blijkt niet alleen uit de duidelijk
geformuleerde kritiek van Ibis en de Thraciërs, die Mantis' komst heeft ingeleid,
maar ook uit de komische wijze waarop Coster Mantis de door hem waargenomen
loop der planeten laat beschrijven. Op grond hiervan kwam de wichelaar tot de
conclusie, zo zegt hij, dat Troje moet zijn gevallen.
Dit in:
540-555
Euforisch besluit hij:
556-559

De mens is zó goddelijk dat hij dit alles
uit de loop der hemellichamen kan
opmaken, als hij zijn verstand maar slijpt.
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Gezien de wijze waarop het oordeel over Mantis' betrouwbaarheid door Coster wordt
gestuurd, zal het publiek ook deze uitspraak als hoogmoedige bluf hebben moeten
opvatten. Maar toch lijkt Mantis het nu weer bij het juiste eind te hebben, want daár
kan hij de komst der Grieken aankondigen, die reeds op de Thracische kust landen!
De opschepper heeft weer ‘lichtvaardich by gheval’ (vs. 474) goed geraden, óf had
hij de vloot al zien aankomen voór hij naar Polymnestor ging?
Dit in:
560-563

Tweede bedrijf. Vierde toneel
564-616 POLYMNESTOR.
De boze voorgevoelens van Polymnestor én Polydorus, ieder om zijn eigen
redenen om zijn eigen lot bezorgd, blijken nu bewaarheid. Polymnestor gaat als
eerste tot handelen over. In de volgende monoloog overlegt hij wat te doen en komt
tot een besluit:

Polymnestor
564-573

Nadat hij Mantis heeft weggestuurd wordt
Polymnestor extra vervuld van angst dat
Agamemnon en de zijnen hem voor het
verbergen van Priamus' zoon zullen
straffen.

Coster maakt van de gelegenheid gebruik om een klein exposé over de
achtergrond van de Trojaanse oorlog in te lassen, in Polymnestors woorden van:
574-579
580-611

De noodzaak om de wraak der Grieken
te ontgaan gedoogt geen uitstel: angst
om de trotse Grieken te benaderen moet
wijken voor de noodzaak van de vrede
van zijn volk. Met Polydorus' dood zal
deze vrede én Polymnestors geluk
gekocht moeten worden.

Het blijkt nu dat Polymnestor niet alleen een laffe opportunist is (die trouwens ook
voor zijn eigen hachje vreest), maar ook een rücksichtsloze tiran, die in de moord
op Polydorus nog een extra voordeel ziet ook: hij komt zo meteen in het bezit van
diens geld. Dit in:
612-615
616

Daar ziet Polymnestor juist Polydorus
aankomen.
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Tweede bedrijf. Vijfde toneel
617-635. POLYDOOR. POLIMNESTOR.
De wel zeer opportune komst van Polydorus bij de Thracische vorst wordt zeer
aannemelijk door zijn motivatie:
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Polydorus. Polymnestor
617-633

Polydorus, die nu zeker weet dat Troje
is gevallen, komt hulp vragen voor
vluchtelingen uit zijn vaderstad.
Polymnestor kondigt hem zonder omhaal
van woorden zijn dood aan en beveelt
ondanks Polydorus' klachten zijn
dienaren om de jongen in zee te werpen.

Polydorus heeft het laatste, klagende, woord, voor hij wordt doorstoken:

Polydorus
634-635

Een goddeloos mens tergt door
wangeloof zijn God; eigenbelang ligt ten
grondslag aan schijnvriendschap.

Hiermee is het eerste geval van schijnvriendschap, die vrienden in nood opoffert
(zie Hecuba's woorden in vs. 23-28) ten volle gedemonstreerd. Tevens is de volgende
gruweldaad, aan de Trojanen begaan, voltrokken. Voor innerlijke strijd binnen
Polymnestor was hierbij geen plaats; de moord op Polydorus wordt in een vloek en
een zucht bedisseld.

Tweede bedrijf. Sesde toneel
637-667 ULYSSES.
In de volgende scène wordt men weer geconfronteerd met de Grieken. Ulysses,
die de grote instigator was van het gruwelijk leed, Andromache aangedaan, treedt
nu op als triomfator.

Ulysses
636-667

Ulysses treedt op het strand om baan te
maken voor de vloot der Grieken. Hij
dankt de goedgunstige goden Juno en
Jupiter, die er voor gezorgd hebben dat
men zich hier kan bevoorraden. Dan laat
hij alles gereed maken voor de triomfale
intree van Agamemnon, de Griekse
bevelhebber, wiens komst reeds met
muziek wordt aangekondigd.

Tweede bedrijf. Sevende toneel
667-745 AGAMEMNON MET ALLE DE GRIEKSCHE PRINCEN.
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Agamemnon, de grootste onder de leidende Griekse vorsten, bevestigt tegenover
de zijnen de triomf over Troje. De situatie vraagt om een passende dankmonoloog
aan de goden en deze wordt dan ook door Agamemnon uitgesproken. (N.B. De tekst
van deze monoloog is gesteld in een afwijkend rijmschema van gekruist rijm). Binnen
het optreden van deze vorst, evenals binnen dat van de Thracische koning
Polymnestor, passen echter ook de bekende sententiae over de gevaren die een
land in tweedracht bedreigen en de plicht van de vorst om het heil van zijn
onderdanen te waarborgen.
Evenals de woorden van Polymnestor komt de associatieketen van Agamem-
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nons sententieachtige uiteenzettingen alleen op het beginpunt uit de situatie voort:

Agamemnon
668-677

De goden hebben het zondig Troje
gestraft en de deugd der Grieken
eindelijk met een overwinning beloond.

Aan deze constatering kunnen enige algemene wijsheden gekoppeld worden:
678-682

Ook al duurt het soms even, toch helpt
de hemel uiteindelijk altijd de
vreedzamen en brengen zij de kwaden,
die de overwinning van de deugd
belemmeren, ten val.

Dit gebeurt door de volgende middelen:
683-693

De hemel doet dan burgertwist ontstaan
en misplaatst wantrouwen ten opzichte
van de eigen vorst, als zou deze heulen
met de vijand, die het zondige rijk terecht
probeert te vernietigen.
Hieruit komt onder het mom van
vriendschap nijd voort, gevoed door
eigenliefde, die het heil van de
gemeenschap doet vergeten.
Waardigheid, deugd en eer zijn dan te
koop, en brengen zo het tweedrachtig
volk ten val.

Hiertegen is echter een goede remedie:
694-695

Eendracht onder de vorsten is heilzaam
voor de onderzaten en maakt
gemakkelijk te overwinnen landen
onoverwinnelijk.

Anders dan in de aan Polymnestor in de mond gelegde visie (vs. 214 e.v.) lijkt in
Agamemnons woorden de ondergang van een land te wijten aan (door de goden
bewerkte) tweedracht onder de burgers, niet aan de machtswellust van de vorst.
Toch gaat de conclusie dezelfde richting uit: eendracht onder de vorsten is
basisvoorwaarde voor het geluk van het volk. Deze woorden, die op deze plaats
vrijblijvend zijn, worden echter straks gedemonstreerd aan de handeling: argwaan
ten opzichte van de vorst zal de aan verraad onschuldige Agamemnon treffen. Dit
zou vermeden zijn als vorst Ulysses geen aanstoker van tweedracht was geweest.
Agamemnon benadrukt tot slot nog eens de rechtvaardigheid van de Griekse zaak:
696-745

Dank zij de goedgunstigheid der goden
hebben de Grieken door hun eendracht
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Troje overwonnen. Niet zij, maar
Trojanen als Paris c.s. waren schuld van
de oorlog en voorwerp van terechte
Griekse wraak. De priesters moeten dus
Mars een dankoffer brengen en men
moet de god met lofzangen loven.
Intussen dient leeftocht aan boord
gebracht te worden voor de toekomstige
thuisreis.

Tweede bedrijf. Achtste toneel
746-845 ULYSSES. REY VAN GRIEKSCHE KRIJGHS-LUYDEN. MANTIS.
Agamemnons speech is kennelijk mede aangehoord door Mantis, die na vs. 564

Samuel Coster, ethicus-didacticus

230
de aankomst der Grieken is gaan bezien. Onmiddellijk na de woorden van de
bevelhebber treft Ulysses zijn eerste maatregelen om de algehele vernietiging van
Hecuba's geslacht te verzekeren. Mantis speelt hierin een centrale rol. Gesuggereerd
wordt dat Ulysses reeds lang op de hoogte was van diens bestaan en op diens
medewerking rekende. Immers: zijn instructie voor de priester heeft hij al bij zich.

Ulysses. Rey
746-764

Ulysses beveelt de Grieken om
Agamemnon te volgen (die kennelijk
toeziet op het uitvoeren van zijn bevelen).
Ze moeten echter eerst discreet Mantis
vragen bij hem te komen. Dan herhaalt
hij nog eens Agamemnons bevelen.

De Grieken brengen de wichelaar nu voor Ulysses:

Ulysses. Mantis
765-845

Ulysses vraagt Mantis naar Polydorus,
waarop de priester vertelt dat
Polymnestor deze zelf heeft gedood, om
de Grieken gunstig te stemmen. Ulysses
wil Mantis nu gebruiken om nog meer
wraak op de Trojanen te nemen:
Polyxena moet geofferd worden. Mantis
haast zich zijn (betaalde!) diensten in
dezen aan te bieden en Ulysses komt
met een plan: Mantis moet zich
vermommen als de geest van Achilles
en zo de dood van Polyxena eisen.
Ulysses heeft namelijk een gerucht
vernomen dat er een huwelijk tussen eén
van de Trojaanse prinsessen en eén der
Griekse vorsten wordt bekonkeld. Dat wil
hij absoluut verhinderen, anders is de
Trojaanse oorlog nog lang niet voorbij.
Aarzelende bezwaren van Mantis wuift
Ulysses weg met de verzekering: het volk
gelooft alles, als het onder schijn van
godsdienst wordt bedrogen. Bovendien:
een wijs man die het doór heeft, zal niets
zeggen, uit vrees door de geestelijkheid
voor ketter uitgemaakt te worden. Mantis
krijgt instructie in de vorm van een, door
Ulysses reeds tevoren geschreven, tekst.
Beiden vertrekken, want Hecuba nadert.
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Tweede bedrijf. Neghende toneel
846-895 REY VAN TROYAANSCHE VROUWEN. HECUBA.
Nadat in de vorige scène de voorbereidselen zijn getroffen voor de volgende
rampspoed die met name Hecuba, moeder van Polyxena, zal treffen, komen de
Trojaanse koningin en de haren onder klaagzangen weer ten tonele:

Rey
846-873

De rei der Trojaanse vrouwen probeert
klagend Juno te bewegen: moge zij
verhinderen dat zij als slavin meegevoerd
zullen worden! Daar-

Samuel Coster, ethicus-didacticus

231

na richten ze zich tot Venus: wil zij, die
Paris zo beminde, diens moeder niet
helpen? Ter wille van Venus heeft Troje
zich immers - door Paris' keuze - de haat
van Juno op de hals gehaald.
Hecuba haakt hierop in door op Paris' rechtvaardigheid in het oordelen te wijzen:

Hecuba
874-878

Paris werd door geen gunst en beloften
omgekocht: zijn handelen kwam slechts
voort uit zijn goddelijk gemoed, waarop
door ongoddelijke ontevredenheid wordt
gesmaald.

Door te ontkennen dat Paris is gezwicht voor de schone beloften van Venus, die
hem immers de (onwettige) liefde van Helena beloofde, ontkent Hecuba in feite
evenzeer dat Paris' schuld oorzaak is geweest van de ondergang van Troje.
Agamemnon zag dit uiteraard anders (zie vs. 723-728).
In haar volgende woorden werpt Hecuba dan ook alle schuld op de afgunst van
Juno, net als de rei had gedaan. Dit niet dan na de begeerte naar andermans goed
te hebben afgeschilderd als bron van innerlijke pijn:
879-889

Ontevredenheid en kwade begeerte der
mensen baren terecht smart: Hoe
vreemd dat ook de goden ontevreden
zijn als het object van hun verlangens
hun ontgaat. Nu de goden zo smadelijk
tonen dat deze ‘raserny’ (vs. 888) ook bij
hen leeft, hoe wil men dan dat de
mensen hun begeerten beteugelen?

Toch vraagt Hecuba de goden nog om medelijden:
890-895

Moge de hemel zich over haar ongeluk
ontfermen. En laten de Trojaanse
maagden met aangename muziek haar
leed verzachten.

[Tweede bedrijf. Tiende toneel]
896-934 REY VAN TROYAANSCHE VROUWEN.
De rei geeft met het volgende (dat in de eerste regels direct verwijst naar Horatius'
33
‘Beatus ille’ en de daarop volgende beschouwing over de bekende tegenstelling
tussen het onrustige, zondige hof en het land, waar tevredenheid en innerlijke rust
heerst, een algemeen perspectief aan waartegen de ellende der Trojaanse vorstin
33

Zie hoofdstuk III, noot 188.
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én de machinaties der politici om haar heen moeten worden beoordeeld. Vorsten
zijn nooit te benijden en de kroon van de innerlijke rust verkrijgen zij zeer zelden.
Wijs zijn degenen die een eenvoudig bestaan op het land leiden, vreedzaam levend
volgens ‘der natuuren wensch’ (vs. 930):

Rey
896-922

Wijs zijn degenen die het woelige
bestaan van de stad ontlopen en het
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leven der boeren willen delen. De boer
leeft in rust ‘na zijn lust’ (vs. 901); hij wil
zijn hut niet ruilen voor een paleis, waar
men altijd meer behoeft dan men heeft.
Hij leeft volgens de geboden der goden.
Als men van kwade begeerte is bezeten,
waarborgt een koningskroon het echte
koningschap, namelijk innerlijke rust,
geenszins. En zonde leeft nu juist aan
het hof.
Na het lied gaat de rei in dezelfde toon door:
923-931

Wie zou zijn rust willen ruilen voor
koninklijke macht en eer? Alleen de
zotten, die uit onwetendheid nergens
bang voor zijn. Hoe gelukkig leeft de
eenvoudige mens, die alles heeft wat de
natuur vraagt: (bevrediging van)
‘nootdruft’ en vervulde liefde, die zoveel
vermag.

932-934

Terwijl Hecuba slaapt zal de rei
vertrekken en de speellieden gebieden
om haar slaap met muziek te bevorderen.

Derde bedrijf. Eerste toneel
935-998 POLYDORUS. HECUBA.
Terwijl Hecuba slaapt verschijnt de geest van Polydorus. Hecuba zal verschrikt
ontwaken, vervuld van vreselijke voorgevoelens over het lot van twee van haar
kinderen. De scène vindt een voorbeeld in de openingsscène van Euripides' Hecuba,
maar is op Senecaanse wijze getoonzet: vertoon van horror, maar vooral ook oproep
tot wraak, gevolgd door een monoloog van uitzinnige wanhoop:

Polydorus
935-948

Polydorus stijgt op uit de dampen van de
Styx en toont zijn moeder zijn wonden.
Hij roept Hecuba op om zijn dood aan de
trouweloze Polymnestor te wreken.

Hecuba
949-992

Haard rust verstoord door geesten en
onder hen notabene Polydorus, is
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Hecuba opgeschrikt uit haar slaap. Angst
dat haar zoon dood is heeft haar
bevangen. Deze wordt nog vermeerderd
door een onheilspellend droombeeld, dat
haar de dood van eén van haar kinderen
voorzegde. De versteende goden nemen
haar smeekbeden niet aan, zo klaagt zij.
Het lijkt of de hemel om haar ellende
lacht, óf dat mogelijk de haar
goedgezinde goden machteloos zijn.
Hecuba is nu geheel vertwijfeld: ze weet
zich de prooi van ‘helsche raserny’ (vs.
987), die haar ziel in benauwdheid
brengt. Richt Juno haar wraakzucht nu
op Polyxena, zoals het droombeeld lijkt
te beduiden?
Zoals al uit haar woorden in vs. 883 e.v. bleek, is er bij Hecuba nu reeds geen
plaats meer voor Godsvertrouwen. Ze voelt zich slechts het onschuldig slachtoffer
van de haat der goden (i.c. die van Juno). Van enige overweging over eigen
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schuld of van berusting is geen sprake.
993-998

Daar hoort ze de Grieken aankomen, die
zich onder leiding van de priesters
opmaken om Mars met zang en dans te
eren. Ze haast zich weg.

Derde bedrijf. Tweede toneel
999-1018 REY VAN GRIECKEN. AGAMEMNON. ULYSSES. PYRRUS.
De Grieken en hun leiders, waaronder nu ook Pyrrhus, de zoon van Achilles,
maken zich onder trompetgeschal gereed tot een dankdienst voor Mars en bereiden
zich voor op een (dieren)offer op het altaar. Ze zingen een lofzang op de oorlogsgod:

Rey enz.
999-1018

Lof zij de god die door wraak en geweld
de overwinning bezorgt aan de goeden!

Derde bedrijf. [Derde toneel] (N.B. in de editie-1619 staat abusievelijk:
Tweede toneel)
1019-1090 MANTIS VERMOMT. AGAMEMNON. ULYSSES. PYRRUS. REY VAN GRIECKEN.
Direct na het lied der Grieken verschijnt tot algemene ontzetting Mantis - vermomd
als de geest van Achilles -bij het altaar. Hij rijst zogenaamd op uit de onderwereld,
op een plaats waar, naar straks blijkt, ook zijn graf is gesitueerd. (Zie vs. 1264,
1313). Mantis heeft de tekst die Ulysses hem gegeven heeft (vs. 839-840) uit zijn
hoofd geleerd: een monoloog van 72 regels, bestemd om de Grieken te overtuigen
van de noodzaak om Polyxena te offeren. Het ‘catchword’ is wraak:

Mantis
1019-1090

Mantis-Achilles roept uit hoe verongelijkt
hij zich voelt door het vertrek der
Grieken, die hem kennelijk vergeten zijn.
Immers: Achilles' dood moet nog
gewroken worden door het offer van
Polyxena, die meegewerkt heeft aan de
list die zijn dood beraamde. Als de
Grieken zijn eis niet inwilligen, zal hij zich
op ieder van hen wreken.
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Derde Bedrijf. Vierde Toneel
1091-1318 ULISSES. AGAMEMNON. PYRRUS. REY VAN GRIECKEN.
Als het rhetorisch geweld van Ulysses' woorden-in-de-mond-van-Mantis zijn eerste
uitwerking heeft gehad (de Grieken zijn ontzet, zie vs. 1031-1032, 1098-1100), moet:
Ulysses zijn rhetorstalent opnieuw aanwenden om het gewenste doel te bereiken.
Allereerst wendt hij welsprekend grote schrik voor:
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Ulysses
1091-1100

Ulysses beschrijft zijn ontzetting bij de
aanblik van de geest, een schrik die hij
deelt met het volk én de priesters. Hij
spreekt de Grieken moed in en spoort
hen aan tot beraad.

Dan wendt hij zich tot Agamemnon, die hij een gedragskeuze voorlegt die in zijn
voorstelling van zaken geen moeilijke is. Overigens laat Ulysses door de keuze van
zijn epitheta in het midden of de goden die achter Achilles' bevel staan, nu
goedertieren zijn of juist streng:
1101-1115

Wat moet men doen na dit bevel van
Achilles, dat kennelijk in
overeenstemming is met de heilige wil
der goedertieren goden? Moet men tot
zijn schaamte de wil der strenge goden
niet opvolgen, of juist wel, uit dwang en
vrees?

Agamemnon maant de Grieken tot kalmte:

Agamemnon
1116-1117

Eerst moeten de Griekse leiders
onderling overleggen.

Dan spreekt hij ten overstaan van het leger (zie vs. 1192) tot zijn medeleiders. Grote
aarzeling over deze wens van de volgens hem toch oprechte goden bevangt hem:
1118-1134

Hoe is het mogelijk dat de oprechte
goden, die anders gewoon (dieren)offers
aannemen, nu slechts met een
mensenziel en (dus) met Agamemnons
eeuwige smart tevreden te stellen zijn?
Moet de mens wel alles doen wat de
goden willen?

Uit Agamemnons woorden blijkt hier nog slechts onbegrip, geen argwaan over
de vraag of de goden in deze zaak wel echt een rol gespeeld hebben. Zijn laatste
opmerking is in deze context voor een christelijk publiek dan ook alleen aan te
merken als ‘zondig’. Een eigen wil die tegenover Gods wil gesteld wordt kan volgens
christelijke opvatting slechts tot verderf leiden.
De ethische instructie, die het juiste inzicht in dezen moet formuleren, wordt nu
in de mond gelegd van de verdorven Ulysses. Het is hij die wijst op Gods almacht
en's mensen afhankelijkheid van Hem, met als krachteloze tegenhanger de ‘kwade
gewoonte’. Ulysses maakt ook geen onderscheid tussen de goden (van de Griekse
situatie) en (de ene, christelijke) God (vs. 1140-1142 tegenover vs. 1146; vs. 1156,
1158 tegenover vs. 1150, 1155, 1159-1160).
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Zo ziet men dat de twee broeders in het namaak-godsdienstig kwaad, de
onbetrouwbare, valse Mantis en de met alle heiligheid spottende Ulysses, de dragers
worden van als juist te aanvaarden theologische opvattingen. In het geval van
Ulysses dient dit echter de intrige: Agamemnon wordt door Ulysses' hypocrisie voor
het blok gezet:

Ulysses
1135-1148

Ten onrechte verhovaardigt de mens zich
over zijn ijdele roem. Hij is
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immers geheel afhankelijk van Gods wil.
Dat wil zeggen: slechts als hij zijn wil
door Gods kracht in zich laat bepalen kan
de mens het goede bereiken. Buiten
Gods wil is hij machteloos. Weliswaar
kan door kwade gewoonte zijn bedorven
gemoed zich ‘wt eyghen lust’ (vs. 1146)
tegen de grote goden keren, maar's
mensen weerspannigheid en
eigenzinnigheid vermogen niets tegen
de onveranderlijke plannen der goden.
Het feit dat de goden nu van de mens iets anders eisen dan ze voorheen deden
(een mensenoffer) beargumenteert Ulysses met opnieuw een principiële uitspraakt
over Gods almachlt, die niet aan wetten is gebonden:
1149-1159

De goden eisen nu een ander offer dan
de vroeger gebruikelijke. Weliswaar
hebben ze die eertijds zelf aan de mens
bevolen, maar aan Gods wet is slechts
de mens gebonden, niet God zelf.
Daarom moet Agamemnon nu doen wat
zij verlangen.

Het vast blijven houden aan ‘gewoonte’, tégen het goddelijk gebod, is verkeerd:
1160-1163

Het gedrag van de mens wordt vaak
bepaald door gewoonte; zelfs door
gewoonte bepaald kwaad gedrag herstelt
hij met moeite.

Toegepast op Agamemnon:
1164-1167

Zou Agamnemnon dan nu, door
gewoonte en eigen wil gedreven, tegen
de wil van de goden ingaan, of soms uit
medelijden?

Na zijn theologisch argument vindt Ulysses meerdere argumenten om Agamemnon
te overtuigen. Eerst de politieke consequenties:
1168-1171

Als Agamemnon deze vijandin wil sparen
riskeert hij tweedracht, die dan namelijk
zeker zal losbarsten.

Dan doet Ulysses een beroep op de verplichtingen tegenover Achilles, die
Agamemnon volgens hem achteloos terzijde schuift:
1172-1182

Ulysses zou, als Achilles het wilde, wel
zelf voor hem willen sterven, maar
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Agamemnon vergeet de diensten van
iemand als hij die niet meer kan
gebruiken!
Uit Agamemnons reactie blijkt dat hij nu toch bedrog in het spel vermoedt. Zijn
opmerking over de dwangpositie waarin afgodengeloof een wijs man kan brengen,
zal straks door zijn eigen gedragslijn bevestigd worden:

Agamemnon
1183-1188

Hoe wordt de eenvoudige mens verleid
door heilige schijn, en wat voor ramp
brengt afgodendienst! Het bigotte en
oproerige volk is er echter zo van onder
de indruk dat een wijs man liever niet
ingrijpt.

Nu Agamemnon zich zo openlijk verzet, gaat Ulysses, gesteund door Pyrrhus,
tot de aanval over. Het feit dat het leger in het offer toestemt maakt Agamemnons
positie er niet gemakkelijker op. Een felle discussie ontspint zich tussen de
aanvoerders:
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Ulysses. Pyrrhus. Agamemnon. Rey van Griecken
1189-1221

Ulysses wijst op de wil van het volk en
zegt dat Agamemnon door zijn
ongodsdienstige weigering om de wraak
der goden uit te voeren deze goden ten
onrechte de wet wil stellen. Pyrrhus
waarschuwt de leider dat
ongehoorzaamheid aan de goden de
staat aan het wankelen zal brengen.
Agamemnon verwijt de Grieken hun
vooroordelen en meent dat hij zich juist
een goed vorst betoont door zich van
Ulysses' laster niets aan te trekken.
Ulysses verwijt hij onredelijkheid: deze
hitst bovendien door middel van laster
het volk tegen hem op, dat toch al
gemakkelijk op grond van praatjes zijn
trouwe vorsten haat. Staatzucht en
godsdienstijver zijn echter niet op
redelijke wijze te bestrijden; de
godsdienstijver van het blinde volk al
helemaal niet, nu Ulysses uit wraakzucht
de Grieken opruit.

Ulysses ontkent deze beschuldigingen en wendt slechts godsdienstigheid als
motivatie voor:

Ulysses. Agamemnon
1222-1227

Waar is mijn wraaklust dan ooit
gebleken?, vraagt Ulysses. Agamemnon
herinnert hem hierop aan zijn
beschuldigingen ten aanzien van
Palamedes. Ulysses maakt zich hier snel
van af en wil bij de zaak blijven: het gaat
er nu slechts om of Agamemnon bereid
is Polyxena te laten doden.

(N.B.: In de editie-1630 zijn tussen 1224 en 1225 32 regels toegevoegd, waarin
Agamemnon dieper ingaat op de zaak-Palamedes en Ulysses' wraakzuchtige
eigenbaat ook in die zaak in schrille kleuren afschildert).
De discussie zet zich nu voort en eindigt ermee dat Agamemnon, gedwongen
door als godsdienst vermomd bedrog, zich neerlegt bij de wil van het volk, met name
om burgertwist te vermijden:

Pyrrhus. Agamemnon. Ulysses
1228-1254

Agamemnon vraagt zich af wie Achilles
deze wraak heeft ingefluisterd. Innerlijke
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smart zal zijn deel zijn als hij toegeeft.
Als Pyrrhus hem eraan herinnert dat hij
indertijd toch vrijwillig zijn eigen dochter
Iphigenia aan Diana heeft geofferd,
antwoordt Agamemnon dat dit toen
dezelfde reden had als nu: ‘dwang, en
een Godsdienstich schijn’ (vs. 1252).
Echter: vaak moet een vorst zich om
bestwil voegen naar het volk.
Nu het besluit om Polyxena te offeren is genomen, probeert Agamemnon nog
eén probleem te creëren:

Agamemnon. Ulysses
1255-1275

Agamemnon vraagt: waar, wanneer en
door wie moet Polyxena ge-
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dood worden? Ulysses weet terstond
antwoord: uit Achilles' woorden bleek dat
het nu direct ter plekke moet gebeuren.
En wie moet het doen: natuurlijk Pyrrhus!
Coster benut deze situatie om het karakter van Pyrrhus uit te diepen. In deze
figuur wordt voor het eerst in de handeling een innerlijke strijd uitgebeeld, die aan
een dramatische beslissing voorafgaat:
Ulysses. Pyrrhus
1276-1292

Ulysses vraagt Pyrrhus waarom hij zo
bang staat te kijken. Pyrrhus overweegt
eerst hoe lafaards zich wel in gedachten
op hun vijand wreken, maar niet in een
directe confrontatie. Ook hijzelf voelt zich
bevangen door angst. Was zijn moed dus
maar schijn, of zou hij door medelijden
worden bewogen?

Op deze vraag biedt Agamemnon de passende morele instructie: hoedt u voor
lafheid, vermomd als medelijden:

Agamemnon
1293-1300

Medelijden en lafheid lijken op elkaar:
beide proberen vat te krijgen op de
zwakke mens. In een enkel geval komt
medelijden uit redelijkheid voort en kan
dan het verharde gemoed verzachten;
lafheid is echter nooit redelijk, maar
vermomt zich bij lafaards als medelijden.

Hierop vermant Pyrrhus zich en het lot van Polyxena is nog eens bezegeld:

Pyrrhus. Agamemnon
1301-1315

Pyrrhus zal gehoorzaamheid en liefde
voor zijn vader stellen boven zijn
innerlijke weerzin om Polyxena te doden.
Agamemnon gebiedt dat dit direct zal
gebeuren. Ulysses moet Polyxena halen
en Hecuba wat kalmeren.

Agamemnons laatste woorden, tot het leger gericht, doen bittere ironie vermoeden:

Agamemnon
1316-1318

Polyxena zal op het graf van Achilles
geofferd worden door Pyrrhus, ter wille
van de eer van zijn vader; dit omdat de
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Grieken menen dat dit offer de goden
waardig is.

Vierde bedrijf. Eerste toneel
1319-1355 HECUBA.
De volgende slag die Hecuba zal treffen is nu voorbereid. De beproefde vrouw
gaat definitief haar ongeluk tegemoet. Haar monoloog, die nu volgt, is in dezelfde
wanhoopstoon gesteld als haar klacht in vs. 949-992, versterkt door het
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onheilspellend genfluister in de rangen van de haar opwachtende Grieken. Nog
heviger dan tevoren wordt zij bestookt door boze voorgevoelens en getoond als
prooi van wanhoop, die haar geest in verwarring heeft gebracht en haar het geloof
in de goden heeft doen verliezen. In haar eerste woorden stelt zij zich opnieuw voor
als een speelbal van het wispelturige lot, evenals in haar eerste monoloog, o.a. in
vs. 45-47:

Hecuba
1319-1348

Hecuba wordt in lijf en ziel gekweld door
de slagen die het ‘dertele gheluck’, dat
altijd speelt met de mens, (vs. 1319) haar
toebrengt. Spookbeelden teisteren haar.
Zijn ze echt of slechts verbeelding van
haar angst? De wanhoop heeft haar het
geloof aan de hemelse goden doen
verliezen, waardoor ze nu werkelijk
vervloekt is. Ze is nu nog slechts een
prooi van de machten der onderwereld,
die haar met vrees voor nog meer
ellende vervullen.

Hecuba ziet nu hoe Ulysses op haar toe komt:
1349-1355

Zal Ulysses aan haar dromen en
gedachten een uitleg (naar zij vreest; ten
kwade) kunnen geven? Wat betekent het
gefluister der Grieken?

Vierde bedrijf. Tweede toneel
1356-1395 HECUBA.
In de volgende situatie is Ulysses opnieuw bode van het kwaad. Ook deze en de
volgende scène hebben een direct model in de tekst van Euripides' Hecuba (tweede
bedrijf, eerste scène), maar aangezien - anders dan daar - Ulysses zelf het offer
heeft bedisseld, presenteert hij zich nu als huichelaar ten top:

Ulysses. Hecuba
1356-1386

Ulysses kondigt Hecuba aan dat
Polyxena volgens de wens van Achilles
geofferd moet worden, hoezeer het de
Grieken ook spijt. Het is dus de wil van
de goden aan wier wraak Hecuba is
overgeleverd: ze moet dat geduldig
dragen. Hecuba weigert echter aan dit
goddeloze offer mee te werken.
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Daar komt de niets vermoedende Polyxena zelf:

Hecuba
1387-1395

Hecuba spoort haar dochter eerst aan te
vluchten: Ulysses wil haar immers doden.
Dan (als Polyxena integendeel juist op
haar toe komt) smeekt ze om een
omhelzing.
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Vierde bedrijf. Derde toneel
1396-1539 POLIXENA. ULYSSES. HECUBA.
De wanhoop van Hecuba wordt nu gecontrasteerd met de standvastigheid van
haar dochter, die - anders dan haar moeder - weigert zich voor Ulysses te vernederen
en om haar leven te smeken. Tegenover haar zuivere onschuld en zichzelf
wegcijferende kinderliefde staat de niets verschonende wreedheid en hoon van
Ulysses, die op zijn beurt nog eens de valsheid van vriendschap uit eigenbaat
demonstreert:

Polyxena. Ulysses. Hecuba
1396-1498

Ondanks de - hypocriete - verklaring van
Ulysses, die diep meedogen met haar lot
veinst, kan ook Polyxena eerst niet
begrijpen waarom haar dood de wil der
goden is, waarom ook geen van hen naar
de klachten van haar moeder luistert. Ze
deelt echter niet de wanhoop van
Hecuba, maar troost haar. Hecuba
herinnert Ulysses eraan hoe zij ooit in
Troje zijn leven redde en hoe hij beloofde
haar altijd te helpen. Dat was echter
maar ‘door schijn van vrientschap’,
antwoordt deze. Ulysses smaalt verder:
waarom raast Hecuba zo? Ze kon beter
dood zijn dan zo'n leven van oneer
leiden! Zodra Hecuba hierop reageert
met ‘Dood mij dan, in plaats van
Polyxena’, biedt Polyxena zich
onbevreesd als onschuldig slachtoffer
aan de goden aan.
Beide vrouwen worden nu door de
Grieken vastgegrepen. Hecuba uit
wanhopige klachten en smeekt haar
dochter om ‘de barsche Grieck’ (vs.
1489) te bewegen haar het leven te
schenken. Polyxena antwoordt echter
dat de rest van haar leven slechts uit
smaad bestaat: dat leven haat zij.

Met ‘de barsche Grieck’ zal Hecuba mogelijk in het algemeen ‘de Grieken’ en hier
in het bijzonder Ulysses bedoelen (ook blijkens vs. 1510). Hierop inhakend wijst
Polyxena op de bloeddorst van ‘de Grieck’ (vs. 1500), en concentreert zich dan op
Agamemnon, die zijn eigen dochter Iphigenia gedood heeft, gedwongen door de
priesters.
1499-1539

Polyxena meent: en al zou ze willen
blijven leven, dan nog zou de bloeddorst
van de Griek geen ruimte geven voor
meedogen. Deze heeft indertijd immers
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zijn eigen dochter aan de afgoden
geofferd, door ‘Papen dwang’.
Een herhaalde smeekbede van Hecuba
aan haar dochter om Ulysses toch te
vermurwen wordt opnieuw door Polyxena
geweigerd. Het is volgens haar alleen in
de macht van de goden om haar het
leven te schenken. Bovendien: ze haat
slavernij meer dan de dood. Verlangen
naar haar vroegere staat en het gemis
van haar broers zou haar in haar leven
immers maar kwellen.
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Een laatste voetval van Hecuba wordt
door Ulysses genegeerd. Polyxena
neemt afscheid van haar moeder, waarop
Hecuba tot driemaal toe toch nog de
goden aanroept, die haar haar laatste
steun en toeverlaat hebben ontnomen:
‘O goden! goden! op wien sal ick nu
steunen?’ (vs. 1539).

Vierde bedrijf. Vierde toneel
1540-1564 POLIDORUS. HECUBA.
Nu zij de steun van haar dochter moet ontberen is Hecuba buiten zichzelf van
smart (vs. 1557). Opnieuw verschijnt de geest van Polydorus, die deze keer nu juist
niet om wraak roept:

Polydorus
1540-1564

Opgewekt door Hecuba's geweeklaag
komt Polydorus vanuit de onderwereld
door het in beroering gebrachte water
van de zee omhoog en spreekt zijn
moeder toe. Waarom gunt zij hem geen
rust? Hij moet om zijn moeder blijven
zweven totdat ook zij is gestorven. Zijn
lichaam zal men weldra aan het strand
vinden.

Vierde bedrijf. Vijfde toneel
1565-1636 HECUBA.
Hecuba's nu volgende monoloog is echter geen reactie op Polydorus' spokend
optreden. Haar smartelijke klachten van hiervoór hebben echter wel plaats gemaakt
voor vervloeking van de Grieken en gedachten aan eigen wraak, aangezien ze op
ingrijpen van de goden niet meer hoeft te rekenen. De aard van deze monoloog
biedt ook gelegenheid tot het invlechten van enige wrange uitspraken over het
politiek beleid van op eigenbaat gerichte tirannen:

Hecuba
1565-1579

De Grieken misbruiken de godsdienst
ten eigen bate. Deze vervloekte lieden
durfden het Trojaanse koningshuis niet
zomaar te vernietigen, uit angst voor
dehaat van achterklappers. Deze smalen
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overigens (slechts) op goede rechters,
die zonden alleen straffen op grond van
de wet der goede natuur, in het hart der
volkeren geschreven.
Deze laatste overweging geeft ruimte voor nog algemener beschouwingen. Wat
Hecuba namelijk zegt over de middelen die de tiran aangrijpt om onrecht de schijn
te geven van recht (i.c. ‘'t goddeloos ghebruyck’, vs. 1581), is niet van toepassing
op de handelwij ze der Grieken. Ulysses had juist gepleit voor het niét volgen van
het ‘gebruik’, inzake het offer van Polyxena!
1580-1585

De tiran steunt op de goddeloze
gewoonte, een ‘heylich schijn’ (vs.
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1582), om zo het onrecht te vermommen
als een juiste handeling. Argeloosheid
wordt immers het best door geveinsde
deugd bedrogen.
Nogal cynisch concludeert Hecuba dat elke vorst zijn beleid maar op zulk bedrog
moet baseren:
1586-1590

Deugdzaamheid veinzen is het
belangrijkste dat een vorst zijn kinderen
kan leren: daar heeft hij het meeste profijt
van. Immers: het gewone volk oordeelt,
een enkele uitzondering daargelaten,
slechts op schijn, niet volgens de rede.

Kritiek op een verkeerd oordeel wordt meestal niet in het landsbelang geacht:
1591-1594

Is er toch iemand die met rede oordeelt,
dan houdt hij - anders dan het volk
gewoonlijk doet - zijn kritiek op
wanoordeel maar voor zich: het risico
van tweedracht is te groot.

Deze laatste opmerking over net gedrag van de redelijke mens herhaalt hetgeen
ook Agamemnon reeds formuleerde (vs. 1185-1188) en wat hem in feite er toe heeft
bewogen om in te stemmen in het offer van Polyxena. Hecuba zelf presenteert
zichzelf nu als bewust onredelijk:
1595-1602

Hecuba zou echter lijken op de oproerige
mens, die meent dat verzet verandering
ten goede zal betekenen. Ze zou leugens
ukstrooien tot nadeel van de vrede om
over de Grieken wraak en ellende te
brengen. Dit zou alleen kunnen als ze
het volk op haar zij had; maar helaas:
volk noch God zijn door haar
smeekbeden te vermurwen.

Deze onredelijkheid uit zich extra in herhaalde twijfel aan de macht van de goden:
1603-1608

De goden zijn beslist niet zo machtig als
men gelooft; de sterken zijn machtiger,
want die krijgen met geweld alles wat ze
willen.
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God is ook niet erg consequent, meent Hecuba. Ter adstructie brengt ze eén der
gruwelijkste misdaden aller tijden in herinnering: die van Atreus, die zijn broer
Thyestes het vlees van diens eigen kinderen voorzette:
1609-1630

Als God echt de kwaden zou haten en
de goeden beschermen, waarom straft
Hij dan niet de Grieken, die afstammen
van de goddeloze Atreus? Diens
misdaad hebben de goden weliswaar als
gruwel beschouwd, maar het lijkt er op
dat ze dat alles nu zijn vergeten.

Hecuba trekt nu ineens de macht van God of de goden (door elkaar gebruikt, en
met het oudtestamentische tintje van de God der wrake, die straft tot in het zoveelste
geslacht) niet meer in twijiel, maar verwijt hen - nog erger - dat ze juist genoegen
scheppen in het kwaad:
1631-1636

De goden weten wel alles en kunnen als
ze willen de kwaden best straffen, maar
het ziet er naar uit alsof deze hen juist
welgevallig zijn. Dat ziet men nu:
Agamemnons onrechtvaardige zaak
wordt gesteund en Hecuba en haar land
worden in ellende gestort.
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Vierde bedrijf. Seste toneel
1637-1696 REY VAN GRIECKEN.
De klacht van Hecuba over het wanbeleid der goden wordt onmiddellijk
gecorrigeerd door de rei van Grieken, die dergelijke verwijten als uiting van ongeloof
beschouwt. Hij antwoordt direct op haar woorden met een algemene waarschuwing
die ‘de ongelovige mens’ zich kan aantrekken:

Rey
1637-1648

‘Neen, wangheloovich mensch’ (vs.
1637). De ongelovige spreekt leugens
als hij meent dat de goden zijn land en
familie vernietigen. De reden dat de
goden hun beschermende macht niet
over hem uitstrekken ligt bij hem zelf: hij
heeft hun goede geboden geschonden.
Hij moet dus de hemel niet wantrouwen,
alsof deze niet zou luisteren naar het
gekerm van het volk. Het is de zonde van
de slechte mensen die hun val
veroorzaakt. Deze zonde bestaat uit het
gewelddadig volgen van begeerte naar
wat hun rechtens niet toekomt.

Deze laatste woorden kunnen in hun algemeenheid oók nog op de specifieke situatie
van Hecuba en de haren slaan. De oorzaak van de Trojaanse val ligt immers in de
onrechtmatige schaking van Helena door Paris, gesanctioneerd door het Trojaanse
koningshuis. (Zie ook Agamemnon in vs. 723-729). Het uitgangspunt van het geval
Troje is echter verlaten zodra ‘de oorzaken van de val van een rijk’ opnieuw worden
belicht. Eigenbaat der vorsten en de daaruit voortvloeiende burgertwist, als oorzaak
van zo'n val, vormen de kern van de volgende instructie:
1649-1663

Een land waarvan de rechters uit
eigenbaat het recht verkrachten en welks
vorsten eigen heil boven dat van het volk
stellen, verzwakt, voedt burgertwist en
gaat onherroepelijk ten onder. Zodra de
verblinde en op eigenbaat gerichte
rechters en regeerders deugd en eer
verkopen, zullen zij zich de straf der
goden op de hals halen.

Opnieuw (evenals in de woorden van Agamemnon in vs. 680-684) wordt
burgertwist voorgesteld als straf van de goden en oorzaak van de ondergang van
een volk. De vijand pronfiteert uiteindelijk van dit gebrek aan matigheid. (Dit laatste
ook in de monoloog van Polymnestor, vs. 217-220).
1664-1671

Ook al dulden ze het soms enige tijd, de
goden zullen toch het zondig volk plagen
met onderlinge haat en tartend gedrag
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jegens anders volkeren. Door dat laatste
ontstaat oorlog en vallen de
ogenschijnlijk onneembare steden in
handen van de sterke vijand, wiens
geweld ze zelf hebben opgeroepen.
De rei past deze les - niet geheel terecht, zoals gezegd - toe op Troje en de
overlevenden van de ramp die haar trot. Hun droevig slavenlot, reeds beklaagd en
in de handeling gedemonstreerd, wordt ook nu weer becommentarieerd:
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1672-1679

Zo is het ook met Troje. De overlevenden
hebben het kwader dan de doden: ze zijn
van vrijgeborenen getourmenteerde
slaven geworden, zonder enig bezit.

In zulke gevallen als de ondergang van Troje is zo'n slavenlot onontkoombaar:
1680-1684

Wanneer het hele volk in de algemene
ondergang wordt meegesleurd kan
niemand zijn straf ontlopen.

Een dergelijke algemene ellende is echter te voorkomen! De rei eindigt dan ook
met een simpele, politieke instructie: geloof in de goden en absolute gehoorzaamheid
aan de vorsten (wier rechtvaardigheid op deze plaats niet in twijfel wordt getrokken)
zijn een waarborg voor wél-leven:
1685-1696

Al deze ellende wordt ons bespaard als
we de goden liefhebben en onderdanig
zijn aande vorst, die als rechter de
belichaming is van de goden zelf en die
ieder op aarde tot Gods geboden, d.w.z.
tot deugd voert. Als de oproerige mens
wél wil leven, moet hij zich voor het
wereldlijk gezag buigen, dan zullen de
goden hem zegenen.

Vijfde bedrijf. Eerste toneel
1697-1733 PYRRHUS
Het optreden van Pyrrhus brengt de executie van Polyxena dreigend naderbij.
De gemoedsgesteldheid van deze jonge man, die het gruwelijk vonnis moet
uitvoeren, wordt echter eerst uitgebeeld, al voorbereid in scène III.4, vs. 1279-1306.
Evenals toen staat hij voor het graf van zijn vader, waarop het offer zal plaats vinden
(zie vs. 1746). Hij wordt ook nu expliciet voorgesteld als geteisterd door de ‘woelende
hartstochten’ vrees en medelijden (vs. 1709-1710). De eerste tien regels van zijn
monoloog bevatten een aantal sententiae, die Pyrrhus' probleem, op een algemeen
niveau gebracht, introduceren:

Pyrrhus
1697-1706

Opvoeding en gewoonte schrijven de
mens een heel andere wet voor dan de
goede natuur. We zijn de moed er bijna
door kwijt geraakt, zodat we niets eervols
durven ondernemen als we dat niet
kennen. Tot laster van de schepping
noemt de redeloze mens deze kwade
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gewoonte ‘(ver)anderde natuur’ (vs.
1704), om zijn onnatuurlijke lafheid te
verbloemen.
Dan gaat hij over naar zijn eigen situatie:
1707-1710

Zou hij zelf nu inderdaad de wil der
goden niet durven uitvoeren, en zich er
wel op durven beroepen dat hij de zoon
is van Achilles, die - zo anders dan hijzelf
- nooit angst en ontroering voelde?

Pyrrhus onderkent echter allerlei reden om deze gevoelens te koesteren: namelijk
reden tot twijfel aan de juistheid van zijn opdracht. Deze wordt via het toepassen
van een eenvoudige rhetorische figuur (repetitio van de woorden Den Hemel) met
kracht verwoord:
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1711-1733

Het offer van Polyxena strijdt tegen alles
wat de hemel ooit beoogde. Hoe is het
dan mogelijk dat de goden nu vol
ongenade zijn? Begeert Achilles echt
alleen mensenbloed? Een ieder heeft
medelijden, maar hijzelf, Pyrrhus, het
meest, en hij ziet dan ook zeer op tegen
de hem opgelegde taak.
Daar komen de Grieken, met
Agamemnon aan het hoofd, die hem het
beulszwaard komt brengen.

Vijfde bedrijf. Tweede toneel
1734-1778 AGAMEMNON. PYRRHUS.
Nog steeds wordt er niet rechtstreeks overgegaan tot het offer, dat door de
tweestrijd waarin Pyrrhus verkeert, extra gruwelijk wordt. Deze gruwel wordt nog
versterkt door het openlijk meetreuren van Agamememnon (vs. 1732) en het Griekse
leger zelf (vs. 1734-1735, 1739, 1777). In de volgende dialoog tussen de Griekse
aanvoerder en Pyrrhus wordt de jonge man alsnog gedwongen zijn taak te
volbrengen:

Agamemnon. Pyrrhus
1734-1760

Agamemnon dwingt Pyrrhus zijn ware
zielskracht te tonen en tot de daad te
besluiten. Op Pyrrhus' protest dat dit offer
tegen het redelijk gemoed indruist, doet
Agamemnon een beroep op Gods wil.

Zijn volgende woorden bevatten echter een heel andere argumentatie en lijken
meer privé voor Pyrrhus alleen bestemd:

Agamemnon
1761-1778

Agamemnon verwijt Pyrrhus dat deze
hem zelf tot dit besluit heeft gedwongen.
Een onredelijke dwang was het, die
voortkwam uit kinderliefde en gebrek aan
doorzicht, misleid als Pyrrhus was door
de valse Ulysses. Deze veinst slechts
godsdienstigheid, om zijn wraak te
kunnen volvoeren. De zaak is echter nu
zover doorgedreven dat herroeping
onmogelijk is. Daar wordt Polyxena al
voorgeleid, begeleid door een rei van
maagden en onder geweeklaag van het
volk.
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Vijfde bedrijf. Derde toneel
1779-1860 POLIXENA. AGAMEMNON. PYRRHUS. ULYSSES.
Uiteindelijk zal het zo omstreden offer worden gebracht. Hecuba valt in zinneloze
wanhoop de Grieken te voet, maar Polyxena stelt een trotse verachting voor de
dood hier tegenover. Haar standvastigheid steekt ook scherp af tegen Pyrrhus'
angstige aarzeling om de consequenties te trekken uit eigen besluiten. De zuiverheid
staat hier dan ook tegenover de uitvoerders van het kwaad.
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Polyxena
1779-1795

Polyxena spoort haar moeder aan haar
vernederende klachten te staken; de
hemel luistert niet en de Grieken
bespotten haar slechts. En laten de
Grieken niet denken dat zij de moed der
Trojaanse vrouwen kunnen breken, ook
al vernedert Hecuba zich nu voor hen.
Zij vergeet zich zelf uit liefde voor haar
dochter.

Polyxena zelf kan echter een beroep doen op haar stoïsch inzicht:
1796-1806

Ook al zijn de groten van weleer van al
hun materiële goed beroofd, zij blijven
toch een onoverwinnelijk vorst, als zij
maar zulke moed in het hart dragen als
dié moed die voor niemands hoogmoed
wijkt.

Dit zal ook uit haar houding in het sterven blijken:
1807-1821

Door haar sterven zal Polyxena tonen
dat een edel geslacht alleen edel wordt
door beoefening van deugd (d.w.z.:
standvastigheid).
Zo biedt Polyxena haar borst aan de
aarzelende Pyrrhus en vraagt hem haar
te doorsteken.

Polyxena staat nu tegenover Pyrrhus bovenop Achilles' grafheuvel (zie vs. 1852).
Kennelijk willen soldaten haar vastgrijpen:

Polyxena. Agamemnon. Pyrrhus
1822-1860

Polyxena vraagt Agamemnon te
verbieden dat de soldaten haar
aanvatten. Agamemnon, die van
ontroering bijna zijn meedogen laat
ingrijpen, neemt dit als bevel over.
Polyxena onderwerpt zich gewillig, zoals
zij zegt, aan de goden. Pyrrhus slaat toe
en vervalt daarna in de allergrootste
wanhoop. Agamemnon leidt hem weg en
spreekt zijn laatste woorden: de goden
zijn voldaan, laten ze ons nu veilig op
zee begeleiden.
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Vijfde bedrijf. Vierste toneel
1861-1910 REY VAN TROYSCHE. HECUBA.
In de volgende reizang rouwen de Trojaanse maagden om de dood van Polyxena,
‘deez’ onbesmette Bruyt' (vs. 1862). Deze benaming kan alleen verklaard worden
uit Seneca's Troades, waarin, op bevel van Calchas, Polyxena in bruidstooi op
Achilles' graf geofferd moet worden. Hierover wordt in Costers drama niets gezegd.
Wel is Polyxena in het wit gekleed en hebben de maagden de offerplaats met
bladeren en bloemen getooid, maar dit kan bij elk meisjesoffer horen. Hecuba ligt
intussen in wanhoop op de grond:

Rey
1861-1880

Zang van de maagden.

1881-1894

De rei beklaagt Hecuba, maar spoort
haar daarna aan haar wanhoop te
overwinnen: laat zij toch fierheid
voorwenden!
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Hecuba
1895-1910

Hecuba uit slechts een wanhoopsklacht
en vraagt nogmaals naar het meedogen
van de goden. Waarmee kan hun toorn
toch gestild worden? Ze vraagt de
meisjes dan naar het strand te gaan om
water te halen, waarmee Polyxena's
lichaam gewassen kan worden.

Vijfde bedrijf. Vijfde toneel
1911-1940 REY VAN GRIECKEN. HECUBA OP 'T DOODE LICHAAM.
Terwijl Hecuba zich vol smart op het lijk van haar dochter heeft geworpen, zingt
de rei der Grieken een lied over de wankelbaarheid van de Fortuin, waarvan de
verblinde mens het slachtoffer wordt. Het leed van de Trojaanse koningin wordt
hiermee weer een voorbeeld van de kwade gevolgen van superbia (zoals Hecuba
zelf stelde in vs. 31-37); haar uitzinnige smart is daarbij een toonbeeld van gebrek
aan patientia of constantia:

Rey
1911-1940

Als het de overmoedige mens goed gaat,
denkt hij dat hij eeuwig zal leven; hij
denkt pas aan het hiernamaals als hem
onheil overkomt. Het ‘weelighe gheluck’
(vs. 1920) leert de mens niet om ellende
te verdragen. Daarom zijn zij wijs die in
voorspoed juist wel tegenspoed leren
dragen.
De goddeloze, verblinde mens waant
zich echter meester van het ‘wanckelbaer
ghekeer des werelts luck’ (vs.
1933-1934). Hij zal eerder dan hij denkt
om dit goddeloos wangeloof gestraft
worden en door wroeging verteerd.

Vijfde bedrijf. Seste toneel
1941-2074 REY VAN TROYAANSCHE. HECUBA.
Zoals te verwachten was na de aankondiging van Polydorus' geest (in vs.
1563-1564) krijgt Hecuba nu bovenop haar grote verdriet om Polyxena nóg een
slag van het lot toebedeeld: de maagden hebben het lijk van Polydorus gevonden
en brengen het naar zijn moeder:

Samuel Coster, ethicus-didacticus

Rey. Hecuba
1941-1949

Een lid van de rei kondigt aan dat de
Trojaanse maagden het lijk van
Polydorus komen brengen.

Met dit onheilsbericht is de maat van Hecuba's smart vol; het impliceert bovendien
een volgende bevestiging van de les ‘hoedt u voor schijnvriendschap’. De van
wanhoop reeds uitzinnige vrouw, die zichzelf - zoals in de vorige rei nog eens werd
geformuleerd - niet kon beteugelen, vervalt hierop in de opperste
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zinneloosheid. Haar hierdoor opgeleefde krachten richten zich nu op een wraakactie
tegen Polymnestor. Hecuba's wanhoopsklacht gaat over in een pathetische
wraakmonoloog:

Hecuba
1950-2014

Hecuba ziet vol afgrijzen hoe de
werkelijkheid haar boze voorgevoelens
heeft bewaarheid. Ook de voorspelling
in een vroegere droom blijkt geheel
uitgekomen: door Paris' toedoen zou
geheel Troje vernietigd worden. Had zij
Paris maar niet, tegen de wens van
Priamus in, laten leven! Moet
Polymnestor hiervoor echter zijn eed van
trouw breken? De goden haten haar en
hebben haar ten onrechte in de steek
gelaten. Ze zal zich dus op eigen kracht
moeten wreken op de geldzuchtige man,
die zijn vrienden in de steek laat zodra
deze door het ‘wanckel luck’ (vs. 2010)
zijn verlaten.

2015-2020

Zo doen de bozen, die slechts uit
eigenbaat voor hun naasten vriendschap
veinzen. Het op dergelijke bedrieglijke
schijnvriendschap gebaseerd ‘blinde luck’
wordt snel doorgeprikt.

2021-2074

Hecuba wekt de Trojaanse vrouwen nu
op om Polymnestor op zijn beurt te
bedriegen door veinzerij: hun wraak moet
zich verschuilen achter schijnliefde, tot
het ogenblik der wrake daar is.
Hecuba ontvouwt haar plan om
Polymnestor in een val te lokken. Door
de belofte van een zogenaamde
verborgen schat verleid zal hij door haar
in het verderf gestort worden. Of de
macht van kwade of goede goden haar
nu drijft kan haar niet schelen.

Vijfde bedrijf. Sevende toneel
2075-2110 REY VAN TROYANEN.
Volgens de naamaanduiding onderscheidt deze rei zich van de rei der Trojaanse
vrouwen, de ‘Troy(aan)sche’, die o.a. in de vorige scène optrad. In de lijst der
‘Personagien’ wordt echter geen onderscheid gemaakt.
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De rei grijpt de naderende val van Polymnestor aan om in een algemene instructie
de heilloosheid van begeerte boven ‘nootdruft’ (vs. 2081) aan de kaakte stellen.
Hun eerste woorden lijken weliswaar - hoe algemeen ook geformuleerd - aan te
sluiten bij Hecuba's onverschilligheid tegenover de goden, maar in vs. 2077-2078
is haar geval al verlaten. De rei spreekt de ‘bedurven mensch’ (vs. 2075)toe:

Rey
2075-2102

De bedorven mens vindt zijn eigen
begeerten belangrijker dan die der
goden. Waarom streeft hij toch naar
onnodige zaken, waarvan het gemis juist
rust oplevert? Men heeft niets meér nodig
dan wat de ‘nootdruft’ behoeft tot
bevrediging van de goede natuur,
namelijk voedsel en kleding. Echter: in
overvloed maakt de ‘dartele gewoont’
(vs. 2083) ons ontevreden en zorgt dat
we steeds meer begeren. Hoe zalig is
dan hij die altijd tevreden is met datgene
wat God voor hem regelt. Helaas, de
meesten gebruiken in schijn en ontrouw
geweld om het bezit van hun naaste te
pakken.
De goden bewenen het droeve feit dat
onze goede natuur door begeerte zo
wordt verleid dat de mens zijn kwade wil
boven de goddelijke wens verheft.
(Echter:) hoe meer de mens zich buigt
voor de zonde, des te eerder wordt hij
aangeklaagd door de kennis van Gods
wet, die de natuur in zijn hart heeft
geschreven.
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Deze wroeging van het geweten vindt men ook bij Polymnestor, die nu in dezelfde
situatie zal verkeren als Hecuba. (Anders dan men zou verwachten, wordt echter
niet Polymnestor zelf, maar zijn rijk ‘dertel’ genoemd):
2103-2110

De meinedige Polymnestor vervalt door
zijn wroegend geweten tot wanhoop en
haalt zich Gods haat op de hals. Ziet hoe
vorst en vorstin elkaar door veinzen en
schijn proberen te bedriegen. Ziet hoe
Polymnestor en Hecuba nu hetzelfde
overkomt: de vorst van een losbandig rijk
komt tot een zekere val.

Vijfde bedrijf. Achtste toneel
2111-2198 POLYMNESTOR. HECUBA. REY VAN TROYSCHE.
De wraakactie van Hecuba wordt nu in ijltempo afgewikkeld. Het gejammer van
de Trojaanse vrouwen trekt zonder uitstel de huichelende Polymnestor aan en deze
loopt in de voor hem opgezette val:

Rey van Troysche. Hecuba. Polymnestor
2111-2198

De rei beklaagt luidkeels het lot van
Hecuba, waarop deze antwoordt dat ze
nu nog alleen troost zoekt in haar zoon
Polydorus. Polymnestor wendt voor dat
de jongen op jacht is, zodat zijn moeder
hem niet kan zien. De prins, een
voorbeeld voor het hof, zou niets weten
van de val van zijn vaderstad.
Hecuba veinst op haar beurt dat ze een
schat voor Polydorus heeft
meegenomen, die ze nu aan
Polymnestor wil tonen. Zijn dienaren
moeten zich dan eerst verwijderen. Dit
gebeurt, waarop Hecuba en haar
vrouwen de niets vermoedende vorst
confronteren met Polydorus' lijk. Ze
storten zich op hem en krabben hem de
ogen uit.
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Vijfde bedrijf. Negende toneel
2199-2212 IBIS. POLYMNESTOR. HECUBA.
Op het geroep van de nu blinde Polymnestor snelt Ibis toe. Deze vriend van
Polydorus wreekt nu diens moordenaar, zijn vorst, door Polydorus' moeder te laten
doden. Zo eindigen zowel Polymnestor als Hecuba hier hun leven:

Ibis. Polymnestor. Hecuba
2199-2212

Polymnestor sterft. Ibis spoort de
dienaren aan om de dood van hun vorst
te wreken. Hecuba verwelkomt haar
eigen nu naderende dood en roept de
goden aan. Ze heeft het laatste woord:
Kom hier, Phrygiërs, en laat me sterven.
De dood zal mijn benarde ziel eindelijk
rust geven!

3 De dramatische opzet van de Polyxena, in relatie tot die van
Costers modellen
3.1 De imitatio in de dramatische constructie
In Polyxena smelt Coster twee verschillende drama's samen tot een nieuwe tragedie
met een eigen signatuur. Hij maakt allereerst een keuze uit de in deze klassieke
teksten geboden stof (dat wil zeggen: onderdelen van twee verhalen, die óf worden
uitgebeeld óf verteld in de verschillende narratio's) en uit de daarin gevonden
dramatische elementen (dat wil zeggen: de scènes). Aan deze keuze voegt hij stof
én elementen van eigen vinding toe, waarna hij het geheel op eigen wijze verwoordt.
Het resultaat is zo een nieuwe dramatische uitbeelding van het zo vaak bezongen
en gedramatiseerde leed dat de val van Troje voor de slachtoffers heeft betekend.
Het hoeft hier verder geen betoog dat een dergelijke techniek van contaminatio
en imitatio volkomen overeenstemt met de literaire opvattingen van zijn tijd, waarin
de wijze waarop de grote voorbeelden werden verwerkt de basis vormde voor het
34
literaire waardeoordeel. Seneca was de dramaschrijvers van de renaissance ook
op dit punt voorgegaan. Zijn grote affiniteit tot Euripides had hem voor verschillende
van zijn tragedies naar dramatische voorbeelden van juist deze Griekse schrijver
doen grijpen. Euripides' interesse voor menselijke problemen moet Seneca
aangesproken hebben, evenals diens literaire techniek, gericht op variëteit wat
betreft het rhetorisch effect van het pathós. Zo gebruikte hij voor

34

Over de opvattingen betreffende imitatio binnen de Pléiade: Castor z.j. Over dezelfde techniek
in het drama van Montchrestien: Griffiths 1970, m.n. hoofdstuk 3, ‘Imitation of sources’.
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zijn Troades Euripides' gelijknamige tragedie (waarin de dood van Astianax centraal
35
staat), maar ook diens Hecuba (voor het offer van Polyxena). Beide bronnen had
hij tot een nieuw literair produkt omgesmeed, volgens de bewon derenswaardige
rhetorische techniek der Romeinen, die Du Bellay zijn Franse tijdgenoten al in 1549
als navolgingswaard had aangeprezen. Du Bellay karakteriseert de Romeinse
auteurs als
immitant les meilleurs aucteurs Grecz, se transformant en eux, les
devorant, et apres les avoir bien digerez, les convertissant en sang et
nourriture, se proposant, chacun selon son naturel et l'argument qu'il
vouloit elire, le meilleur aucteur, dont ils observoint diligemment toutes
les plus rares et exquises vertuz, et icelles comme grephes [...] entoint
36
et appliquoint à leur Langue.
Op welke wijze Coster deze techniek toepast en de teksten van Seneca en
Euripides als voedingsbodem voor zijn eigen drama beschouwt, moet nu nader
onderzocht worden. Hiertoe volgt eerst een beknopt overzicht van de wijze waarop
hij in zijn achtereenvolgende scènes zich al of niet op voorbeelden baseert.
Opgemerkt zij nog eens dat Coster praktisch nooit vertaalt, maar min of meer ‘in de
37
geest’ van zijn voorbeeld schrijft.
35

36

37

In de Loebeditie van Seneca's tragedies (Seneca 1927-1929) worden de volgende drama's
van Seneca met de gelijknamige tragedies van Euripides vergeleken: de Hercules furens,
Troades, Medea, Hippolytus. Oedipus en Hercules Oetaeus vinden een voorbeeld in een
drama van Sophocles, resp. Oedipus en de Trachiniae.
Du Bellay, Deffense et illustration de la langue françoyse, chap. 9; geciteerd naar
Griffiths 1970, p. 40. Vert.: ‘(de Romeinse schrijvers,) die de beste Griekse auteurs
navolgen door als volgt hun gedaante en wezen aan te nemen: ze verzwelgen hen, en
nadat ze hen goed hebben verteerd, veranderen ze hen in bloed en voedsel. Dat wil
zeggen: ieder neemt al naar gelang zijn natuurlijke aanleg en het onderwerp dat hij
wilde uitkiezen de meest geschikte auteur tot voorbeeld, van wie zij ijverig de
bijzonderste en voortreffelijkste kwaliteiten navolgen en deze als enten in hun eigen
taalprodukt aanbrengen.’
Zie ook Kollewijn 1886, p. 31-38; Worp 1892, p. 123-128; Kalff 1909, p. 130-131; Brouwer
1948, p. 248-251 en Van Eemeren in Coster z.j.b., p. 40-43. Kollewijn constateert dat slechts
in IV.3, vs. 1426-1446, sprake is van iets dat op ‘vertaling’ lijkt (i.c. naar Euripides). Worp gaat
in zijn monografie over Seneca's invloed op ons toneel alleen in op de ontleningen aan de
Troades. Hij ziet in de rei van Trojaanse vrouwen (volgend op de woorden van Hecuba in II.9,
in II. (10).) ook overeenkomst met koren uit Hercules furens en Thyestes. Deze rei is een
voorbeeld van de Senecaanse toonzetting van Costers Euripides-navolging. In Hecuba besluit
Hecuba tegenover het koor haar smartelijke bespiegelingen naar aanleiding van Polyxena's
heroïsche dood namelijk met nog enige extra sententiae over de ijdelheid van 's mensen
roem en het geluk van de (eenvoudige) man, die van de ene dag in de andere leeft en zo
geen prooi kan zijn van ellende (Hecuba, vs. 619-628). Coster heeft deze scène waarschijnlijk
wel in zijn hoofd gehad, maar in zijn eigen tekst in II. (10). klinkt toch veel meer de concrete
gedragsethiek van Seneca door.
Van de handboekschrijvers gaat alleen Brouwer, in de G.L.N., vrij uitvoerig in op de verhouding
van Costers Polyxena tot de bronnen van het stuk. Afgezien van een zijdelingse opmerking
over ‘herinneringen’ aan Euripides' Hecuba beschouwt ook Brouwer het stuk alleen in het
licht van Seneca's Troades. De scène tussen Andromache en Ulysses acht hij bij Coster veel
vlakker dan bij Seneca, maar wat betreft de karaktertekening van de Polyxena-figuur kiest
hij voor Coster. Brouwer herinnert eraan dat Polyxena bij Seneca een ‘persona muta’ is en
bij Coster wordt uitgewerkt tot een standvastige en trotse maagd. Hij citeert daartoe vs.
1472-1476, 1511-1517, 1834-1836, waaruit dan de persoonlijke visie van Coster t.o.v. zijn
voorbeeld zou blijken (Brouwer 1948, p. 248-251, 254, n. 3). Brouwer ziet hierbij over het
hoofd dat Coster zich voor deze voorstelling van Polyxena geheel door Euripides heeft laten
inspireren. Rens (1972c, p. 350) gaat echter geheel aan de Seneca-imitatio voorbij, als hij
de eerste vier scènes van de Polyxena ‘uiterst geslaagd’ noemt en de Andromache-scène
‘een meesterlijke scène zoals ons Renaissance drama er niet veel telt’ acht. Van Eemeren
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POLYXENA

IMITATIO VAN EEN

DRAMATISCHE

STOF EN

stof DRAMATISCHE VORM
situatie (DRAMATISCHVAN narratio's E.D. VAN EIGEN VINDING:
element) IN:
IN:
Troades III, vs.
498-512: monoloog
van Andromache.
DRAMATISCHE

I.1.

BEWERKING VAN

2. (vs. 19-55)

Troades I, vs. 1-66:
monoloog van
Hecuba.

3. (vs. 83-149)

Troades III, vs.
524-705: dialoog
Andromache-Ulysses.

4. (vs.150-155)
(vs. 150-158)

Troades III, vs.
Troades V, vs.
706-813: dialoog
1068-1103;
Andromache-Ulysses. 1110-1117:
bodeverhaal.

5., 6., 7.,

*

II.1.,

(op basis van
Hecuba I, vs. 3-27;
V, vs. 1132-1144).

2., 3., 4., 5.

6., 7., 8.
9.,(10).

*

Hecuba III, vs.
585-658: monoloog
van Hecuba
tegenover het koor.
(Een zeer
algemene
herinnering: (10).
lijkt ook
geïnspireerd door
Hecuba, vs.
619-628).

III.1.

2.

Hecuba I, vs 1-97:
expositiomonoloog
van Polydorus'
geest + monoloog
van Hecuba.
*

wijdt in zijn Polyxena-editie weer wel een hoofdstukje (4) aan Costers verhouding tot zijn
bronnen. De daarin gegeven samenvatting van de door Coster overgenomen en weggelaten
stof en scènes is door mij in het hierna volgende overzichtje gebruikt, evenals het door
Kollewijn 1886 gegeven overzicht. Anders dan Van Eemeren ga ik hiér echter alleen in op
de opeenvolging der scènes, niet op de (veranderde) inhoud ervan.
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Troades II, vs.
168-202: verhaal
van Talthybius.
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POLYXENA

IMITATIO VAN EEN

DRAMATISCHE

STOF EN

DRAMTISCHE situatieBEWERKING VAN

(DRAMATISCH
element) IN:
4. (vs. 1190-1318) Troades II, vs.
203-353: dialoog
Agamemnon-Pyrrhus.
IV.1

Hecuba I, vs. 59-97:
monoloog van
Hecuba.

2., 3.

Hecuba II, vs.
154-443:
Hecuba-Ulysses-Polyxena.

4.

Hecuba I, vs. 1-58:
expositiomonoloog
van Polydorus'
geest.

5.

Hecuba.
(Zeer algemeen
naar de
klachtmonologen
van Hecuba; ook in
Euripides'
Troiades).

stof DRAMATISCHE VORM
VAN narratio's E.D. VAN EIGEN VINDING:
IN:

6.
V.1.,

*
2.

*
(op basis van
Troades V, vs. 1154
en Hecuba III, vs.
566).

3.

Hecuba III, vs.
518-572:
bodeverhaal van
Talthybius
(nagevolgd in
Troades V, vs.
1118-1164:
bodeverhaal).

4. (vs. 1861-1880)

Hecuba III, vs.
573-580:
bodeverhaal van
Talthybius.

(vs. 1881-1910)

5.

Hecuba III, vs.
585-628: monoloog
van Hecuba.
*
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6.

Hecuba IV, vs.
659-720: klachten
van dienares, koor
en Hecuba.

7.
8., 9.

*

Hecuba V, vs.
953-1104: dialoog
tussen Polymnestor
en Hecuba + moord
op Polymnestor.

Uit dit overzicht blijkt dat Coster zijn drama inzet met een directe herinnering aan
twee beroemde scènes uit Seneca's Troades: de openingsmonoloog van Hecuba
en de scène waarin Andromache tegenover Ulysses staat, nadat zij Astianax heeft
verborgen in Hectors graf. (I.1-4.) Hierna volgt een achttal scènes
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waarin de geschiedenis van Polydorus en Polymnestor dramatisch wordt uitgewerkt,
op grond van zeer beknopt vertelde stof en Polymnestors verdedigingsmonoloog
bij Euripides. Hierin zijn Polydorus' vriend Ibis, de Thracische hovelingen en de
wichelaar Mantis (het Griekse woord voor ‘ziener’) volledig nieuwe figuren. (I.5.-II.5.).
De laatste speelt de belangrijkste rol. De dan volgende drie scènes van het tweede
bedrijf bevatten geheel nieuwe stof: het complot van Ulysses en Mantis en de
triomfale aankomst der Grieken in Thracië (voor deze laatste scène gaf Ovidius een
aanwijzing). (II.6-8). Deze scènes worden gevolgd door twee scènes waarin Hecuba
en de rei der Trojaanse vrouwen optreden, in een zeer algemene herinnering aan
Euripides. (II.9.-(10).).
Vanaf het derde bedrijf volgt Coster dan in grote trekken - en vooral: in Senecaanse
toonzetting - de handelingsvoortgang van de Polyxena- en
Polydorusgeschiedenissen, zoals deze in Euripides' Hecuba zijn gedramatiseerd,
te beginnen met de geestverschijning van Polydorus. Weggelaten is echter het
optreden van Agamemnon in het vierde en vijfde bedrijf (Hecuba's verzoek om hulp
in haar wraak en Agamemnons veroordeling van Polymnestor na de
verdedigingsspeeches van beiden). In plaats daarvan ontleent Coster aan de Troades
een deel van de discussie tussen de Griekse legerleiders en het optreden van
Pyrrhus tegenover Agamemnon. Nieuw is echter weer de uitwerking van Pyrrhus
in V.1., 2. (al voorbereid in II.2). Eveneens nieuw zijn de reien in IV.6., V.5 en 7.,
evenals de priesterzang in III.2.
Coster vertoont de in de bodeverhalen bij Seneca en Euripides vertelde stof steeds
óp het toneel. Zo worden achtereenvolgens de dood van Astianax, Polydorus en
Polyxena dramatisch uitgebeeld, met daarbij nog eens de geestverschijning van
Achilles ( = Mantis). De ene geestverschijning van Polydorus bij Euripides werd
bovendien door Coster met een tweede vermeerderd (III.1., IV.4).
Waar er sprake is van een dramatisch voorbeeld voor de structuur van Costers
tekst, blijkt dit m.n. de Hecuba te zijn. Daarmee is Coster degene geworden die
Euripides als dramatisch model op het Nederlandse toneel heeft geïntroduceerd.

3.2 Constructieprincipes
3.2.1 Euripides' Hecuba en Seneca's Troades
Als Scaliger in zijn Poetices libri septem aanbevelingen doet voor de opzet van een
tragedie, neemt hij (zonder overigens schrijver en titel te noemen) Euripides' Hecuba
als voorbeeld van een drama dat in zijn beknoptheid toch de vereiste verscheidenheid
en veelvuldigheid van (gruwelijke) gebeurtenissen bevat (maximè varium
multiplexque). Zo ziet men bij Euripides:
Als Hecuba in Thracië is en Achilles de terugkeer (der Grieken) ver-
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hindert, is Polydorus reeds gedood, (Dan volgt) de dood van Polyxena;
Polymnestor worden de ogen uitgestoken.
Ook - zo meent Scaliger - behoort tot een tragedie waarin gestorvenen bij de
behandeling zijn betrokken, het optreden van hun geest, zoals in het geval van
38
Hecuba die van Polydorus.
Inderdaad biedt Hecuba een opeenstapeling van verschillende zeer emotionerende
scènes, direct vanaf het begin van het drama, waarin de vermoorde Polydorus zijn
hartverscheurende entree maakt en zijn reeds zo zeer door het lot geslagen moeder
extra verontrust met sombere voorspellingen. Euripides laat zien hoe de voormalige
koningin van Troje, van haar koninklijke waardigheid tot vernederende slavernij
vervallen en van man en bijna alle zonen beroofd, achtereenvolgens de dood van
nóg twee van haar kinderen te verwerken krijgt. Zijn Hecuba is een voorbeeld van
de wijze waarop in een zwakke vrouw buitensporige smart zich kan ontladen in een
onmatige, bestiale drang tot wraak. Als op het einde van de handeling de blinde
Polymnestor, waanzinnig van woede en pijn, op handen en voeten Agamemnons
tent uitkruipt, heeft de horror zich ook tegen eén van Hecuba's pijnigers zelf gekeerd.
De scène biedt een laatste gelegenheid tot een rhetorische uitbarsting van pathos,
waaraan het stuk reeds zo rijk is geweest.
Scaliger heeft ook gelijk in zijn oordeel dat Euripides' Hecuba een juiste titel heeft,
indien men er tenminste met hem vanuit gaat dat slechts drie mogelijkheden tot
titelkeuze acceptabel te achten zijn. In dit geval verwijst Hecuba naar de figuur die
in de handeling als geheel de meest belangrijke rol speelt, of wel, zoals Scaliger
39
zegt: ‘de aanwezigheid van Hecuba blijkt van het begin tot het einde overal’. Men
zou kunnen constateren dat alle afzonderlijke gebeurtenissen hun betekenis krijgen
40
door hun betrokkenheid op de centrale figuur van Hecuba , maar deze eenheid is
niet de dramatische eenheid waarop Aristoteles en

38

39

40

Scaliger, Poetices libri septem, liber II, cap. 97, p. 145b B (Scaliger 1964): ‘Argumentum ergo
brevissimum accipiendum est: idque maximé varium multiplexque faciundum. Exempli gratia,
Hecuba in Thracia, prohibente reditum Achille Polydorus iam interfectus est. Caedes
Polyxenae. Exoculatio Polymnestoris. Quoniam verò mortui quidam non possunt introduci,
eorum phasmata, sive idola, sive spectra subveniunt: ut Polydori...’ - Euripides' Hecuba wordt
ook in Sidney's Defence of poesie (1595) als goed voorbeeld van de opzet van een tragedie
gegeven, maar dan alleen onder het aspect van een begin mediis in rebus. (Sidney 1923, p.
39. Deze passage, waarin Sidney verwijst naar het verhaal van Polydorus, wordt niet
overgenomen door Rodenburgh, in zijn bewerking van de Defence, in de Eglentiers poëtens
borstweringh, 1619).
Scaliger, Poetices libri septem, liber III, cap. 97 p. 145b D (Scaliger 1964). De titel Hecuba
beantwoordt aan de derde mogelijkheid: de titel wordt ontleend aan degene ‘quae plurimùm
versator in toto argumento. [...] Quare Hecuba dicitur illa Euripidae, quia ab initio ad calcem
ubique est.’
Voor dit laatste: Lesky 1972, p. 330-338. (Op p. 327 verwijzingen naar secundaire literatuur
waarin juist het gebrek aan eenheid in de Hecuba wordt aangegeven). Voor Euripides' interesse
in het effect van de verschillende individuele scènes boven een harmonieuze opbouw van
zijn drama's ook Collard 1981, p. 9.
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Heinsius doelen. Zoals ook Scaliger vaststelde is er allereerst al geen sprake van
een intrige ‘die het proces toont dat een mens doormaakt van geluk naar ongeluk
(of omgekeerd)’. Immers, zo zegt Scaliger: Hecuba's wraak op Polymnestor geeft
- hoe weinig ook - enige verlichting van haar ellende, zodat men niet kan spreken
41
van een ‘droeviger einde dan het begin’. Maar van een gelukkig einde is zeker
evenmin sprake! Zoals al eerder gezegd: Hecuba's ellendige situatie van het begin
42
wordt slechts door herhaling en opeenhoping van méer ellende versterkt. Evenmin
zijn ‘alle delen van de handeling zo aaneengeschakeld dat zij onafwendbaar of
waarschijnlijk naar het einde voeren’, zoals Heinsius eiste. Wel is juist de cumulatie
van Polyxena's én Polymnestors dood er de oorzaak van dat Hecuba uitbarst in
tomeloze wraak, maar deze beide gebeurtenissen zijn geenszins ‘noodzakelijk of
waarschijnlijk’ met elkaar verbonden. In het eerste deel van het stuk concentreert
de handeling zich op het offer van Polyxena, in het tweede deel op Hecuba's reactie
op Polydorus' dood. Haar wraak richt zich ook alleen op degene die deze zoon heeft
gedood, de valse Polymnestor. Ook al blijft Euripides in het eerste deel op
43
verschillende punten verwijzen naar de parallelle Polydorusgeschiedenis , toch
dringt de autonomie van beide delen zich steeds op.
Anders dan Scaliger noemt Heinsius Euripides' Hecuba niet. Integendeel: in zijn
De tragoediae constitutione uit hij op verschillende punten scherpe kritiek op
inhoudelijke en structurele aspecten van Euripides' werk. In alles moet deze volgens
Heinsius onderdoen voor Sophocles, behalve in zijn verwoording van levenservaring
44
en kennis van de mens. Ook Aristoteles had bezwaren tegen de dramatische
structuur van Euripides' tragedies. Hij erkent wel dat deze op het toneel het grootste
tragische effect kunnen hebben, maar dit is in feite als kritiek te beschouwen.
Aristoteles eist immers dat het effect op de intrige zelf zou berusten, iets wat reeds
45
te bereiken is als men het stuk alleen maar zou lezen. Het effect van Hecuba berust
minder op de intrige zelf dan op de veelheid en variëteit van spectaculaire
46
gebeurtenissen en pathetische reacties in de voorstelling van de val der groten.
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Scaliger, Poetices libri septam, liber III, cap. 97, p. 145b B (Scaliger 1964): ‘Verùm quum
Tragoediae sit infelix exitus, & Tragoedia sit Hecuba, oportuit Hecubam in fine quàm in principio
moestiorem. Id autem nequaquam fit: ultione enim paulò minus tristis.’
Zie ook Stone 1974, p. 68-71.
Zie Lesky 1972, p. 331-336, o.a. het punt waarop Polyxena haar moeder troost met de
verzekering dat Polydorus nog leeft (III, vs. 430).
Heinsius, De tragoediae constitutione, o.a. cap. 17 (Heinsius 1971, p. 128-129). Zie Meter
1984, p. 258-260.
Aristoteles, Poetica, 13, 6 (Butcher 1951, p. 47, met kritische aantekeningen van Butcher op
p. 307-308, n. 2).
Stone 1974, p. 70-71.
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De dramatische structuur van Seneca's Troades wordt door Heinsius echter wél
geprezen. Heinsius haalt dit drama aan als voorbeeld van een (enkelvoudige) intrige,
waarin de episodes op een juiste, d.w.z. direct op deze intrige betrokken, wijze zijn
47
ingevlochten. Van groot belang is hier dat volgens de priesterlijke uitspraak van
Calchas (die Achilles' eis tot het offer van Polyxena bekrachtigt) de dood van zowel
Polyxena als Astianax voorwaarde is voor het voorspoedig vertrek der Grieken. De
voorbereidingen tot hun beider dood dragen dus ‘noodzakelijk’ bij tot het verloop
van de handeling.
Evenals in Hecuba is de dramatische spanning in Seneca's Troades niet gericht
op een peripetia in Aristotelische zin, maar wordt zij opgewekt door een voortdurend
48
uitwijzen naar de gruwelen die de Trojaanse vrouwen nog zullen overkomen. De
smartelijke openingsmonoloog van Hecuba, in wie alle ellende van het gevallen
Troje wordt samengebundeld, bereidt de lezer en hoorder al voor op de stappen
die de Grieken zullen ondernemen om de vernietiging van het Trojaanse koningshuis
te vervolmaken. Talthybius' horror-beschrijving van Achilles' geestverschijning en
diens wens concretiseert de angst over wat komen zal en voert de spanning op tot
de doffe berusting in het einde, wanneer Hecuba niet meer weet voor wie ze haar
tranen moet storten: er is teveel voor eén mens om te bewenen. Anders dan
Polyxena en Astianax, die een waardige heldendood zijn gestorven, moet zij op
aarde haar droevig lot verder dragen.
Anders dan bij Euripides wordt Hecuba's lot in de Troades echter ook direct in
het begin al gekarakteriseerd in termen van een morele les. Deze door Heinsius als
49
‘uitzonderlijk en goddelijk’ geprezen openingswoorden zouden door Vondel vertaald
worden als:
Die op een rijck vertrout, en kraght geeft sijn' geboden
In een geweldigh hof, en niet is voor der Goden
Lichtvaerdigheyd beducht, en na sijns harten lust
Te reuckeloos in weelde, en blyde voorspoed rust:
50
Die spiegel zich aen my, en Trojen eens te dege.
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Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 11 (Heinsius 1971, p. 60): ‘Now after the fable is
constructed in this fashion, the episode [...] needs to be worked in skilfully. The fable of
Seneca's Troades, for the sake of example, is of this sort: having conquered Troy, the Greeks
consult Calchas as to how they could get home safely and keep the Gods propitious to them
while returning. Calchas responds that Polyxenes [sic] and Astianax have to be killed, and
this takes place. This is the plain fable per se - not, to be sure, a complex, but a simple one.
All remaining matters are episodes which thereafter are put in apt and for the sake of the
incidents, like Agamemnon's conversation with Pyrrhus, which stems from the plan to kill
Polyxena. And such is that entire scene in which Astyanax is hunted by Ulysses and at last
found, which no less arises from the very argument - that is, from the other plan about hurling
Astyanax to his death.’
Uitgewerkt bij Pratt jr. 1939, p. 56-60.
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 16; Heinsius 1971, p. 103.
Vondel, W.B.-editie II, p. 537.
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Hecuba's hierop volgende klacht, die haar betreurenswaardige situatie onderstreept,
is voor Heinsius de demonstratie van deze les. Zo beschouwt hij Hecuba's hele
expositio-monoloog als instructie, wanneer hij zegt: ‘In het begin van Troades toont
51
Hecuba (in 66 verzen) hoe wankel het menselijk geluk is’.

3.2.2 Costers Polyxena
3.2.2.1 Gerichtheid op horror
Volgens welke constructieprincipes heeft Coster nu zijn Polyxena opgezet? Allereerst
dient de mogelijkheid onderkend te worden dat - zoals al door anderen is opgemerkt
- in de eerste opzet van het stuk de eerste vier scènes, die alle aan de Troades zijn
52
ontleend, nog geen plaats in de handeling hadden. Deze zou dan begonnen zijn
met de monoloog van Polymnestor, die als expositio in goed-Senecaanse zin zou
hebben gefunctioneerd, uitgesproken door degene die aan het einde van het stuk
53
geheel ten onder zal gaan. Ook de ‘Inhoudt’ van Coster begint bij het optreden
van Polymnestor, hoewel in een tussenzin wordt aangegeven dat Ulysses' moord
op Astianax een eerste bewijs is geweest van diens onverzoenlijke haat jegens de
Trojanen, die zal uitmonden in de dood van Polyxena. Zo zouden dan de scènes
I.1., 3. en 4. in elk geval de onverzadigbare wraakzucht van Ulysses introduceren,
die in de Polyxenageschiedenis tot een volgend gruwelijk resultaat leidt. Scène I.2.,
als navolging van de beroemde expositio-monoloog van Hecuba, plaatst al het aan
de Trojanen nog te overkomen leed in het licht van de morele les van Seneca, door
Coster nader toegelicht door de toegevoegde reacties van Andromache en Polyxena.
Of nu de Astianax-episode en de Hecuba-monoloog wel of niet bij de
oorspronkelijke opzet van Costers drama hebben gehoord, het belangrijkste is dat
Coster zijn bedoelingen (uiteindelijk) meér verwezenlijkt heeft gezien mét deze vier
scènes dan zonder. Het overzicht van het gebruik dat hij van zijn bronnen maakt,
geeft al aan dat het vertonen van zoveel mogelijk horror, en vooral reactie op horror,
tot die bedoelingen gerekend moeten worden. De eerste vier scènes komen hieraan
tegemoet.
In hoofdstuk II, sub 2.1, (p. 18) heb ik Rens' psychologische verklaring van deze
behoefte aan opeenstapeling van gruwel al aan de orde gesteld en toen gesugge-
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Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 16; Heinsius 1971, p. 105.
Kollewijn 1886, p. 39; Rens 1972c, p. 349-350; Van Eemeren in Coster z.j.b., p. 19, n. 12.
In Seneca's Troades wordt een dergelijke expositio uitgesproken door Hecuba. In Medea,
Hippolytus, Oedipus, Hercules Oetaeus en de aan Seneca toegeschreven Octavia door de
gelijknamige hoofdpersonen. In Agamemnon en Thyestes wordt de expositio-monoloog
uitgesproken door een geestverschijning, in Hercules furens door de godin Juno, alle drie
motoren van de ellende die de figuren naar wie de stukken genoemd zijn ten deel zullen
vallen.
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reerd dat dit zogenaamde ‘doorbreken van eenheid’ veeleer voortvloeit uit de
Scaligeriaanse dramaopvatting van (op publiekseffect berekende) ‘veelheid en
varieteit’, als voorwaarde voor het overdragen van de gewenste iucunda doctrina.
Nadere beschouwing van Polyxena zal dit bevestigen.
Stelselmatig heeft Coster de bloedige en bovennatuurlijke gruwel uit de
bodeverhalen bij Seneca en Euripides óp het toneel gebracht. We zagen al eerder
dat volgens de mededeling van Jan Vos de dodelijke val van het jongetje Astianax
54
generaties Amsterdammers tot tranen toe heeft bewogen. Het zien ging Coster in
deze scène - evenals Vos - duidelijk boven het zeggen, zelfs boven de beeldende
beschrijving van de bode in de Troades, waarin verteld wordt hoe Hectors moedige
kleine zoon uit eigen beweging van de toren in de diepte sprong, onder luid geween
55
van het hele Griekse leger.
Het volgende dodelijke slachtoffer is Polydorus, wiens dood door de hand van de
trouweloze Polymnestor (ook anders dan bij Euripides) in het tweede bedrijf wordt
getoond. In het derde bedrijf verrijst evenals bij Euripides ook bij Coster Polydorus'
56
geest, echter als een echt Senecaans spooksel, dat aanzet tot wraak en zo veel
agressiever dan zijn voorganger, die slechts verschijnt als onheilspellende bode en
met de bedoeling dat zijn lichaam gevonden zal worden en een begrafenis krijgen.
Ook bij deze geest is ‘herhaling’ Costers motto. Dezelfde geest verschijnt in het
volgende bedrijf namelijk weer, zonder andere structurele noodzaak dan om na het
roerende afscheid tussen Hecuba en Polyxena de nog hangende ontdekking van
een tweede slag voor Hecuba in de herinnering van het publiek te houden. Evenals
zijn Griekse voorbeeld roept hij deze keer niet om wraak, waardoor een ‘link’ met
het vervolg van de handeling wordt gemist. De geest van Achilles, wiens woorden
bij Seneca door de nog door schrik overmande Talthybius worden weergegeven,
rijst bij Coster in het derde bedrijf in levende lijve en welbespraakt op voor de
ontstelde Grieken. Dat het publiek weet dat dit een ‘fake’-geest is, doet niets af van
de noodzaak dat de verschijning de Grieken op het toneel (minus Ulysses) overtuigt.
Tenslotte wordt ook Talthybius' verslag van Polyxena's heroïsche dood dramatisch
verbeeld in een in-
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In de voorrede van Medea(1667) in Vos 1975, p. 345. (Zie I.4. p. 216). Overigens was Coster
niet de eerste die op het Nederlands toneel Astianax voór het aangezicht van de toeschouwers
van een (toneel) toren naar beneden wierp. In zijn bewerking van Seneca's Troades, Den
spieghel des hoochmoets (1600), maakt Duym hier een akelige scène van (in de ‘vierde
geschiedenisse’, fol. Kk4r.-v.). In het ‘Cort onderricht’, waarin hij aanwijzingen geeft voor de
toneelopvoering, beschrijft Duym hoe men dit neergooien zal aanpakken. Ook bij hem wordt
Polyxena op het toneel doorstoken. Duym dringt er op aan dat ‘meest moet hier gelet worden
dat het doot steken van Polixena, ende het afwerpen van Astianax aerdich geschiet’, omdat
de klassieke dramaschrijvers hiervoor geen model leveren (fol. Gg3r.).
Seneca, Troades, vs. 1068-1103, 1110-1117.
Aanzet tot wraak is de functie van de geestverschijningen van Thyestes en Tantalus, resp.
in het begin van Agamemnon en in dat van Thyestes.
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drukwekkende scéne. Na de daarop volgende confrontatie met het lijk van Polydorus
worden - veel meer dan bij Euripides - alle registers van het pathos uitgetrokken,
om Hecuba's uitzinnige en nu wraakzuchtige gemoedsgesteldheid in woorden uit
te beelden.
Waar Hecuba bij Euripides eerst nog ‘rationeel’ tegenover Agamemnon haar
voorgenomen wraak op Polymnestor moet rechtvaardigen en hem moet overreden
tot medewerking, volbrengt zij bij Coster haar daad alleen, geholpen door haar
vrouwen. Op het einde liggen - ook anders dan bij Euripides, die Polymnestor en
Hecuba met hun lichamelijke en geestelijke kwetsuren laat doorleven - zowel
wreekster als slachtoffer dood op het toneel. Dit kan geïnspireerd zijn door de versie
57
van Ovidius.
Costers horrorscènes zijn op effect berekend. Coster geeft in de afzonderlijke
scènes van de Polyxena voortdurend blijk van toneeltechnische preoccupatie met
de visuele overtuigingskracht van het vertoonde. Afgezien van het spectaculaire
toneeleffect van Astianax' dood en het optreden van Polydorus' geest blijkt dit ook
uit vele andere scènes. Dit is bijvoorbeeld het geval in de levendige voorstelling van
de troep der Trojaanse gevangenen, die in vs. 16-19 eerst het toneel wordt
opgedreven (waarbij Andromache wordt meegenomen), waarna zij in vs. 76-85
weer op bevel van Ulysses worden weggevoerd en Ulysses Andromache weer uit
de rij haalt. Iets dergelijks vindt men in I.7., vs. 410 e.v., als Ibis zijn vriend naar de
feestzaal leidt, waar hij tevergeefs wordt uitgenodigd om mee te dansen. Op
toneeleffect is ook de door Ulysses gearrangeerde, met muziek begeleide, aankomst
van de Grieken in II.6., vs. 668 e.v. berekend, evenals de geestverschijning van
Mantis-Achilles voor het altaar van Mars (en bij het graf van Achilles), temidden van
de Griekse soldaten en priesters. Dit geldt ook voor de scène na het besluit der
leiders, als Hecuba onder onheilspellend gefluister de Griekse menigte nadert,
waarop heel ‘natuurlijk’ Ulysses uit de troep treedt en haar tegemoet komt (IV.1., vs.
1351-1355). In het vijfde bedrijf zijn de voorbereidingen voor het offer in visueel
opzicht ook bijzonder treffend. In V.2. komt Polyxena op, gevolgd door een rei
meisjes, die bloemen op het altaar strooien. In V.3. torent ze boven de toeschouwers
op Achilles' grafheuvel; daár wordt ze voor de ogen van de ontstelde menigte
58
gedood. Het bloed stroomt omlaag en
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Zie noot 26.
Tot de in 1622 door de Academie verkochte requisieten behoorde ‘T'graff van Acheluts [ =
Achilles ]’. Hiernaast wordt genoemd: ‘T'viercante Outaertgen’ (Hummelen 1982, p. 88). Dit
graf, onderscheiden van het altaartje, kan alleen in de Polyxena zijn gebruikt. In vs. 1177
spreekt Ulysses over ‘dese vaste rots daar in hy [d.w.z.: Achilles] leyt begraven’ en waarop
hij zelf zijn bloed zou willen storten. Later, als Pyrrhus Polyxena heeft gedood op het altaar,
dat door meisjes met bloemen was bestrooid (vs. 1773-4), wordt hij door Agamemnon gemaand
om ‘vander hoochten of’ te treden (vs. 1852). Waarschijnlijk moet men zich het altaar hoog
op een heuvel voorstellen (zie ook vs. 1017-1018, waar de priesters tevoren ‘hooch op den
top van 't outaar’ aan Mars offerden, op de plek waar Mantis-Achilles zal verschijnen).
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Agamemnon beveelt de verbijsterde Pyrrhus naar beneden te komen. In V.4. wikkelen
de maagden het lichaam in bloemen; Hecuba heeft zich eerst ervoór op de grond
geworpen en legt zich dan op het lijk zelf neer. Als echter direct daarop haar
dienaressen het verdronken lichaam van Polydorus aandragen, wordt er nergens
meer verwezen naar het lijk van zijn zuster. Toch moet de aanblik van beide
lichamen, naast elkaar gelegd, geen te verwaarlozen toneeleffect hebben betekend!
Tot slot volgen de geslaagde wraak- en weerwraakacties op het toneel (in V.8., 9.)
elkaar zo snel op dat het de toeschouwers op het laatst bloedrood voor de ogen
geschemerd zal hebben.

3.2.2.2 Eenheid in veelheid van handeling
Anders dan in de Ithys wordt in de Polyxena alleen het vierde vande vijf bedrijven
afgesloten met een (moraalstellende) rei; de anclere reien (die - ook anders clan in
de Ithys - niet alleen moraalstellend zijn, maar ook als sprekende personages bij
de handeling zijn betrokken) zijn in de bedrijven gesitueerd. In de overgang van de
bedrijven I-II, II-III en III-IV loopt de handeling dan ook direct door, alleen na IV is een
‘Pausa’. Deze constructie lijkt voort te komen uit een behoefte aan ‘continuïteit’ van
de handeling, die echter daarmee nog geen ‘eenheid’ wordt, in de zin van ‘logische
structurele samenhang’. Dit blijkt direct al in de overgang van de eerste vier
(Troje-)scènes naar de scènes aan het hof van Polymnestor. Ook wordt bijvoorbeeld
de overgang van het eerste naar het tweede bedrijf alleen bepaald door de
mogelijkheid om als divertissement een dans in te voeren. Deze gaat echter niet
gepaard met een overgang tot een volgende fase in de handeling.
De jongste uitgever van Costers Polyxena, Van Eemeren, herkent in de
handelingsstructuur van het stuk Scaligers algemene verdeling van komedie én
tragedie in een protasis, epitasis, catastasis en catastrophe, die te vertalen is als:
aanloop (tot II.3.), verdere ontwikkeling (II.4-V.6.), complicering (verder in V.6.) en
ommekeer van de handeling door een overgang van de in beroering gebrachte
59
situatie in een onverwachte staat van rust (V.7-9.). . Hecuba's herkenning van het
lijk van Polydorus en haar uitbarsting in uitzinnige wraak in V.6. (als handelingsfasen
direct overgenomen uit Euripides) kunnen daarbij vereenzelvigd worden met een
anagnorisis en peripeteia, voegt Van Eemeren hieraan toe. Men moet daarbij dan
wel vaststellen dat deze anagnorisis niet in Aristotelische, maar in Scaligeriaanse
zin opgevat moet worden: de ‘herkenning’ van Polydorus is immers een toevallige,
uiterlijke gebeurtenis. De eventus van Hecuba's wraakuitbarsting bewerkstelligt
echter nauwelijks een keer in de gebeurtenissen, zoals, naar we zagen Scaliger
60
zelf trouwens al opmerkte.
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Coster z.j.b., p. 16-17; Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 9, p. 15a. (Scaliger 1964).
Zie ook hoofdstuk II, noot 83.
Zie over de eventus of peripetia in de Scaligeriaanse tragediestructuur: Witstein 1975a, p.
52-53, op basis van Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p. 146a B. (Scaliger 1964).
Verder noot 41.
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Het feit dat Costers drama ‘een begin, midden en einde’ heeft, waarborgt ook op
geen enkele wijze een eenheid van handeling. Het uiteenvallen van verschillende
delen, dat al in Euripides' Hecuba was aan te wijzen, is immers in Costers
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behandeling van de stof der Trojaanse vrouwen nog versterkt. Niet twee, maar
drie geschiedenissen worden door hem verwerkt, waarvan in feite slechts de laatste
twee op Hecuba betrokken worden. In de Astianax-scènes is het immers Andromache
die getroffen wordt door de Griekse wreedheid (i.c. die van Ulysses). Zij verdwijnt
na I.4. geheel van het toneel en Hecuba zinspeelt nergens op Astiana' dood, ook
niet tegenover Ulysses, in de scènes waarin hij Polyxena komt opeisen (IV.2.-3.).
Toch had juist Euripides - maar dan in zijn Troiades, die Coster waarschijnlijk ook
gekend heeft - het voorbeeld gegeven waarin de smart om Astianax vooral door
Hecuba wordt verwoord. In deze Troiades wordt het lijk van Astianax, Hecuba's
kleinzoon, niet naar Andromache, maar naar Hecuba, de moeder der Trojaanse
62
prinsen, gebracht en door haar op plechtige wijze voor zijn graf toegerust. Evenmin
heeft Coster de ‘herinneringslijn’ naar de Polydorusgeschiedenis, die door Polyxena's
troostwoorden in de scène met Hecuba en Ulysses wordt uitgezet, uit de Hecuba
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overgenomen. Ook maakt Coster geen gebruik van de door hem door Seneca
geboden mogelijkheid om de dood van Astianax en Polyxena (bij Seneca in
omgekeerde volgorde) als noodzakelijke schakels voor het vertrek der Grieken voor
te stellen. Al of niet goede wind is nergens in het geding, al herinneren de laatste
woorden van Agamemnon in vs. 1857-1860 in dit opzicht wel aan Seneca.
Men ziet dat Coster in de eerste twee bedrijven, voórdat hij in grote trekken de
Euripides-handeling volgt, ruimte maakt voor de uitbeelding van de verderfelijke
eigenschappen van de machinatoren van het kwaad dat Hecuba zal treffen. Zo ziet
men reeds in de Astianax-scènes de wreedheid van Ulysses, die in de scènes met
Mantis wordt vermeerderd met keiharde berekening. Beide zullen tot uitdrukking
komen in de scène met Agamemnon en in die met Hecuba en Polyxena zelf. In de
Polydorus-Polymnestor-episode ziet men eerst de trouweloosheid van de vorst, die
liever een heilig bondgenootschap met een moord ver-

61

62
63

Ik ga hier niet speciaal in op de structuuranalyse van Polyxena waarin Van Eemeren (nadat
hij de tekst ‘vanuit historisch oogpunt’, d.w.z. volgens de Scaliger-indeling, heeft bezien) de
tekst ‘vanuit functioneel perspectief’ bekijkt. Immers: deze analyse baseert zich niet op
historische - i.c. - rhetorische - categorieën, maar kenmerkt zich veeleer door een a-historische,
modern-dramaturgische aanpak. M.n. omdat Van Eemeren de reien niet in zijn analyse betrekt,
komt hij tot een moderne ‘tragische’ interpretatie van de rol van het Fatum in de
Hecuba-uitbeelding.
Euripides, Troiades, vs. 1122-1250.
Euripides, Hecuba, vs. 428-430.
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breekt dan zijn woord gestand te doen en oorlog in eigen land te riskeren. Hierbij
voegt zich de leugenachtige opgeblazenheid van de priester Mantis, die zich in de
volgende episode, zonder enige scrupule, om materieel gewin voor het politieke
karretje van de groten laat spannen. Hiernaast ziet men uitvoerig, evenals in de
laatste drie bedrijven, hoe de verschillende slachtoffers reageren op de toen en nu
over hen uitgestorte rampen (Hecuba en Andromache; Polydorus vooral in angstige
voorgevoelens). In de Polyxena-geschiedenis zullen daarna vooral ook de reacties
op de aankondiging van het gruwelijk offer worden uitgebeeld: de uitzinnige smart
van Hecuba, de standvastigheid van Polyxena en de verscheurdheid tussen
medelijden en kinderplicht in Pyrrhus.
Deze ontegenzeggelijke preoccupatie met gruwel en pathos (en, zoals we zullen
zien, met de hieraan verbonden morele instructie) maken Coster ook in de Polyxena
tot een goede leerling uit de Senecaans- Scaligeriaanse school. Dat wil niet zeggen
dat hij de aan de Euripides-stof toegevoegde eerste twee bedrijven met hun
verscheidenheid aan gebeurtenissen (de dood van Astianax, het vermoorden van
Polydorus door Polymnestor en de samenzwering tegen Polyxena van Ulysses en
Mantis) niet op enigerlei wijze met elkaar heeft verbonden.
Zo heeft bij Coster het optreden van Polymnestor en zijn uiteindelijke besluit om
Polydorus te doden, een directe relatie met de ondergang van Troje, waarover
Polymnestor in het begin nog geen zekerheid bezit, maar die later door Mantis
bevestigd zal worden. Het publiek zal na de demonstrate van het ‘rücksichts’ loze
optreden van de Grieken tegen hun Trojaanse slachtoffers (in I.1.4.) Polymnestors
angst wel hebben kunnen begrijpen. Ook is zijn gesprek met Mantis, om zekerheid
tekrijgen over de Trojaanse ondergang, een noodzakelijke schakel in zijn
besluitvorming. Deze Mantis vormt bovendien een verbinding met de volgende,
Griekse, scènes, waarin Ulysses de dood van Polyxena voorbereidt. Dit laatste is
echter wel een hoogst on waarschijnlijke tour de force. Daarbij: de scènes aan het
Thracische hof hebben wel betrekking op Polydorus en Polymnestor en zijn zo
inhoudelijk verbonden met de Iatere Polydorus-Hecuba-en
Hecuba-Polymnestorscènes, maar Polydorus' angstige voorgevoelens en de door
Ibis gestelde kwestie hoe men vrees moet schatten én uitbannen krijgen - naastde
karakteruitbeelding van Polymnestor en Mantis - zo'n grote nadruk dat het verband
met eén van de twee hoofdlijnen van de handeling (Polymnestor besluit uit vrees
voor de Grieken om Polydorus te doden en zal hiervoor door Hecuba gestraft worden)
wat erg los wordt.
Zo komt Ibis ook in de laatste scène weer op het toneel, nu om Polymnestors
dood op Hecuba te wreken. Voor degenen die Hecuba's wraakactie zouden hebben
toegejuicht zou dit ironisch hebben kunnen werken: de goede vriend van Polydorus,
die in vs. 396-397 nogzwoer de Grieken eventueel te lijf te gaan, doodt nu diens
moeder en demonstreert zo op zijn beurt nogeens schijnvriendschap! Maar dat
bedoelde Coster waarschijnlijk niet, zoals we zullen zien. In het algemeen kan men
stellen dat Coster kennelijk wel naar formele verbin-
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dingspunten (met name in de Mantisfiguur) heeft gezocht om de verschillende
handelingsonderdelen aan elkaar te hechten, maar dat hij kansen om deze in een
‘logische volgorde’ te plaatsen heeft laten liggen. Een dergelijk formeel streven naar
eenheid-in-veelheid van handeling troffen we ook aan in de toevoegingen in de
editie-1618 van Ithys. Costers keuze van gebeurtenissen en de dramatisering
daarvan komt echter in de eerste plaats voort uit de behoefte om de val der groten
(en de bijbehorende lessen) zo gevarieerd mogelijk uit te beelden.
Als de jongste uitgevervan Polyxena meent dat het ‘waarschijnlijk wel in de
bedoeling van de auteur lag om in zijn stuk eenheid van handeling na te streven’,
maar dat hij hierin uiteindelijk niet is geslaagd, beoordeelt hij Coster met Aristotelische
maatstaven die deze zelf niec aangelegd heeft. Het invoeren van de Astianax-scènes
en de keuze van Euripides als voorbeeld voor het verloop van de handeling in de
drie laatste bedrijven zijn zo zeer in strijd met de ideale tragedie van Heinsius dat
men zich niet goed kan voorstellen dat de De constitutione tragoediae een directe
leidraad voor deze tragedie zou zijn geweest. Wel wijst de Polyxena op vertrouwdheid
met klassieke modellen, met een voorkeur voor Seneca en het rhetorische drama
van Euripides. Ten onrechte verwijst Van Eemeren naar ‘de belangrijkste poetica's
van zijn tijd’, die Coster geleerd zouden hebben dat eenheid van handeling
nagestreefd moest worden. Zoals we weten spreekt Scaliger daar juist helemaal
niet over. Evenmin is de suggestie juist dat Coster blijkens zijn beroep op de
dramatische voorschriften van ‘Aristotelem, Horatium, Schaligerem, Danielem
Heysium’, in het ‘Tot den leser’ voór de Isabella aan deze eenheid heeft gedacht.
Coster spreekt in deze voorrede immers slechts over eenheid van plaats en tijd,
64
niet over eenheid van handeling.
Eenheid van plaats, ook in de betrekkelijke betekenis die Hooft in zijn Geeraerdt
van Velsen hieraan geeft, is in de Polyxena. echter eveneens ver te zoeken. Anders
dan bij Euripides speelt reeds de Polydorus- Polyxena-handeling zich op
verschillende plaatsen af, namelijk het Thracische hof en de Thracische kust. Dit
zou nog binnen de Hooftiaanse opvatting kunnen passen, maar de
Astianax-Hecuba-scènes van I.1.-4., die in Troje spelen, doen ook zo'n eenheid
teniet. Wél blijkt Coster, zoals we zagen, veel moeite gedaan te hebben om in elk
geval een zekere eenheid van tijd gewaarborgd te zien, door de bedrijven I-IV direct
op elkaar te laten aansluiten. Daarbinnen volgen de scènes elkaar in tijd zoveel als
in de voorstelling der verschillende locaties mogelijk is op. De Trojaanse scènes
spelen vlak voor het begin van het vertrek der Grieken uit Troje, de Thracische
beginnen vlak voor hun aankomst in Thracië. Als de Grieken zijn geland laat Coster
Ulysses onmiddellijk Mantis inschakelen en doet hij hem aandringen op de directe
uitvoering van het offer van Polyxena. Daarna volgt Coster - zoals gezegd - globaal
het handelingsverloop van Euripides, bij wie de verschrikkelijke gebeurtenissen
eveneens in tijd snel op elkaar aansluiten.
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Zie hierover hoofdstuk V,sub 3.2(p.384). Dit werd ook opgemerkt door Verkuyl, in zijn
bespreking van Van Eemerens Polyxena-editie, (Verkuyl 1981, p. 313).
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3.3 Tekst en handeling als dragers van morele instructie
In de Inhoudt voór Polyxena geeft Coster de inhoud van het stuk weer als een
aaneenschakeling van gebeurtenissen die samen te vatten zijn als ‘hebzucht en
haat richten met niets ontziende middelen hun slachtoffers te gronde, maar leiden
65
daarop ook tot de vreselijkste weerwraak’. De ‘onversadelijcke begeerte’ naar geld
van de Thracische vorst en de ‘onversoenlijcken haat’ jegens de Trojanen van
Ulysses zijn de motoren van het kwaad: ze leiden tot de ondergang van drie
Trojaanse konings(klein)kinderen. Hun ‘door alle dese onverwachte swaricheden
als wtsinnigh wordende’ (groot)moeder vermoordt daarop ‘tot wederwraeck’
Polymnestor en wordt op haar beurt gedood door diens dienaren.
Uit deze weergave van de handelingsvoortgang blijkt niets van de morele
implicaties van de gebeurfenissen en de morele lessen die expliciet aan de
gebeurtenissen worden opgehangen, soms in directe relatie tot de handeling, soms
in veel losser verband. Deze morele instructie wordt in de eerste plaats geformuleerd
door reien. Zoals reeds eerder vermeld hebben - anders dan in de Ithys - niet alle
reien in de Polyxena een moraalstellende functie. Ze worden in de lijst van
‘Personagien van 't spel’ aangeduid als ‘Rey van Traciërs, Griecken, Troyanen’. In
de tekst van het stuk komen ze als volgt voor: (Afwijkende, c.q. lyrische versvormen
zijn gemerkt met een*).
I.2.

Rey der Griecken

handelend

I.7.

Rey van Traciërs

handelend

II.1.

Rey van Traciërs

handelend

II.2.

Rey van Traciërs

handelend

II.8.

Rey van Griecsche
krijghs-luyden

handelend

II.9.

Rey van Troyaanse
vrouwen*

lyrisch, de handeling
begeleidend

II.(10).

Rey van Troyaanse
vrouwen*

moraalstellend +
handelend

III.2.

Rey van Griecken*

lyrisch, de handeling
begeleidend

III.3.

Rey van Griecken

stom handelend

III.4.

Rey van Griecken

handelend

IV.6.

Rey van Griecken*

moraalstellend

V.4.

Rey van Troysche*

lyrisch, de handeling
begeleidend

v.5.

Rey van Griecken*

moraalstellend
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Coster 1883, p. 377-379.
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V.6.

Rey van Troyaansche

handelend

V.7.

Rey van Troysche*

moraalstellend

V.8.

Rey van Troysche

stom handelend

V.9.

Rey van Troyaansche
vrouwen

stom handelend
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Uit dit overzichtje blijkt dat in de tekst meerdere namen worden gebruikt voor dezelfde
personen. De ‘Rey van Griecsche krijghs-luyden’ moet dezelfde zijn als de rei van
de ‘Griecken’. De verschillende benamingen voor de Trojaanse vrouwen moeten
eveneens steeds op dezelfde ‘Rey van Troyanen’ doelen. De functies van de reien
zijn eveneens divers. Alle reien treden op als handelend persoon, de Grieken en
Trojanen in een aantal gevallen oók als moraalstellende rei óf met een lyrische, de
handeling begeleidende tekst. Deze twee laatste functies worden door middel van
de gebruikte versvormen onderscheiden van de functie van ‘handelend persoon’.
De rei van Trojaanse vrouwen in II. (10). geeft een zeer algemeen moreel
perspectief aan, waartegen Hecuba's ongeluk en de machinaties van haar
tegenstanders moeten worden bezien (de lof op het landleven). Pas in het laatste
kwart van de tekst hebben (tot driemaal toe) reien de functie om een noodzakelijke
correctie te formuleren op gedrag en woorden van de twee belangrijkste
tegenspelers, Hecuba en Polymnestor. De rei van Grieken aan het einde van het
vierde en in het vijfde bedrijf (IV.6., resp. V.5.) knoopt aan bij het optreden van
Hecuba; de rei van Trojanen, ook in het vijfde bedrijf, stelt het gedrag van
Polymnestor, wiens dood door Hecuba wordt voorbereid, in het juiste daglicht. (V.7.).
Tegelijk worden deze reien ook gebruikt om een aantal algemene morele problemen
te stellen die aan ‘de val der groten’ zijn te koppelen. Deze kunnen soms zó ver van
het uitgangspunt verwijderd zijn dat er van direct commentaar op de handeling
nauwelijks sprake meeris. (Bijvoorbeeld in IV.6., vs. 1649 e.v.).
Costers Polyxena is bij uitstek een drama over ‘de val der groten’, evenals Euripides'
Hecuba en Seneca's Troades. Deze val wordt in de handeling getoond, en niet
alleen in de reien, maar ook in sententieachtige bespiegelingen der handelende
personen verwoord. De traditioneel aan een dergelijke ‘De Casibus’-tragedie
66
verbonden morele lessen vindt men ook bij Coster. Het handelingsverloop in zijn
geheel toont hoe zowel het voornaamste slachtoffer als eén van de machinatoren
van haar ellende ten onder gaan aan hun gebrek aan temperantia. Gebrek aan
patientia om haar lot op gepast stoïsche wijze te dragen leidt in Hecuba tot tomeloze,
onredelijke wraakzucht en uiteindelijk tot haar eigen dood, terwijl ook de zelfzucht
en begeerte naar rijkdom van Polymnestor wordt gestraft. De andere kwade genius,
Ulysses, gaat echter vrijuit. Zijn goddeloze misleiding van het ‘botte volck’ wordt wel
in al zijn schrilheid aan de kaak gesteld, maar ontmaskering en straf blijven
67
achterwege.

66
67

Zie hoofdstuk II, sub 3.2.2. (p. 34-35).
Bij Euripides is het uitblijven van straf voor Odysseus zinvol, omdat daár de echtheid van
Achilles' geest niel in het geding is en Odysseus slechts als uitvoerder van Achilles' wil én
die van de Griekse legervergadering wordt voorgesteld. Ook bij Seneca is de dood van
Astianaxen Polyxena een door de goden gewenst ritueel offer. Wel is Ulysses bij beide
schrijvers van de politieke noodzaak van de offers overtuigd (zie ook noot 71).
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De ‘hoofdles’ wordt het publiek op de volgende manier toegediend:
Uit de analyse is gebleken dat de handeling van de Polyxena - anders dan die
van de Ithys - niet inzet met een aantal sententieachtige beschouwingen die de
teneur van de morele instructie bepalen. Wel wordt in de eerste scène het publiek
geconfronteerd met de aanloop tot de eerste gruweldaad die de triomferende Grieken
- m.n. Ulysses - aan hun Trojaanse slachtoffers begaan. Direct daarop wordt in de
eerste claus van Hecuba en de daarop volgende reacties van Polyxena en
Andromache (I.2.) dat leed van oorlogsslachtoffers in het gewenste morele
Senecaanse perspectief gesteld, waartegen het hele verloop van de handeling zal
moeten worden bezien.
De enige juiste houding in voor- en tegenspoed is ‘vernoeging, en gherustheyt in
de staat van teghenwoordich’, zo antwoordt Polyxena op Hecuba's klachten (vs.
61-62). Ook in het vervolg van de handeling zal zij als stoïsche heldin, die
gelijkmoedig en zohder vrees de dood tegemoet gaat, tegenover haar moeder
gesteld worden. Hecuba presenteert zich immers direct al als het voorbeeld van de
beklagenswaardige mens die in voorspoed te lichtvaardig ‘op eyghen macht ghebout’
heeft en die nu niet in staat is om de slagen van het lot gelijkmoedig, zonder klachten,
te ondergaan. Ook Andromache benadrukt nog eens hoe zo'n mens pas op de
harde feiten wordt gedrukt als hij ‘door eyghen reuck'loosheyt ellendelijck vervallen’
is tot slavernij (vs. 67-71). Polyxena is ook degene die de zelfbeheersing en de
‘moedicheyt’ van hart (vs. 1799) opbrengen kan om zich niet voor de Grieken te
vernederenen om haar leven te smeken, zoals haar moeder doet (zij het dan
smekend voor het leven van haar dochter). Als Hecuba na de dood van Polyxena
68
zich in doffe ellende op het bloedende lichaam van haar dochter heeft gestort ,
vormt de treurende moeder een hartverscheurend tableau vivant (getiteld: ‘Hecuba
op 't doode lichaam’, de regieaanwijzing boven V.5.), dat echter door de woorden
van de rei der Grieken als ‘sprekend schilderij’ op niet mis te verstane wijze moreel
wordt geduid. Tevorenhad de rei van Trojaanse vrouwen Hecuba al tevergeefs
aangespoord om haar wanhoop te overwinnen (vs. 1892-1894), maar nu wordt de
aanblik van deze wanhopige mens, die niet tot zelfbeheersing en berusting in staat
is, toegelicht met een zeer expliciete les voor de toeschouwer. De door Hecuba's
pathos opgewekte emoties worden omgebogen tot directe waarschuwing voor de
toeschouwer, doordat het aanschouwd leed in een bekend didactisch patroon wordt
opgenomen. Hecuba
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In weike staat men zich dat lichaam moet voorstellen is niet erg duidelijk. Het doorsteken van
Polyxena door Pyrrhus (vs. 1820) heeft een geweldigbloedbad ten gevolg gehad, voor de
ogen van de toeschouwers op en voór het toneel (vs. 1845 e.v.). Uit vs. 1910 is op te maken
dat dit het gevolg is van een extra ‘nahakken’, hoewel daar uit de woorden van Agamemnon
in vs. 1852 e.v. niets van blijkt. Waar Hecuba in vs. 1910 slechis spreekt van ledematen die
‘stuk gesneden zijn’, wordt de zaak in de ‘Inhoudt’ nog gruwelijker voorgesteld: daarin wordt
gesproken van het ‘aan stucken gesneden kint’.
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wordt hierdoor opnieuw vereenzelvigd met de ‘dart'len mensch’ die in voorspoed
niet geleerd heeft ‘druck noch ongheval’ te verdragen (vs. 1921-1922). Zijn
hoogmoed, waarin hij meende ‘een heer van 't wanckelbaer ghekeer des wereltsluck’
te zijn, maakt hem bovendien ook goddeloos, en om dit ‘wangheloof’ zal hij
onverwacht en streng gestraft worden. (vs. 1929-1940). Het accent ligt dus zowel
op de straf ná de zonde der hoogmoed als op Hecuba's onvermogen om de (terechte)
straf der tegenspoed met de vereiste lijdzaamheid te dragen.
Wanneer met deze morele les het gedrag van Hecuba toen én nu definitief
gekenmerkt is als ‘onmatig’, demonstreert de volgende handeling de vreselijke
consequenties van zo'n niet door wijze zelfbeheersing bepaalde opstelling. Hecuba
zal door de laatste haar nu toegebrachte slag haar redelijkheid geheel verliezen en
‘als wtsinnich wordende’ zich overgeven aan bestiale wraak, die onherroepelijk ook
tot haar eigen dood zal leiden. Deze wordt bij Coster niet - zoals bij Euripides door
Agamemnon - gerechtvaardigd, maar evenmin expliciet veroordeeld. De rei der
Trojanen, die Hecuba's wraakactie inleidt, laat er weltswaar geen twijfel over bestaan
dat Hecuba zich met haar plan heeft verlaagd tot het niveau van de goddeloze
veinzer Polymnestor, maar de nadruk ligt op Gods straf (via Hecuba) voor deze
schurk (vs. 2103-2108).
Dat Hecuba's gebrek aan patientia inderdaad goddeloos is geweest, is dan ook
duidelijk geworden uit de expliciete veroordeling van haar wangeloof en aanklacht
tegen het beleid der goden, door de rei van Grieken, in IV.6. Uit de analyse bleek
dat zij reeds in II.9. alle schuld van Trojes val op de afgunst van Juno werpt en de
mogelijkheid van Paris' schuld (en dus ook haár schuld, door het sanctioneren van
zijn daad) geheel verwerpt, iets dat door Agamemnon juist heel anders wordt
geínterpreteerd (vs. 723-729). In haar volgende monologen zal haar wantrouwen
in de rechtvaardigheid der goden alleen nog maar toenemen, waarop dan ook de
noodzakelijke correctie van de rei volgt: niet de goden zijn schuld van de ellende
waarin de mens terecht kan komen, maar de ‘wangheloovich mensch’ zelf, wiens
onrechtmatige begeerte (i.c. het onwettig begeren van Helena door Paris) door de
goden terecht wordt gestraft (vs. 1637-1648).
Als Coster bij gelegenheid niet nalaat om de ondergang van het Trojaanse
vorstenhuisvoor te stellen als ‘straf na zonde’, schikt hij zich binnen het geijkte
christelijk-didactische patroon. Of de zonde nu bestaat uit het sanctioneren van
Paris' optreden óf uit het lichtvaardig geloof in eigen macht, in feite is steeds
hoogmoed de oorzaak geweest van de val. Hecuba's onredelijke, c.cp goddeloze
gedrag wordt binnen die visie als een volkomen ‘logisch’ voortvloeisel van deze
‘basis’ zonde beschouwd.
Onder het aspect ‘straf na zonde’ kunnen slachtoffer én (de ene) machinator van
het kwaad tegen het eind van het stuk dan ook expliciet gelijkgesteld worden. De
rei van Trojanen in V.3. formuleert dit duidelijk: vorstin én vorst zullen nu (voor het
eerst) tegenover elkaar staan en elkaar (evenals Progne en Tereus
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in Ithys!) op gelijke wijze ‘door valsch veynsen’ bedriegen. Hierna wacht beiden ook
hetzelfde lot:
Siet hoe d'een d'ander soeckt door schijn in slaap te wieghen
En door valsch veynsen voort godlooslljck te bedrieghen.
Siet Polymnestor komt met Hecuba ghelijck,
En wisse val vervolcht de Prins van 't dertel Rijck (vs. 2107-2110).

Gezien de eerdere opmerkingen over Trojes schuld moet de laalste regel dan ook
op beide hoofdpersonen slaan (ook al zijn het meer de vorsten dan de rijken die als
‘dertel’ zijn voorgesteld). Als aan het einde van het stuk zowel Hecuba als
Polymnestor dood terneer liggen kan het publiek gesticht naar huis gaan. Immers,
geheel conform hun, geleide verwachtingen hebben beide ‘prinsen’ hun
onvermijdelijke straf gekregen. Evenals het gedrag van Hecuba is namelijk ook het
goddeloze, door eigenbaat en onnatuurlijke begeerte (namelijk naar Polydorus'
goud) gecorrumpeerde gedrag van Polymnestor expliciet in het juiste morelelicht
gesteld (door de rei in V.7.). Polymnestor begeerde meér dan wat de goede natuur
hem aan ‘nootdruft’ toebedeelde; hij liet zich leiden door zijn kwade wil tégen Gods
wet in en kon dus slechts zijn gewisse straf verwachten. Als de rei de geestelijke
onrust waarin Polymnestor zich nu door eigen zonde bevindt beschrijft, neemt ze
de woorden op die ze in II.9. naar aanleiding van Hecuba's depressie had gezongen.
Zij prees Eoen in Horatiaanse bewoordingen de gemoedsrust van de eenvoudige
mens, die ‘volgens de natuur’ leeft, als gelukkiger dan het onrustig bestaan van
degene die door zonden wordt gekweld: namelijk de man aan het hof. Inderdaad:
geen van beide ‘prinsen’ zou de ware gemoedsrust (die de mens écht koning maakt)
ooit kennen!
Nu hier het punt ‘straf na zonde’ is gesteld, moet nog gewezen worden op een
zekere discrepantie in Costers tekst. Anders dan Euripides, Ovidius en Seneca, die
69
Achilles Polyxena laten opeisen als aan hem verschuldigd eerbewijs , eist de
pseudo-Achilles bij Coster Polyxena's dood als wraakoefeningop degene die hém
verraderlijk de dood heeft helpen aandoen (vs. 1052-1057). Zoals in 4.2.2.2. (p.
292-294) zal blijken knoopt Coster hierin bewust aan bij de voorstelling in Hoofts
Achilles en Polyxena. Later horen we echter niet meer over Polyxena's
medeplichtigheid. Zelfs Ulysses zegt in zijn gesprek met Hecuba dat Polyxena
onschuldig was aan de moord op Achilles (vs. 1375)! De discrepantie kan ook als
slechts schijnbaar worden beschouwd omdat Costers Achilles niet ‘echt’ is en
gesproten uit het listig brein van Ulysses, Hoewel er alle gelegenheid was om ook
Polyxena's dood als straf van verraad op te vatten, heeft Coster deze dus niet
aangegrepen. Hij heeft zo Polyxena in de rest van zijn stuk de zuivere onschuld
gelaten die ze ook in zijn klassieke modellen heeft.
Zoals al gezegd vormen de val van de trotse stad Troje en die der Trojanen in de-
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Bij Euripides verzekert ook Hecuba, in haar dialoog met Ulysses, dat Polyxena nooit enig
kwaad aan Achilles deed (vs. 264).
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ze handeling een goed uitgangspunt tot bespiegeling over een aantal morele en
politieke aspecten van het algemene onderwerp ‘de val van een rijk’ of ‘de val der
groten’. Wat de individuele slachtoffers aangaat: we spraken al over het punt van
dejuiste houding ten opzichte van de wisselvallige Fortuin en de vraag naar de
schuld van het ongeluk. Eigen hoogmoed kan de schuld zijn van de val der heersers,
maar deze heeft dan ook kwade gevolgen voor het arme volk, dat in de ontstane
algemene ellende wordt meegesleept (Polymnestor in vs. 214-227, ook de rei van
Grieken in vs. 1649-1663, 1680-1684). Ook het optreden van de triomferende partij
stelt de vraag naar oorzaak en gevolg: de loosheid van schijnvriendschap, gebaseerd
op eigenbaat (Hecuba in vs. 25-30, 2015-2020, Polydorus in vs. 634-635), het leed
van de slachtoffers van de machtsbegeerte van vreemde vorsten (Polymnestor in
vs. 228-241) en de straf van die begeerte (de rei der Grieken in vs. 1649-1663).
Van de middelen die door de machtsbegerigen worden aangewend staat het
misleiden van het botte, voor godsdienstwaan gevoelige, volk centraal (met name
in de discussie tussen Ulysses en Agamemnon in III.4.). Ook wordt het gevaar van
burgertwist genoemd, dat een staat verzwakt en deze zo in bezit kan brengen van
een vreemde heerser (Polymnestor in vs. 214-220, Agamemnon in vs. 683-693, de
rei der Grieken in vs. 1664-1670). Maar ook de remedies om burgertwist en
oorlogsellende te vermijden komen aan de orde: gedwongen concessies tegen beter
weten in aan de wil van het volk (Agamemnon in vs. 1185-1188, Hecuba in vs.
1591-1594), gehoorzaamheid van het volk aan de vorst (de rei der Grieken in vs.
1685-1696) en een wijze vorst die het belang van zijn onderdanen beharttgt
(Polymnestor in vs. 242-243) en, die in eendracht met zijn collega's leeft
(Agamemnon in vs. 694-695).
Al deze morele lessen maken - samen met nog een aantal andere - deel uit van
een zeer algemeen instructietableau, waarnaar bij gelegenheid door de handelende
personen óf de reien verwezen kan worden. De eigen wijze waarop Coster de bij
Euripides (en Seneca) gevonden intrige kleurt en amplificeert biedt ruimschoots de
kans tot zulke ‘gelegenheden’. Het levend invoeren van Polydorus gaf gelegenheid
tot extra morele instructie waarin beheersing van angst en gelijkmoedigheid door
diens vriend Ibis worden aangeprezen (vs. 399-403; 445-451). Het optreden van
de vorsten Polymnestor en Agamemnon rechtvaardigt, zoals uit het bovenstaande
blijkt, een heel scalavan algemene politieke beschouwingen over het beleid van
vorsten en de gevaren die een rijk kunnen bedreigen. Het invoeren van depriester
Mantis biedt ruimte voor een brokje algemene theologische instructie, evenals (maar
dan meer functioneel in de situatie) de overredingsscéne waarin de huichelachtige
Ulysses op grond van godsdienstige argumenten Agamemnon met zijn valse plannen
moet laten instemmen. Deze discussie geeft de kans tot een beschouwing over de
tegenstelling tussen enerzijds ‘de macht der gewoonte’ en anderzijds ‘Gods wil’, de
‘redelijkheid’ of de ‘goede natuur’, een probleem dat Coster na aan het hart ligl. Hij
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bracht het al te berde - en daar er nogal met de haren bijgesleept - in het eerste
betoog van Mantis (vs. 522-529)) en doet dat weer naar aanleiding van het door
hem uitgewerkte innerlijk conflict van Pyrrhus (vs. 1697-1701). Tot slot komt het
weér ter sprake in de laatste rei van Trojanen (vs. 2081-2084).
Behoort dit alles nog tot de inventio van Coster, de ‘loosheid van vriendschap uit
eigenbaat’, die bij verschillende gelegenheden aan de kaak wordt gesteld, vindt
men al in eén van Costers dramatische voorbeelden, namelijk Hecuba's woorden
70
op verschillende plaatsen bij Euripides. . Ook het gebruik dat politici kunnen maken
van de godsdienstwaan van het volk wordt al enigszins door Euripides aangegeven,
zij het veel meer terloops dan bij Coster, die immers Ulysses tot huichelachtige
sleutelfiguur maakt in de machinaties die tot het Polyxenadrama leiden. Wel stelt
ook Euripides het zó voor dat Odysseus, door het koor gekarakteriseerd als ‘die
slimme chicaneur met zijn honingzoete tong, die vleier van de massa’, tegen de zin
van de Agamemnon-factie het besluit om Polyxena te offeren heeft doorgedreven,
maar de echtheid van Achilles' geestverschijning wordt bij hem niet in twijfel
71
getrokken. Er is bij Euripides ook geen sprake van de medewerking van een
hypocriete priester die zich door de politici laat gebruiken, zoals bij Coster. Bij Seneca
wordt het decreet van Calchas evenmin voorgesteld als ingegeven door politieke
belangen. In Polyxena is het overigens nog de politicus die de dienaar van de kerk
72
naar zijn hand zet ; in Iphigenia zullen de priesters zelf voorgesteld worden als op
politieke macht beluste bedreigers van de orde in de staat.
Zo zien we dat Coster in de bewerking - en met name in de amplificatie - van zijn
bronnen niet alleen gericht is geweest op opeenstapeling van vertoonde gruwel en
emotionele reacties daarop, maar dat hij ook de gelegenheid creëerde om daaraan
gevarieerde morele instructie te verbinden, die zowel het gedrag van het individu
als het staatkundig beleid der vorsten betreft. Deze wordt zowel in de mond van
verschillende personages als in die van de reien gelegd.
Lang niet altijd wordt de geformuleerde morele instructie ook gedemonstreerd in
de handeling. Vooral de politieke en theologische beschouwingen zijn ‘in ruim
perspectief’ met de handeling verbonden. Dit geldt in feite ook voor het - in de Ithys
zo uitvoerig benadrukte - pleidooi voor een leven volgens ‘der natuuren wensch’
(vs. 930), dat zo anders is dan het bestaan der groten, die de hoofdpersonen van
dit stuk zijn. Het is ook niet wel mogelijk om eén, door de
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Euripides, Hecuba, vs. 255-256 (de dialoog tussen Hecuba en Odysscus) en 710-714 (in de
scène waarin Hecuba geconfronteerd wordt met het lijk van Polydorus en zo ook Polymnestors
verraad herkent).
Euripides, Hecuba, vs. 131-140. Ook in Iphigenia in Aulis wordt Odysseus voorgesteld als
degene die het volk zal ophitsen om een volgens de priester door de goden gewild
maagdenoffer desnoods met moord af te dwingen van de Agamemnon-factie (Iphigenia in
Aulis, vs. 526-535).
Dit werd ook opgemerkt door Van Valkenhoff 1943, p. 138.
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handeling gedemonstreerde, hoofdthese in de Polyxena aan te wijzen. Deze
gruwelijke geschiedenis over de wraak der overwinnaars en de weerwraak der
73
overwonnene levert juist meerdere morele lessen. Allereerst wordt een aantal
gedrags-ethische normen gesteld, ten goede, maar vooral ook ten kwade
gedemonstreerd door het gedrag der hoofdpersonen. Deze normen betreffen de
eis tot gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed, berustend op geloof in het
rechtvaardig beleid der goden, de eis tot beheersing van elke onredelijke hartstocht,
zoals machtswellust, baatzucht en wraakzucht. Hiernaast wordt de ‘loosheid van
vriendschap uit eigenbaat’ aan de kaak gesteld, en ‘het misbruik van
godsdienstwaan’. De oorzaak van de situatie waarin de Trojaanse vrouwen reeds
in het begin verkeren is daarbij een waarschuwing voor elke hoogmoedige: de
wisseling der Fortuin heeft als oorzaak de zonde der hoogmoed in de mens.
Ik wijs er hier nog op dat mijn vraag naar de ‘aard der instructie’ in dit drama een
andere is dan die naar de ‘ideeën, thema's en motieven’ die Van Eemeren in zijn
editie van de Polyxena stelt. Mijn vraag wordt bepaald door de dramatische theorie
van Costers tijd. Van Eemeren zoekt daarentegen volgens moderne-dramaturgische
opvattingen naar de ‘onderliggende motoriek’ van de handelingsvoortgang, en wijst
- in dat opzicht begrijpelijk - het idee van ‘wraak’ en van het ‘vae victis’ als de
74
belangrijkste elementen in het handelingsverloop aan.

3.4 Karakters
In Van Eemerens editie worden ook de karakters in Polyxena in een aparte paragraaf
75
behandeld. Ook hier verschilt zijn aanpak van de mijne. Van Eemerens morele
oordeel over de verschillenden figuren berust op een modern-psychologische
interpretatie; de mijne houdt rekening met de exemplarische functie der karakters,
waarvan de verschillende uitingen in dienst staan van morele instructie.
De beide vrouwen Hecuba en Polyxena, die reeds in Euripides' Hecuba als
tegengestelde karakters worden voorgesteld, worden bij Coster op bijna gelijke
wijze als in zijn model getekend. Polyxena is het sprekende voorbeeld van de
stoïsche heldin, wier ongebroken geestkracht in het diepste lijden ook Seneca zo
aansprak. Haar moedige aanvaarding van het lot wordt ingegeven door trotse
verachting van een bestaan in ónvrijheid. De jeugdige prinses, die bij Euripides
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Jonckbloet (1889, p. 242) meende indertijd dat de eenheid scheppende basisgedachte van
Polyxena is ‘dat staatkundige hartstocht elke veinzerij, vooral de godsdienstige, te baat. neemt
om zijn doel te bereiken en zijn haat te koelen’. Het zal een gedachte geweest zijn die hém
het meest aansprak; het stuk biedt. hiernaast veel meér lering.
Coster z.j.b., p. 43-46.
Coster z.j.b., p. 26-34.
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voór de dodelijke steek van Pyrrhus uitroept: ‘Laat mij in naam der goden vrij staan,
76
en dood mij, opdat ik vrijzal sterven’ , is ook op het Amsterdamse toneel de
belichaming van de standvastigheid. Ze is als een rots in de branding van de emoties,
die zowel Hecuba als Pyrrhus met wanhoop slaan. Coster legt dit karakter als het
ware al vast in het begin van het stuk, als hij Polyxena in I.2. tegenover haar moeder
de les der berusting laat uitspreken.
Men zou kunnen opmerken dat de door Polyxena gestelde eis tot ‘vergenoeging,
en gherustheyt in de staat van teghenwoordich’ (vs. 61-62) niet geheel strookt met
haar latere verklaring dat haar toekomstige slavenlot haar ‘ghemoedt doet wroeghen’
(vs. 1519-1520), een opmerking die teruggaat op Euripides' voorstelling dat feitelijke
lichamelijke onvrijheid de mens ook in zijn geest het diepste treft. In beide situaties
toont Polyxena echter een onverschilligheid voor de wisselingen der Fortuin, die
haar tot een stoïsche heldin bij uitstek maakten. Ook heeft Costers Polyxena enige
christelijke trekjes gekregen, die haar klassieke voorgangsters vreemd waren. Zo
offert zij, naar zij zegt, haar onbesmette ziel op aan de goden (vs. 1475-1476; ook
vlak voor haar dood in vs. 1834.) en motiveert zij haar weigering om Ulysses om
haar leven te smeken met de overtuiging dat alleen de goden macht hebben om
leven te geven (vs. 1513-1514). Dat Coster enige zorg heeft gedragen voor de
waarschijnlijkheid van haar karakter, kan blijken uit het feit dat hij Polyxena niet
onmiddellijk na de aankondiging van haar dood als een koelbloedige maagd voorstelt.
Bij Euripides is Polyxena's eerste reactie in feite vooral bezorgdheid voor haar oude
moeder. Ook bij Coster richt zij zich vrij spoedig met troostende woorden tot Hecuba
en biedt deze haar schouder als steun, maar hier gaan, meer dan bij Euripides,
uitingen van schrik of verbazing en een uitroep tot Juno aan vooraf (vs. 1396-1425).
Hierna is Polyxena echter een figuur ‘uit eén stuk’, die haar Griekse vijanden
overigens veel agressiever tegemoet treedt dan haar klassieke naamgenoten. De
doodsverachting van deze zeventiende-eeuwse Trojaanse prinses gaat gepaard
met diepe verachting voor de Grieken.
Het is duidelijk Costers hoofddoel geweest om de fiere standvastigheid van de
jeugdige Polyxena, die in het oog met de dood geen angst laat blijken, scherp af te
tekenen tegenover de redeloze ónstandvastigheid van haar oude moeder, die zich
juist wel laat overspoelen door haar emoties. Voor de karaktertekening van de door
het lot verpletterde Hecuba hoefde hij slechts in een Senecaanse toon-
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Euripides, Hecuba, vs. 550-551. Ook voor Seneca zijn Polyxena en Astianax de enigen van
de ongelukkige Trojaanse gevangenen die werkelijk vrij zijn, omdat de dood hun verlossing
heeft gebracht. Vandaar dat ook Hecuba op het einde nog maar eén wens heeft: sterven.
(Zie ook Marti 1945, p. 226-227). In Hecuba's laatste woorden aan het slot van de Polyxena
vindt men een soortgelijke verzuchting. Deze zal echter door Costers christelijke publiek
anders opgevat zijn dan in de zin van Seneca, voor wie er nade dood geen voortbestaan van
de ziel is. Hecuba's wraakactie heeft haar volgens christelijke maatstaven de weg tot de hemel
versperd.
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zetting te variëren op de met name door Euripides gegeven karakteruitbeelding.
Zoals Polyxena wordt getekend als degene die haar emoties weet te bedwingen,
heeft in de monologen van Hecuba telkens eén emotie de overhand: wanhoop of
77
wraakzucht. Van enig innerlijk conflict is geen sprake.
Dat Coster er niet in de eerste plaats op gericht was om innerlijke conflicten uit
te beelden, blijkt ook uit zijn van Seneca afwijkende karakterisering van de derde
vrouwenfiguur in Polyxena, Andromache, in de scènes die een directe navolging
zijn van de beroemde lange scène in de Troades. Heinsius verklaart in zijn
aantekeningen op Seneca's tragedies dat hij in dit stuk de figuur van Andromache
bewondert, die in haar wisselende stemmingen van smart en woede volgens hem
zeer levensecht is getekend en zo, naar Heinsius zegt, het medelijden van de
78
toeschouwers opwekt. Bij Seneca treedt Andromache Ulysses eerst bijna
overmoedig tegemoet en verzekert hem dat Astianax dood is. Door de overduidelijke
angst die zij tegelijk laat blijken wordt Ulysses echter argwanend. Hij overlegt dan
hoe hij haar de waarheid kan ontfutselen. Als hij dreigt Hectors graf te laten afbreken,
wordt Andromache verscheurd door twee angsten die om de voorrang strijden:
angst dat haar zoontje zal worden gevonden én angst dat Hectors as zal worden
verstrooid. In haar verwarring valt zij Ulysses dan voor de voet, die haar beveelt
Astianax tevoorschijn te roepen, Dit gebeurt. Tevergeefs smeekt Andromache
Ulysses om het kind te sparen; als deze weigert, kenmerken haat tegen de Grieken
79
en wanhoop om het verlies van haar zoon haar smartelijke woorden. Het is deze
overgang yan de ene emotie in de andere en juist ook de mengeling van gevoelens
die Heinsius in Andromache moet hebben aangesproken. Niets hiervan vindt men
echter terug bij Coster! In Polyxena volhardt Andromache in haar besliste weigering
om Ulysses te vertellen waar zij Astianax heeft verborgen. (Ze neemt dus ook niet
haar toevlucht tot een leugen, zoals bij Seneca). Ze is het toonbeeld van de absoluut
moedige, haar vijand uitdagende vrouw, die, zoals ze zelf zegt, ‘in 't vrouwe lijf een
mannelijck ghemoedt’ draagt (vs. 134). Wei zijn ook in haar ‘stijfsinnicheyt, en
moederlijcke liefd [...] te samen [...] ghemengt’ (vs. 126-128), maar dat zijn geen
met elkaar strijdende, juist elkaar versterkende gevoelens. Pas op het laatst, als
Ulysses Hectors graf in stukken laat breken, roept Andromache hem toe dat hij
Hector moet laten rusten, maar dan is Astianax ook al door de Grieken gevonden.
Anders dan Polyxena vond Andromache het in de eerste Hecuba-scène moeilijk
om de vereiste gelijkmoedigheid op te brengen. Haar gedrag tegenover Ulysses
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Van Eemeren meent m.i. ten onrechte dat ‘de hartstocht, de crisis en het conflict dat de gehele
psyche in beslag neemt [...] het hoofddoel van de dramaturg is geweest’. Vandaar dat hij
Polyxena's karaktertekening ‘niet zeer duidelijk uit de verf’ vindt komen. Coster beoogt echter
juist de morele tegenstelling tussen de beide figuren Polyxena en Hecuba, die elk onder het
aspect van eén overheersende karaktertrek worden voorgesteld.
Meter 1984, p. 241; Heinsius 1620, p. 288.
Seneca, Troades, vs. 524-813.
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is ook zeker geen bewijs van gelijkmoedigheid, maar wel wordt het voorgesteld als
uiting van onverschrokken moed. Costers Andromache roept ook - anders dan bij
Seneca - nog om wraak op de Grieken (vs. 159), een onverhoorde wens, naar zal
blijken.
De koelbloedige Andromache heeft in deze scène in Ulysses een tegenspeler
die bij Coster al even nuanceloos wordt voorgesteld. Zoals we al zagen is bij Seneca
Ulysses weliswaar een slim overwegende man, die de dood van Hectors zoon ook
zonder de uitspraak van Calchas als politiek noodzakelijk beschouwt, maar in zijn
eis tot uitlevering van Astianax volvoert hij toch slechts een opdracht van de Griekse
80
legerleiding, die Calchas hierin volgt. Astianax wordt ook niet uit pure wreedheid
door hem ter plekke gedood, maar zal als een rituele offergave door hem naar de
toren geleid worden, waar de jongen zijn dood tegemoet gaat. Astianax' moed zou
bij Seneca zelfs Ulysses tot tranen bewegen, naar blijkt uit het verhaal van de bode
die Hecuba en de haren verslag doet van de droeve dood van het dapper
81
prinsenkind. De Ulysses van Coster is echter een alleen maar slechte, wrede
hypocriet, wiens onverzadigbare wraakzucht het ene na het andere slachtoffer eist.
Deze kwaadaardigheid komt in de Polyxena-geschiedenis volop tot uiting. Evenals
bij Seneca is in Euripides' voorstelling van die geschiedenis Odysseus een sluwe
vogel, die op Hecuba's verwijt dat hij de door haar aan hem bewezen dienst
(notabene het behoud van zijn leven) wel zeer slecht beloont, alleen antwoordt: ‘Ja,
82
ik houd mijn woord dat ik úw leven zal sparen’. Ook bij Euripides is Odysseus'
motivatie om de eis van Achilles in te willigen van realistisch-politieke aard (het volk
83
moet tevreden gesteld worden in zijn verering van Achilles). Er spelen zo bij hem
geen direct persoonlijke belangen een rol en zijn medelijden met Polyxena hoeft
niet als geveinsd opgevat te worden. Ook is Ulysses hier niet een bedrieger die door
daadwerkelijke misleiding het volk op zijn hand heeft gekregen. Coster maakt echter
van hem een walgelijke, huichelachtige figuur, die voor geen enkel middel terugschrikt
om zijn eigen haat te bevredigen (oak al zou in zijn gesprek met Mantis een politieke
motivatie kunnen blijken, vs. 820-825). In zijn ‘rücksichts’ loos optreden komt hij
overeen met de tekening van de berekenende én hypocriete Polymnestor, die
eveneens voor geen moord terugschrikt, als dit maar zijn belangen dient. Op grond
van enkele aanduidingen bij Euripides heeft Coster van deze Thracische vorst een
uitgewerkte figuur gemaakt: van geldbeluste veinzer wordt hij een handige politicus
die zijn positie tussen de grootmachten aftast.
Ook de figuren van Agamemnon en Pyrrhus treden in Costers dramatische
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Seneca, Troades, vs. 524-536.
Seneca, Troades, vs. 1068-1103.
Euripides, Hecuba, vs. 301-302.
Euripides, Hecuba, vs. 131-140.
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voorbeelden op (Pyrrhus bij Euripides slechts in het bodeverhaal), maar beiden, en
vooral Pyrrhus, hebben bij Coster eigen trekken gekregen. De dialoog die in de
Troades naar aanleiding van Achilles' eis wordt gevoerd tussen Pyrrhus en
Agamemnon, is beroemd geworden, met name om de flitsende stichomythieën met
hun puntige sententiae over de vraag hoe overwinnaars de overwonnenen moeten
behandelen (de noodzaak van clementia) en de wankelbaarheid van de koninklijke
84
macht. Coster heeft de gelegenheid tot het invoeren van dergelijke overwegingen,
die scène III.4. hem gaf, niet aangegrepen. (Daar staat Agamemnon eerst tegenover
Ulysses, die later wordt bijgevallen door Pyrrhus). Wel heeft hij, met name op basis
van de tekening van de Agamemnon-figuur in deze Seneca-scène, zijn Agamemnon
duidelijke contouren gegeven. Het enige wezenlijke verschil met de
Seneca-Agamemnon zit in de motivatie tot het toestemmen in het offer van Polyxena.
Bij Seneca legt Agamemnon zich neer bij de uitspraak van de priester, bij Coster
wijkt hij uit politiek opportunisme. Agamemnon is bij Coster een in principe redelijke
en rechtvaardige vorst die gedwongen wordt tegen beter weten in toe te geven aan
de kwade machinaties van de oppositieleider, die hem klem zet met de reële dreiging
van burgertwist. Als het besluit tot het offer met algemene stemmen is genomen,
wil hij dan ook van seen afstel meer weten.
Wel heeft Coster de Agamemnon-Ulysses-Pyrrhus-scène aangegrepen om een
ander probleem te stellen. Door Pyrrhus' emotionele reactie op de hem opgedragen
gruwelijke taak uit te diepen tekent hij de Pyrrhus-figuur veel genuanceerder dan
Seneca. Hierdoor kan hij in deze scène het probleem van het onderscheid tussen
medelijden en vrees laten formuleren. Waar bij Euripides Pyrrhus met slechts enkele
woorden wordt voorgesteld als ‘door medelijden met het meisje aarzelend tussen
85
willen en niet willen’ , wordt dit door Coster nog in enige andere scènes uitgewerkt.
Daarin wordt Pyrrhus als enige handelende persoon juist niét voorgesteld als een
figuur ‘uit eén stuk’, namelijk als eén emotie (tegelijk) verwoordend. Pyrrhus' aarzeling
tussen kinderplicht en medelijden en zijn groeiende wantrouwen in de redelijkheid
van zijn opdracht bieden weliswaar oók nog een extra kans om het probleem van
‘de macht der gewoonte’ te stellen, maar deze sententieuze bespiegelingen zijn
toch kennelijk slechts een bijprodukt geweest van Costers hoofddoel in dezen: de
uitbeelding van een psychisch conflict binnen degene die een gruwelijke taak moet
verrichten, waarvan hij de onredelijkheid inziet. In feite is Pyrrhus' conflict als een
werkelijk ‘tra-
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Seneca, Troades, vs. 203-352.
Euripides, Hecuba, vs. 566 (voór het moment waarop Pyrrhus Polyxena moet doden). De
bode bij Seneca neemt dit in een even korte aanduiding over (met accent op de horror van
de uiterlijke gebeurtenis, niet op Pyrrhus' innerlijk conflict!): ‘novumque monstrum est Pyrrhus
ad caedem piger’ (Seneca, Troades, vs. 1154. In de vertaling van Vondel: ‘En een nieu wonder
is hier Pyrrhus suf op doode’; W.B.-editie II, p. 610, vs. 1624. Monstrum is echter veel meer
een ‘onheilspellende waarschuwing’ dan het vlakke ‘wonder’ uitdrukt).
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gisch conflict’ in Aristotelische zin te beschouwen, dat begint als mede door zijn
aandrang Agamemnon instemt met het dubieuze offer en hij zelf gedwongen wordt
dit offer uit te voeren. De tweestrijd waarin Pyrrhus dan komt te verkeren brengt
hem - te laat - tot het inzicht dat dit offer strijdt ‘tegen 't heus en redelijck ghemoet’
(vs. 1759). Hij doet echter zijn plicht en vervalt daarna in diepe wanhoop. Coster
heeft echter - zoals we gezien hebben - de kans om een Polyxena-drama te schrijven
waarin Pyrrhus de tragische hoofdpersoon zou zijn, niet aangegrepen. Pyrrhus blijft
een bijfiguur, die in handeling en woorden getekend wordt als ‘jeugdige weifelaar’,
zoals de andere Grieken als ‘wrede hypocriet’ en ‘rechtvaardige, maar zwakke vorst’.
Als uitvoerder van het omstreden vonnis moet hij in zijn aarzeling en wanhoop na
afloop vooral afsteken tegen Polyxena's gelijkmoedige houding ten opzichte van
dezelfde gruwelijke handeling. Gelijksoortig gedrag als dat van Pyrrhus treft men in
de moordenaar van Willem van Oranje in Van Hoghendorps Truer-spel van de
moordt, begaen aen Wilhem enz. (1617). Meer nog dan bij Heinsius is deze
bevangen door twijfel, aarzelend tussen zijn als plicht gevoelde taak, angst (omdat
hij weet dat God moord verbiedt) en ontzag voor de prins. Ook zijn aarzeling staat
in contrast met de standvastigheid van zijn slachtoffer.
Hoewel intrige en karakters in Polyxena aanzienlijk geschakeerder zijn dan in Ithys,
kan ook hier de vraag gesteld worden of er in alle gevallen wel sprake is van algehele
86
‘consistentie en waarschijnlijkheid van karakter’. Ook in dit stuk laat Coster - met
uitzondering van enkele cynische uitspraken van Hecuba, die adequaat haar
redeloosheid tekenen (als in vs. 1584-1587) - zijn figuren nergens ‘slechte’ uitspraken
doen. Dit geldt ook voor duidelijk afkeurenswaardige personen als Polymnestor,
Mantis en Ulysses. De ‘rücksichts’loze Polymnestor krijgt een aantal moreel-politieke
overwegingen over zaken van oorlog en vrede, waaronder de ellende van
oorlogsslachtoffers, in de mond gelegd (in I.5.), de op eigenbaat beluste bedriegers
Mantis en Ulysses geven onder meer - als waár te beschouwen - godsdienstige
bespiegelingen ten beste (respectievelijkin II.3. en III.4.). Nu kunnen de uitspraken
van Ulysses ook door óns opgevat worden als zijn intriges dienende huichelarij, die
in de situatie zeer functioneel is. Voor de tekening van Mantis geldt dit zeker niet.
Afgezien van de onwaarschijnlijkheid van karakter in modern-psychologische zin
zijn diens theologische uitweidingen ook binnen de situatie nauwelijks noodzakelijk.
Ook Polymnestors deernis met degenen die door het oorlogslot, veroorzaakt door
de morele
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In haar bespreking van Van Eemerens Polyxena-editie constateerde ook mevr.
Schenkeveld-Van der Dussen (1980, p. 317) dat de vele rhetorische morele beschouwingen
die bijna alle figuren in de mond gelegd worden, altijd ‘waar’ zijn, ongeacht het morele karakter
der sprekers. Terecht merkt zij op dat men daarom van deze figuren geen
modern-psychologische schets kan geven. In haar artikel over Moortje preciseert zij dit t.a.v.
Polymnestor en Mantis (Schenkeveld- Van der Dussen 1985, p. 230).
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misstappen van de vorst, getroften worden, lijkt psychologisch niet goed te passen
bij de man die kort hierna eigenhandig een aan hem toevertrouwde gast vermoordt.
Voor het zeventiende-eeuwse publiek, dat in deze figuren ‘basistypen’ zag, was dit
echter geen probleem. Het zal het als heel ‘natuurlijk’ beschouwd hebben dat de
priester Mantis in zijn kwaliteit van theoloog godsdienstige beschouwingen ten beste
geeft. Zo spreken ook Polymnestor en Agamemnon (beide wel met hun eigen
preoccupaties) over zaken des konings, zoals de schoenmaker spreekt over zijn
leest. ‘Consistentie van karakter’ blijkt hier niet als modern-psychologisch begrip
gehanteerd te moeten worden, maar gebaseerd te zijn op het Horatiaanse
decorum-begrip, dat karakter afleidt van staat, ouderdom en sexe, in het geval van
Mantis ongeacht de situatie waarin de figuur zich bevindt. Op grond van ditzelfde
principe krijgt de jeugdige Polydorus in I.7. van zijn vriend Ibis de groeten van een
vriendinnetje, over wier relatie tot de prins verder geen woord meer wordt gezegd.
Ook spreekt hij nog in hoofse termen met een jonkvrouwe aan het hof (vs. 419-433),
die verder geheel anoniem blijft. Als nog niet gevormde, jonge man, die ver van zijn
ouderlijk huis moet opgroeien, is Polydorus ‘natuurlijk’ gevoelig voor angstige
voorgevoelens, maar ook de gesuggereerde aanwezigheid van verliefdheden
kenmerkt de jeugdige man. Zo staat ook de jonge Pyrrhus in zijn aarzeling na het
genomen besluit tegenover de oudere Agamemnon, wiens politiek inzicht nu elke
aarzeling uitsluit. (Ook de aarzelende moordenaar Balthasar Gerards is een jonge
man).
Zoals gezegd dienen de theologische wijsheden die de goddeloze Ulysses in de
overredingsscène met Agamemnon in de mond gelegd worden, wel degelijk de
intrige én zijn zo heel functioneel voor de tekening van Ulysses' hypocrisie. Ook de
andere sententiae, die door ieder van de andere handelende personen in meer of
mindere mate worden uitgesproken, strijden nergens tegen de eis van het decorum,
87
zoals ook Heinsius die formuleerde. Politieke beschouwingen zijn gereserveerd
voor de vorsten, op eén uitzondering na, als ook de oude koningin Hecuba een
uitspraak doet over het misbruik van godsdienst door de tiran en de politieke
noodzaak om burgertwist te vermijden (vs. 1576-1594). Daarbuiten formuleren de
vrouwen en de jonge mannen slechts wijsheden op het gebied van de individuele
gedragsethiek (zoals Ibis over ware vriendschap en beheersen van vrees en natuurlijk
Polyxena over de adeldom der geestkracht, in vs. 1796-1806). Deze sententiae zijn
88
echter zeker niet alle zo direct met de context verbonden als Heinsius dat verlangde.
Alles bij elkaar kan men vaststellen dat, vergeleken met Costers bronnen en zeker
in vergelijking met de Ithys, in de Polyxena een vrij groot aantal verschillende figuren
optreedt, voorgesteld als, soms individueel ingekleurde, typen die op el-
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kaar inspelen. In het gecompliceerde handelingsverloop met zijn opeenhoping van
verscheiden gebeurtenissen worden verschillende van hen in geschakeerde reacties
uitgebeeld. Dit geldt niet zozeer voor de geheel nieuwe figuren aan het Thracische
hof (de opgeblazen Mantis, de door angst bevangen, lévende Polydorus, de redelijke
vriend Ibis en de ongekleurde rei van Thraciërs), maar wel voor de uitgewerkte
figuren van Agamemnon en vooral Pyrrhus. Hecuba en Polyxena verschillen niet
wezenlijk van hun modellen, maar Andromache is weer ‘armer’ getekend dan haar
voorbeeld. Ulysses speelt een zeer grote rol, even slim en welbespraakt, maar
wreder en hypocrieter dan zijn klassieke voorganger.

3.5 Titel
De keuze van de titel ‘Polyxena’ voor een drama waarin de figuur van Hecuba toch
de belangrijkste plaats inneemt in de aaneenschakeling van handelingen, is na de
Ithys geen verrassing meer. Polyxena is immers de ‘qua indrukwekkendheid en
ongeluk meest opvallende figuur’, waaraan volgens Scaliger de titel van een drama
89
ontleend kon worden. Het accent ligt hier dan wel op de dignitas waarmee het
ongeluk door de betreffende figuur wordt ondergaan. Ik behoef er niet meer op te
wijzen dat ook hier de titel de morele les die door de handeling wordt uitgedragen
benadrukt, en dus niét verwijst naar de intrige.

4 De stof van de Polyxena; morele codering in de dramatraditie
van de renaissance
4.1 De receptie van de door Euripides en Seneca behandelde ‘matière
de Troie’
Als Coster zijn Polyxena-in-drunk bij zijn publiek inleidt, wijst niets in zijn woorden
(van de ‘Inhoudt’) op de geweldige populariteit die de ‘matière de Troie’, en daarvan
vooral de geschiedenis van Hecuba, al lange tijd genoot. Evenals de jeugdige Hooft,
die deze stof uit verschillende verhalende bronnen omsmeedde tot zijn eerste
dramatische produkt, heeft ook Coster met dit stuk Horatius' raadgeving betreffende
de stofkeuze van de aankomende dramaschrijver letterlijk ter harte genomen. In
plaats van zich als eerste met een nog on bekend en onbezongen thema op het
terrein der dramatische poezie te wagen heeft hij een zeer bekend Trojaans verhaal
90
gekozen en dat (deels opnieuw) in dramatische vorm gegoten.
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Zie hoofdstuk III, sub. 3.5. (p. 151).
De belangrijkste bronnen van Hoofts Achilles en Polyxena, reeds vroeger door Kluyver (1929)
aangewezen, worden nader behandeld door d'Angremond 1943, p. 14-28. Het betreft de
middeleeuwse geschiedenissen van Troje door Dictys Cretensis en Dares Phrygius
(Dictys/Dares 1966) en Ovidius' Metamorfosen. (Dictys en Dares spreken niet over het lot
dat Polyxena na de val van Troje treft, behalve in eén zinnetje, in Dictys 6. 13.). Hooft kende
ook Seneca's Troades. - De raad van Horatius aan zijn vriend Piso betreft dramatisering van
Trojaanse stof, die immers behoort tot beproefde literaire thematiek (‘Iliacum carmen’).
(Horatius, Ars poetica, vs. 128-130; Horatius 1936, p. 460-461).
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Reeds in de middeleeuwen was de figuur van de door het lot geslagen Trojaanse
koningin het voorbeeld bij uitstek van de wisselvalligheid der Fortuin, en diende
91
haar droeve val, o.a. in de Carmina Burana, als waarschuwing voor de vorst. Dante
herinnerde in zijn Divina commedia vooral aan de waanzin waarin Hecuba door het
92
verlies van Polyxena en Polydorus was vervallen , terwijl Boccaccio de
geschiedenissen van Hecuba én Polyxena opnam onder de door hem behandelde
levens van beroemde vrouwen, alle voorgesteld als exempla van de macht der
Fortuin. In een enkel geval wordt het lot van deze vrouwen beschreven als het kwade
gevolg van hun geile begeerte (zoals dat van Helena en Clytaemnestra), maar men
kan in Boccaccio's visie uit deze levens juist ook bewonderenswaardige deugd
leren, zoals in het geval van Polyxena, wier edele natuur blijkt uit haar
onverschilligheid voor de dood. Daarnaast is Hecuba volgens Boccaccio terecht
‘een beroemd voorbeeld van de vergankelijkheid van glorie en het zekerste bewijs
93
van aardse ellende’. In anecdotenbundels van de zestiende-eeuw ziet men de
geschiedenis van beide vrouwen ook als illustratie van de verschrikkingen van de
94
oorlog, waartegen men zich met temperantia moet opstellen.
De populariteit van het verhaal van Hecuba's val en de droeve dood van haar
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Schmitt 1973, p. 242, verwijst naar de tekst: ‘Rex sedet in vertice, // caveat ruinam ! // Nam
sub axe [nl. van het rad van Fortuin] legimus // Hecubam reginam’.
Schmitt 1973, p. 242. Inferno 30, vs. 13-20.
Boccaccio's populaire verhalenbundel De claris mulieribus werd voor het eerst gedrukt in
1473; een Franse vertaling verscheen in 1493, een Nederlandse in Antwerpen 1525
(Nijhoff-Kronenberg II, nr. 2521). Polyxena en Hecuba worden resp. behandeld in hoofdstuk
31 en 32. In de Nederlandse vertaling wordt over Polyxena gezegd: ‘Dits seer groot ende
heerlick tot eender memorien, Dat dien jonghe tijt, noch dat vrouwelic wesen, noch die
conincklike tederheyt, noch die veranderinghe der avontueren en hevet niet connen veranderen
den moet deser maghet, wesende onder den verwinres ende des viants sweerts, waer onder
dicwil verflauwen dye vrome ende cloecke herten der mannen.’ Over Hecuba: ‘Hecuba is
geweest een seer edel coninginne der Troyanen, ende een blinckende schijnsele der gheenre
die daer vergaen, ende een seker exempele des verdriets.’ (Boccaccio 1525, fol. XXIVV. en
XXXVr. Het Latijn spreekt hier van ‘perituri splendoris fulgor eximius et miseriarum certissimum
documentum’, volgens de tekst van de ed.-1487 te Leuven in Boccaccio 1943, p. 106-107.
Twee Engelse gevallen zijn John Partridge's The notable hystorie of two famous princes
Astianax and Polixena (1566) en Fennes frutes van Thomas Fenne (1590), waarin tussen
andere klassicke verhalen veertig pagina's lang over ‘Hecubaes mishaps’ wordt uitgeweid.
(Bush 1932, in de Appendix, met een overzicht van mythologische en andere klassicke
verhalen en gedichten in het Engels, in de periode 1475-1680, p. 301-323).
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kinderen na Trojes ondergang gaat nog in de zestiende eeuw waarschijnlijk
voornamelijk terug op Ovidius' Metamorfosen en niet direct op de tragedies van
95
Seneca en zeker niet op die van Euripides. Ook Ovidius, die Euripides boven de
96
andere tragici bewonderde , putte zich uit om de uitbarstingen van Hecuba, deze
‘koningin van smarten’, in al hun volheid weer te geven, en dat binnen de bekende
tegenstelling ‘hoge plaats-diepe val’. Juist dit laatste aspect zal net meest
geappelleerd hebben aan degene die Ovidius vooral prezen als ‘sententiarum floribus
97
repletus’.
In Nederland was de toneel-Hecuba trouwens ook nog in de zestiende eeuw
alleen bekend geweest aan latinisten (en de enkele graeci die Euripides in het Grieks
lazen), maar sinds Duyms bewerking van Seneca's Troades, negentien jaar eerder
gepubliceerd dan Costers Polyxena, hadden haar smartelijke klachten ook het
Nederlandstalige publiek kunnen bereiken.
In het Leidse universitaire milieu dat Coster ongetwijfeld ook in zijn literaire keuzes
heeft beïnvloed, was met name Seneca's Troades een drama dat de hemel werd
98
ingeprezen. Het stuk werd daar niet alleen gelezen, maar ook gespeeld. Deze
grote bewondering voor de Troades hield tegelijk een hierbij vergeleken mindere
appreciatie van Euripides in, die men al bij Italiaanse theoretici had kunnen
aantreffen. Scaliger sr. had Seneca's drama's boven die van Euripides gesteld, ook
al nam hij - zoals we zagen - wel Hecuba als voorbeeld van de nastrevenswaardige
‘verscheidenheid en veelvuldigheid’ van dramatische gebeurtenissen. Zijn land- en
tijdgenoot Giraldi Cintio (wiens succesrijke Orbecche in 1541 Seneca stevig vat gaf
op het Italiaanse drama) achtte Seneca's Troades superieur ten opzichte van
Euripides' Hecuba om zijn ‘verhevenheid, uitbeelding van emoties, observatie van
karakters, levendigheid van sententies’, én het feit ‘dat men nauwelijks zonder wenen
99
de scène tussen Andromache en Ulysses kan lezen’. Ook Scaliger jr., die de
bewondering van zijn vader voor Seneca's dra-
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Boccaccio kende wel een Latijnse prozavertaling van Euripides' Hecuba, die na het midden
van de 14e eeuw in de kring van Petrarca en Boccaccio was vervaardigd (Schmitt 1973, p.
243). Volgens Schmitt 1969 (p. 134) waren er voór 1506, als de eerste metrische Latijnse
vertalingen verschijnen, talrijke woordelijke prozavertalingen van Hecuba, veel meer dan van
welke andere Griekse tragedie ook. Deze zullen voornamelijk in geleerdenkring gecirculeerd
hebben.
Doran 1954, p. 15.
Curtius 1963, p. 58.
Meter 1984, p. 37, vermeldt een opvoering van (voor) 1595. De Leidse studenten speelden
in deze tijd trouwens oók Euripides: in 1592 vier tragedies van hem. Op 30 december 1595
werd echter een algeheel verbod op opvoering van komedies en tragedies van kracht, waarvan
slechts bij besluit van hogerhand afgeweken mocht worden. Het bezoek van Engelse en
Zweedse gezanten aan de universiteit was kennelijk reden tot zo'n uitzondering: op 11 februari
1617 voerden Leidse studenten bij die gelegenheid de Troades weer op, en kregen nog 60
gulden van de curatoren toe (Worp 1892, p. 50).
Dit in Giraldi Cintio's Discorso sul comporre delle commedie e delle tragedie, volgens Doran
1954, p. 396. Quintilianus had reeds vooral Euripides' kunst om medelijden op te wekken,
geroemd. (In zijn Institutio orationis II, 1, 67), Giraldi had in zijn Discorso überhaupt bijna alle
tragedies van Seneca verheven boven die van alle Grieken ‘nella prudenza, nella gravità, nel
decoro, nella maestà, nelle sentenze.’ (Geciteerd naar Buck 1976, p. 179).
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ma's deelde en deze tegen Lipsius' kritiek in bescherming had genomen, sprak over
de ‘goddelijke’ Troades als ‘de omnium Principe Tragoedia’ en dus ook Seneca's
100
belangrijkste stuk. In dit laatste oordeel werd hij bijgevallen door Heinsius. Naast
de lof voor de persoonsverbeelding van Andromache citeert deze in zijn commentaar
op Seneca's drama's vol bewondering enige fraaie sententies, zoals die uit de dialoog
101
tussen Agamemnon en Pyrrhus. Ook Heinsius acht deze ‘tragoedia divina’ van
Seneca in alles hoger dan het werk van Euripides, die weliswaar ook een Troades
had geschreven, maar die volgens hem noch in dispositio, noch in pathos, noch in
‘ernstig en verheven gewicht van sententiae’ met Seneca vergeleken kan worden.
102
Ook in de koren ziet hij Seneca als de meester. (Over dispositio sprak Giraldi
niet).
Op een dergelijke lof voor deze ‘regina tragoediarum’ zou Vondel zich beroepen
wanneer hij in 1625 zijn vertaling van diezelfde Troades publiceert. Deze wordt door
hem dan aan Grotius in de mond gelegd, die vijf jaar later echter het Griekse drama
103
van Euripides de onbetwistbare zegepalm toebedeelt. Vondels keuze van dit stuk
zal trouwens mede bepaald zijn door zijn geletterde leidslieden Hooft en Reael, die
dit drama kennelijk het meest geschikt vonden om de jonge tragedieschrijver zich
de stilistische en filosofische kwaliteiten van de grote Romein eigen te laten maken.
Op vergelijkbare manier had de Franse humanist Jacques Amyot in de veertiger
jaren van de vorige eeuw Euripides' Hecuba gekozen om zijn leerlingen in te wijden
104
in de schoonheden van juist de Griekse tragedie. Ook Dorat onderwees zijn
discipelen Ronsard en De Baïf in het Grieks door met hen een Latijnse vertaling
105
van de Hecuba te maken. Zoals ook blijkt uit de beargumenteerde waardering
van Giraldi en Heinsius bestond de aantrekkelijkheid van de Troades voor de viri
docti van het einde der zestiende en begin zeventiende eeuw zowel uit de
verhevenheid der sententies als uit het pathos van de karakteruitbeelding, (Voor
Heinsius in 1610 en 1611 ook uit de dispositio). De Hecuba-figuur, op wie vooral in
het eerste bedrijf het volle licht valt, bevestigde nog eens welsprekend de morele
les waarvan zij al lang de spreekwoordelijke belichaming was geweest; maar juist
ook de rhetorische ver-
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Worp 1892, p. 47, n. 2.
Heinsius 1620, p. 284, 288.
Heinsius 1620, p. 317: ‘Non ausim Graecam [nl. de tragedie van Euripides] ullo modo, sive
dispositionem spectes, sive παϑos, sive gravitatem & augustum pondus sententiarum, cum
ista conferre. Etiam in Choris noster [nl. de tragedie van Seneca] vincit, quos ex paucis Graeci
verbis, & quae sparsim leguntur, fecit alios &. plane divinos.’
Zie Vondels opdracht voor De Amsteldamsche Hecuba; Vondel W.B.-editie II, p. 533.
Sturel 1913, p. 282; Stevens 1953, p. 154.
Charlton 1921, p. XXVII, n. 2.
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pakking van haar gruwelijke waarschuwing was, zoals we zagen, voor Heinsius
reden om de loftrompet over haar te steken.
Nu werd de aantrekkelijkheid van het rhetorisch potentieel van de Hecuba-figuur
ook al lang in het onderwijs onderkend. Iedereen die in zijn jeugd op school in de
ars oratoria, had geoefend aan de hand van Lorichs rhetorische modellen bij
Aphthonius' Progymnasmata, kende Hecuba als het prototype van pathos in de
106
ethopoeia. Het vierde voorbeeld dat Lorich van ethopoeia geeft (i.c. het eerste
van de drie soorten ethopoeia, namelijk de ‘passieve’ of ‘pathetische’, die slechts
emoties uitdrukt) is een antwoord op de vraag: ‘Welke woorden zou Hecuba
gesproken kunnen hebben na de val van Troje?’ De speech, die niet is ontleend
aan Euripides, Ovidius of Seneca, is netjes in drieën verdeeld: een klacht over het
heden, een terugblik op het verleden en een blik op de toekomst. De klacht over
het heden bevat o.m. een samenvatting van Hecuba's ongeluk in de bekende termen:
107
‘De Fortuin verhief mij hoog om mij des te dieper te laten vallen.’ Shakespeare
zou op deze klacht de uitbeelding van de ‘mobled queen’ Hecuba door de
108
toneelspeler in Hamlet baseren. Het door hem (waarschijnlijk) bedoelde komische
en daardoor kritische effect (de speler overschrijdt de door Aphthonius bevolen
matigheid) kon uiteraard alleen tot stand gebracht worden als een groot deel van
zijn publiek deze oefening kende, en zo ook al vastliggende rhetorische associaties
had bij de Hecuba-figuur.
Meer nog dan in de Troades valt in Euripides' Hecuba het accent op
emotiever-wekkend pathos en meer dan bij Seneca staat de alom bekende tragische
figuur bij uitstek, Hecuba, in dit stuk centraal. De overduidelijke rhetorische kwaliteiten
van het stuk, die ook tot uitdrukking komen in de pleidooien en tegenpleidooien,
moeten een ieder die vroeger aan de hand van Aphthonius-Lorich had geoefend,
verrukt hebben. Daarbij appelleerde Hecuba, in de onheilspellende openingsscène
met Polydorus' geest, in feite meer aan de door andere Senecaanse tragedies (zoals
de Thyestes) gevoede smaak voor horror, dan de Troades van Seneca zelf. Het is
daarom niet verwonderlijk dat het enige echt ‘populaire’ Griekse drama in het
humanistisch onderwijs van de zestiende eeuw deze Hecuba is geweest. De hausse
van zijn populariteit ligt ook niet voor niets in dezelfde tijd als die van Seneca's
Thyestes, dat wil zeggen: in de eerste helft van de zestiende eeuw. De verheffing
van de Troades in geleerdenkringen aan het einde van de zestiende eeuw zal
overigens ook zeker te maken gehad hebben met het afwijzen
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Zie hoofdstuk II, sub 3.3.3.
Aphthonius 1611, fol. 188v.-189v. In de terugblik op het verleden staat Hecuba o.m. stil bij
het verlies van haar man en kinderen; in haar blik op de toekomst neemt zij zich voor de
goden te bidden om haar te veranderen in een wezen zonder gevoel en verstand, i.e. een
hond, die, van mensenstem verstoken, toch ten eeuwigen dage smartelijk blaffen zal. Zie ook
Mc Donald 1966, p. 85.
Hamlet, tweede bedrijf, tweede scène. Doran 1954, p. 243-244; McDonald 1966, p. 125.
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van wraak in elke vorm binnen de neostoïsche opvattingen van die tijd. Het
onderwerp van beide stukken echter zal steeds extra geappelleerd hebben aan de
belangstelling van het grotere publiek: men kon op dit leed van oorlogsslachtoffers
en hun confrontatie met de vijand altijd eigen ervaringen projecteren.
Ongetwijfeld heeft het bestaan van de Latijnse metrische vertaling van Euripides'
Hecuba door Erasmus, die in 1506 bij Badius Ascensius in Parijs voor het eerst
verscheen, veel bijgedragen tot het grote succes van het stuk. Tot 1560 verscheen
Erasmus' vertaling, samen met die van de Iphigenia in Aulis, in meer dan twintig
110
edities. Hiernaast verschenen er ook nog aparte uitgaven. Erasmus' faam in
West-Europa moet op zichzelf al een aanbeveling zijn geweest, wat ook kan blijken
uit het feit dat de in hetzelfde jaar 1506 te Parma verschenen Latijnse metrische
111
vertaling van de Italiaanse humanist Anselmus Nepos slechts eén druk beleefde.
Erasmus' Hecuba-vertaling werd al in 1514 in Leuven ten tonele gebracht door de
112
leerlingen van Adrianus Barlandus ; in de winter van 1525-1526 liet een andere
beroemde pedagoog, Melanchton, het stuk (ook in Latijnse vertaling) opvoeren in
113
zijn schola privata te Wittenberg. De enige andere bekende opvoering uit
114
Melanchtons school is die van Seneca's Thyestes. Erasmus' vertaling was
bovendien het voorbeeld voor verschillende nadichtingen in de moedertalen (in elk
geval in het Italiaans), waaronder de versie die Bandello in 1539 maakte voor
115
Margarete van Navarra.
Voor de humanistische opvoeders moet de oefening in de taalkundige en
stilistische schoonheden van Euripides het meest effectieve middel geweest om de
jeugdige geesten te doordringen van de inhoudelijke schatten die de ‘filosoof van
116
het toneel’, zoals Vitruvius Euripides noemde , voor de vorming van de redelijke
mens te bieden had. Melanchton sprak over Hecuba als dat ‘ernstige
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Asmuth 1978, p. 246, heeft zeer waarschijnlijk gelijk in zijn mening dat volgens de
dramaopvattingen der neostoïci het standvastig lijden van een onschuldige gemakkelijker
(want positiever) moreel opgeladen kon worden dan de wraakactie van Atreus. De Hecuba
geeft. echter zowel een prachtig positief voorbeeld van standvastigheid als een negatief
voorbeeld van wraakzucht.
Zie de Erasmus-bibliografie in de Bibliotheca Erasmiana 1893, p. 25-26.
Schmitt 1973, p. 259.
Rombauts 1973, p. 212; Schmitt. 1973, p. 274, n. 107.
Schmitt 1969, p. 149. Schmitt noemt ook nog een latere opvoering van de Latijnse Hecuba,
in het Straatsburger Academietheater, in juli 1605. In het einde van de zestiende eeuw was
Straatsburg een belangrijk centrum voor schoolvoorstellingen in het Grieks, Latijn en Duits
(Lucas 1928, p. 102).
Charlton 1921, p. XXXIII, n. 4.
Schmitt 1969, p. 105 noemt zes Italiaanse Hecuba-vertalingen ‘naar Erasmus’ én een Duitse
van 1605. Volgens Sturel 1913 gebruikte ook Bochetel voor de eerste Franse Hecuba Erasmus'
vertaling.
Schmitt 1969, p. 131.
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verhaal vol ernstige sentetiae’ , dat kennelijk ook fraai kon dienen als feitelijke
vorstenspiegel, naar blijkt uit de inleiding van de Franse vertaling uit 1544, door
118
Bochetel (de vader van Amyot's leerlingen).
Geheel in de geest van wat later Scaliger zou zeggen releveert de Baseler uitgever
Gasparus Stiblinus in zijn Euripides-uitgave van 1552 eerst de variëteit en vooral
de ‘tragische gruwelijkheid’ van de achtereenvolgens voorgestelde lotswisselingen
in Hecubs, maar daarop volgt direct een betoog over de morele lessen die de
zorgvuldige beschouwing van deze beelden (harum imaginum contemplatio) in dit
drama oplevert. Deze lessen vallen alle binnen het volgende bekende
stoïsch-christelijke didactische patroon: ‘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
119
nederigen verheft.’ Er hoeft hier niet meer aan herinnerd te worden dat de hier
aan het werk van Euripides gehechte lessen als zodanig voornamelijk bij Seneca
worden geformuleerd. Stiblinus zwijgt echter maar liever over de door Agamemnon
gesanctioneerde wraakactie van Hecuba!

4.2 De Hecuba- en Polyxena-stof in het drama in de moedertaal
4.2.1 Frankrijk
In de zestiende eeuw hadden ook de niet-latinisfen in Frankrijk en Engeland met
Seneca's drama's kennis kunnen maken, maar van de drama's van Euripides werd
alleen de Hecuba (in twee edities, van 1544 en 1555) in een Franse vertaling (van
120
Bochetel) gedrukt, en in 1572 de Engelse vertaling van de Phoenissae.
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Melanchton, die de Hecuba ‘tetrica fabula gravissimisque sententiis referta’ noemde, meende
dat drama's niet om hun stilistische kwaliteiten opgevoerd moeten worden, maar om het
publiek te herinneren ‘aan datgene wat voor het leven passend is’ (Schmitt 1969, p. 133).
Lanson 1904, p. 547. De vertaling is opgedragen aan de Franse koning. De auteur benadrukt
dat tragedies zijn ‘premièrement inventeés pour remonstrer aux roys et grands seigneursl’
incertitude et lubrique instabilité des choses temporelles, anfin qu ‘ils n’ ayent de confiance
qu ‘en la seule vertu’. Lanson schrijft de vertaling nog toe aan De Baït; sinds Sturel 1913 (p.
280-296) meent men vrij algemeen dat Bochetel de vertaler is.
Mijn samenvatting gaat terug op de door Schmitt 1973 (p. 268-269, n. 55) geciteerde Latijnse
passage.
Bolgar 1964, p. 512-514, 534-536. Een Franse vertaling van de verzamelde Senecatragedies
door P. Grognet verscheen in 1534; tussen 1559 en 1581 verschenen de Engelse vertalingen,
waarvan die van de Troades, door Jasper Heywood, de eerste was. Dit stluk werd in het
seizoen 1551-1552 ook al door studenten van het Trinity College te Oxford opgevoerd.
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De ‘matière de Troie’ leverde bovendien al in 1563 stof voor een oorspronkelijke
Franse tragedie, de Achille van Filleul. Veertien jaar later publiceerde de in zijn tijd
meest bewonderde tragedieschrijver Robert Garnier zijn Troade en smolt daarmee
de drie klassieke Troje-drama's samen tot eén Franstalige tragedie. De sterk
rhetorische en didactische drama's van Garnier, waarin de meest karakteristieke
121
en eloquente figuur de treurende vrouw is , zijn in hoge mate door het dramatisch
werk van Seneca geïspireerd. Met hun politieke lering kwamen zij echter ook
tegemoet aan de zestiende-eeuwse preoccupatie met nationale en politieke
problemen in Frankrijk. Voór de Troade had Garnier in drie verschillende drama's
verschillende episodes uit de Romeinse burgeroorlogen gedramatiseerd (Porcie,
Cornélie en Marc Antoine). Ook had hij toen reeds zijn enige niet-politieke stuk, de
Hippolyte, geschreven, dat - met alle afwijkingen - het meest direct op Seneca
122
teruggaat.
In La Troade grijpt Garnier echter zeer letterlijk terug naar Seneca én Euripides,
door hetzelfde contaminatieprocédé toe te passen als dat wat Coster later zou
123
hanteren voor de samenstelling van zijn Polyxena. Seneca's Troades is Garniers
uitgangspunt geweest, waarbij hij een aantal scènes uit Euripides' Hecuba én diens
124
Troiades tussen- en toevoegt. Deze contaminatie van drie drama's heeft hetzelfde
effect als hetgeen we bij Coster constadeerden, namelijk een opeenhoping van
pathetische taferelen. Dit echter zonder de aanschouwelijk gemaakte horror die
Coster kennelijk noodzakelijk vond. Garnier laat ook de geest van Polydorus niet
optreden en houdt zich vrij getrouw aan de inhoud van de bodeverslagen, hoewel
hij door toevoeging van een aantal regels onder meer de beschrijving van Astianax
dood wel extra luguber maakt en een extra huiveringwekkend schepje doet op de
verschillende emotionele uitingen. Garniers tekst varieert van vrije vertaling tot vrije
bewerking, zodat hij naar believen ook eigen oordelen kan invoegen, die niet aan
zijn bronnen zijn ontleend, of passa-
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Jondorf 1969, p. 145.
Over Garniers politieke stellingname: Jondorf 1969. Meer algemeen: Morel 1973, p. 139-151.
Over de relatie tussen L'Hippolyte en Seneca's Hippolytus: De Mourgues 1968. Over de
bewondering die Garnier in zijn eigen tijd ten deel viel: Lebègue 1977c.
De meest moderne editie van Garniers La Troade is die van Lebègue, in de Oeuvres complètes
(1952). Een vroegere is die in de editie van het verzameld werk door Pinvert; (1923). Het
door Garnier toegepaste contaminatieprocédé was gebruik onder zestiende-eeuwse Italiaanse
komedieschrijvers, in hun navolging van Plautus én Terentius. Imitatie van Euripides én
Seneca in een nieuw drama kwam in Frankrijk trouwens ook voór Garnier voor (Garnier 1952,
p. 249).
De verschillende ‘leggers’ en bronnen worden in de editie-Lebègue in de ‘Notes’ aangewezen.
Garnier laat uit Seneca's Troades alleen de scène waarin Helena Polyxena komt halen weg.
In de scène waarin in Hecuba Ulysses Polyxena komt wegrukken, heeft hij Ulysses vervangen
door Pyrrhus. Het stuk eindigt met de wraakneming van Hecuba op Polymnestor en Hecuba's
verdediging tegenover Agamemnon (zoals in Hecuba). De scène waarin Agamemnon van te
voren Hecuba's wraakneming sanctioneert, is weggelaten.
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ges kan wijzigen of weglaten. Zo verandert Garnier het beroemde koor na het tweede
bedrijf van Seneca's Troades, waarin het leven na de dood wordt ontkend, in
christelijke zin. Hij laat het koor benadrukken dat de menselijke ziel na de dood juist
opgenomen wordt in de goddelijke heerlijkheid, waar de wankele Fortuin niemand
125
kan treffen.
Door Lebègue is opgemerkt dat het - anders dan bij de andere drama's van Garnier
- niet erg duidelijk is welke morele en godsdienstige lering men uit dit drama moest
126
trekken. Dit is wel begrijpelijk. In zijn andere tragedies treedt Garnier namelijk
altijd op als de christen-moralist, bij wie het wraakmotief, dat in vele drama's van
Seneca zo belangrijk is en dat in Euripides' Hecuba zelfs als rechtvaardig wordt
voorgesteld, juist altijd afwezig is. Onbuigzame agressie maakt bij hem dan ook
telkens plaats voor christelijke onderwerping. Hoewel sommige slachtoffers in zijn
drama's het onrechtvaardig beleid van ‘het hogere’ aanklagen, herinneren wijze
figuren er steeds aan dat de fout van hun ongeluk niet bij wraakzuchtige goden of
127
de sterren ligt, maar bij de ongeluk-dragers zelf. In La Troade wordt de wraakzucht
van Hecuba echter zonder veroordeling breed uitgemeten, en slechts onder eén
moreel aspect bezien, namelijk als middel waarvan de rechtvaardige goden zich
bedienen om de bozen te straffen. Dit blijkt als Garnier het koor tijdens Hecuba's
verminking van Polymnestor (achter de schermen) commentaar laat geven op deze
daad, die dan beschreven wordt als een onvermijdelijke straf van hogerhand, die hoewel somslaat - altijd de boosdoener (i.c. Polymnestor) zal treffen. Het stuk eindigt
met een andere vinding van Garnier: Hecuba's wraak is nog niet verzadigd. De
goden hebben immers nagelaten om zich op de Grieken te wreken, dus moeten er
nog meer gestraft worden als Polymnestor! Ook hier ligt dus het accent alleen op
de goddelijke straf die Hecuba's pijnigers zal treffen, niet op het menselijk iniatief
tot wraak.
Nu kan een dergelijke tournure heel goed vanuit Garniers rhetorische opstelling
verklaard worden, waarbij de toeschouwer als het ware gevraagd wordt om lós van
128
Hecuba's drijfveren haar ‘geval’ vanuit eén bepaalde hoek te bezien. Toch is het
opmerkelijk dat Garnier zelfs in zijn opdracht aan de aartsbisschop van Bourges de
visie dat een zaak onder eén bepaald aspect naar keuze bekeken kan worden,
doortrekt. Hij laat de bisschop namelijk de keuze of de oorzaak van Trojes val nu
in Gods toorn te zoeken is of in ‘l'inévitable malignité d'une secrette influence des
astres’.
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Garnier, La Troade, vs. 1323-1376 tegenover Seneca, Troardes, vs. 371-408; Witherspoon
1924, p. 51; Garnier 1952, p. 248, n. 2; Lebègue 1973, p. 92-93.
Garnier 1952, p. 248.
Kahnt 1887, p. 31-35; Witherspoon 1924, p. 39-51; Forsyth 1962, p. 208; Lebègue 1973, p.
89-92; Jondorf 1969, p. 17-18.
In deze richting zoekt Stone het (Stone 1974, p. 97).
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Zeer waarschijnlijk was La Troade het stuk dat onder de titel Polydore in 1581 door
reizende studenten in Saint-Maixent werd opgevoerd. In 1594 en 1599 hoorde deze
tragedie - samen met o.a. een verder onbekend Progne-drama en Garniers Les
Juives et L'Hippolyte - tot het repertoire van het reizende toneelgezelschap van
129
Adrien Talmy, dat opvoeringen gaf in de Zuidelijke Nederlanden. We weten hoe
Garniers faam zich in het begin van de zeventiende eeuw niet alleen in de Zutdelijke
Nederlanden had verbreid (en daar mede-inspirator was van Van Nieuwelandts
130
131
drama's ), maar dat men zijn werk ook in Amsterdam gekend moet hebben. Het
is in dit verband interessant dat De Baudous in 1618 verklaart dat hij door Costers
Ithys werd geïspireerd tot het schrijven van een drama, waarna hij de Antigone van
132
de ‘vermaerde Poët (ofte Rym-schryver) Robert Garnier’ tot voorbeeld nam. Ook
al is het zeer onwaarschijnlijk dat Coster met Garnier onbekend zou zijn gebleven,
toch is er nauwelijks aanwijzing dat hij direct aan Garnier heeft gedacht bij het
schrijven van zijn Polyxena. De contaminatietechniek is in elk geval een vaker
toegepast procédé, dat bij Garnier en Coster voortkomt uit gelijke opvattingen over
hetgeen een tragedie moet bieden. Men kan alleen vaststellen dat bij Garnier
Hecuba's wraak geheel niet en bij Coster alleen impliciet wordt veroordeeld en dat
beiden haar actie tegen Polymnestor als een rechtvaardige strafoefening der goden
beschouwen. Hecuba's gebrek aan patientia en het goddeloos bedrog in haar list
om Polymnestor tot zich te lokken wordt echter bij Coster wel (in de reien in V.5.,
resp. V.7.) en bij Garnier niet bekritiseerd. Uiteraard bestaat er grote affiniteit tussen
beide schrijvers, daar zij beide uit hetzelfde christelijk-stoïsche ideeëngoed in
133
Senecaanse verpakking putten, vanuit eenzelfde didactische gerichtheid. In elk
geval is Garniers tragedie een extra bewijs van de grote aantrekkingskracht
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Garnier 1952, p. 251. Over het repertoire van Talmy; Lebègue 1977b.
Hierover Keersmaekers 1957. De eerste twee classiciserende drama's van de dan in
Antwerpen woonachtige Van Nieuwelandt verschenen in 1617.
Voor de bekendheid van Garnier in Noord-Nederland: Van Moerkerken 1894 en Worp 1895,
p. 199-215. Van Moerkerken wijst o.a. op de parallellie tussen de vierde rei van Hoofts
Geeraerdt van Velsen en een rei in Cornélie. Worp gelooft echter niet zo in navolging van
Garnier door Hooft (en Vondel). Kluyver 1916 neemt weer wel ‘ontlening’ van Garnier door
Hooft aan (met verschillen). Ontlening door Vondel van Garniers werk (van Les Juifves en
waarschijnlijk ook La Troade voor Hierusalem verwoest.) is volgens Smit duidelijk aanloonbaar
(Smit 1956-1962, I, p. 89-93). Rodenburgh zou Garnier zelfs ‘de vader van de klassieke
tragedie’ noemen. Men vindt ook een editie van Garniers tragedies - tussen verschillende
andere edities van Franse drama's - in de boekhandelscatalogus van Franse boeken van
Cornelis Claesz, van 1608. (Catalogue des livres françois, qui se vendent chez Cornille Nicolas
[...]. Amsterdam 1609, fol. B3r. Volgens de fotokopie die ik ter inzage kreeg van de heer drs.
B. van Selm te Leiden).
De Baudous 1618, sonnet tot de lezer en Toe-eygeningh' aan de gebroeders Jacobsz. (fol.
(:) IV.-2r.).
Dit geldt ook voor Costers Zuidnederlandse tijdgenoot Van Nieuwelandt. Overigens is Van
Nieuwelandt, evenals Coster, veel meer gericht op horror-taferelen dan Garnier.
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die de Troje-drama's van Seneca en Euripides op deze generaties van
classiciserende toneelschrijvers uitoefende. In dezelfde periode zou de ‘matière de
Troie’ trouwens nog andere schrijvers inspireren tot nieuvve dramatiseringen: bij
ons Hooft tot zijn Achilles en Polyxena (daterend uit de periode 1597-1602), in
Frankrijk Alexandre Hardy tot zijn La mort d'Achille (daterend uit de jaren '90 van
134
de zestiende eeuw, gedrukt in 1625 ), daarna Montchrestien tot zijn Hector (1604),
135
François Berthrand tot zijn Priam (1605) en Claude Billard tot zijn Polyxène (1610). .
Ook Billards Polyxène heeft Coster met geïnspireerd tot zijn gelijknamige drama,
hoewel ook dit stuk een mengsel van Senecaanse en Euripides-stof bevat, uitgewerkt
volgens rhetorische principes. Billard, een dramaturg uit de nadagen van het Franse
humanistendrama, is nog steeds een leerling uit de school van Garnier, die in goed
Scaligeriaanse zin de ‘vraie matière tragique’ daár vindt ‘où il y a effusion de sang,
mort, & marque de Grandeur’ en, mag men toevoegen: een overdaad aan expliciete
136
lering. De tekst schijnt niet op tussenkomst van Garnier te wijzen en men kan vele
afwijkingen van de Seneca- en Euripides- stof constateren. De belangrijkste is
wellicht de romantische motivatie van Polyxena, die bij Billard uit grote liefde voor
Achilles wil sterven en daarmee haar moedig toestemmen in haar dood tot een
zelfopofferende daad maakt ten gunste van haar (dode) minnaar.

4.2.2 Nederland
4.2.2.1 Jacob Duym
Coster betreedt met de expliciete, veelzijdige instructie die hij aan de smartelijke
lotswisselingen van de Trojaanse Hecuba en haar kinderen verbindt, een ook in
Nederland reeds voor hem gebaand pad. Jacob Duym ging hem in zijn bewerking
van Seneca's Troades voor, terwijl Carel van Mander in zijn uitleg op het dertiende
boek van Ovidius' Metamorfosen de mogelijke morele leringen van de
Hecuba-geschiedenis ook nog eens goed duidelijk had gemaakt.
De nadrukkelijk ouderwets-didactische opzet van de Nederlandse
Troades-bewerking die Jacob Duym in 1600 als laatste deel van zijn Spiegelboeck
137
publiceerde, blijkt al uit de veelzeggende titel Den Spieghel des hoochmoets.
Hoewel Duym
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Kluyver 1929, p. 119, 123-124.
Van de meer dan honderd Franse tragedies die tussen 1550 en 1615 verschenen (vertalingen
enbewerkingen meegerekend) bevatten een kleine vijftig ‘klassieke’ stof. Een vijfde deel
hiervan behandelt de ‘matière de Troie’ (Forsyth 1962, Appendice, p. 425-472)
Over de drama's van Biliard: Dabney 1931 (p. 25-33 over de Polyxène) en Zamparelli 1978
(over de Polyxène: p. 38-61). Citaat uit het voorbericht ‘Au lecteur’ van Billards bundel met
zes tragedies uit 1610.
Duym 1600b. Worp citeert de tekst en de parallelle passages bij Seneca uitvoerig (Worp
1892, p. 69-89).
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kennelijk wel wil weten dat zijn tekst in de klassieke dramatische vorm van een
‘tragedie’ is gesteld, versluiert hij in de ondertitel de herkomst van deze
gedramatiseerde ‘matière de Troie’. Zijn toelichting luidt namelijk: ‘Wesende Troiados,
eensdeels uyt Homero, ende eensdeels uyt Virgilio ghenomen, ende in de ghedaente
van een Tragedie ghestelt’. In zijn opdracht tot het Spiegelboeck erkent hij echter
138
wél dat hij het stuk uit het Latijn vertaald heeft. Het is hoogst on waarschijnlijk dat
Duym niet geweten heeft dat Seneca de stof voor zijn Troades niet uit de Ilias of
(het tweede boek van) de Aeneis had kúnnen betrekken (omdat deze epen zijn
Hecuba-geschiedenis niet bevatten). Dat hij ook Euripides' Hecuba kende zou
kunnen blijken uit zijn ‘Cort onderricht’, waarin hij de miseen-scène van het stuk
behandelt. Hij drukt de potentiële regisseurs dan op het hart dat het doden van
Polyxena en Astianax
aerdich geschiet, want by de Griecxsche oft Latijnsche en wort dit int
openbaer niet voorghestelt, dan alleen verhaelt so gheschiet te wesen.
Deze opmerking is echter mogelijk ook alleen op het Horatiaanse voorschrift ‘geen
gruwel op het toneel’ terug te voeren.
Duyms bewerking van Seneca draagt ook in stilistisch opzicht nog geheel een
139
rederijkersstempel. De auteur richt zich dan ook tot het grote, niet klassiek
geschoolde publiek, dat niet alleen eerst uitvoerig door de ‘Dichtstelder’ moest
worden voorgelicht over de voorgeschiedenis van de te vertonen gebeurtenissen,
maar dat vooral ook op eenvoudige en niet mis te verstane wijze al op het titelblad
geïnstrueerd wordt over de lessen die Trojes val te bieden heeft. Duym laat er geen
twijfel over bestaan dat de ellende die de Trojanen is overkomen het gevolg is van
hun eigen hoogmoed, als hij waarschuwt:
De hoochmoedighe hier moghen wel nemen acht
Wat der stadt Troyen is ervaren en misschiet,
Haren hoochmoet heeft haer gheheelt t'onder ghebracht,
En een oorsaeck gheweest vant jammer en verdriet,
Hoochmoet bringt landen, en de menschen al te niet.

Ook in de ‘Voorreden’ spreekt Duym over de oorzaak van de Trojaanse val: de
schaking van Helena door Paris. Hij eindigt met een aankondiging van wat nu
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Duym, Spiegelboeck, opdracht (Duym 1600a, fol. *3r.-v.; ook: Worp 1892, p. 69).
Poll vergelijkt Duym met Van Ghistele, die in zijn Vergilius- en Ovidius-vertalingen eveneens
de klassieke stijl vervangt door ‘de alledaagsche en huisbakken zeggingswijze, aan de
Nederlandsche rhetorica eigen.’ Poll demonstreert dit door de vertalingen van Duym en Vondel
van eenzelfde passage met elkaar te vergelijken (Poll 1898, p. 124-127). Duym wijst zijn
publiek ook op de door hem gebruikte versvorm en maat; sommige gedeelten zijn in de vorm
van een ‘Refereyndicht’, andere in die van een ‘Regheldicht’, de meeste met twaalf of dertien
voórgetelde lettergrepen.
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zal komen: in deze tragedie zal men kunnen zien, horen en lezen hoe Troje ‘bedorven
140
is ghecomen tot schanden’.
Het stuk is verdeeld in vijf ‘gheschiedenissen’, elk ingeleid door een toelichtend
en moraliserend ‘Refereyn-dicht’ (dat de functie heeft van een rei na een bedrijf),
141
dat steeds eindigt met een sententia. Het hele stuk eindigt met een ‘Besluytreden’,
waarin de ondergang van Troje het uitgangspunt is voor velerlei moraliserende
uitspraken.
142
Deze Hollandse Troades is geen letterlijke vertaling van Seneca's tragedie. De
tekst van de eerste drie bedrijven volgt ongeveer die van Seneca, zonder de koren,
en met inkorting van verschillende scènes. In het vierde bedrijf gaat Duym echter
zijn eigen weg. Het bedrijf opent met een vertoning van de gedode Polyxena,
toegelicht door Pyrrhus, die verklaart dat de gerechte wraak voor zijn vaders dood
nu is voltrokken en dat hij, tevreden gesteld met de hem als slavin toegewezen
Andromache, zal vertrekken (dit overeenkomstig Troades, vs. 976). Hierop spreekt
‘van boven op den toren’ Ulysses - naar hij zegt met groot leedwezen - de jonge
Astianax toe: in opdracht van Calchas moet hij het kind naar beneden werpen, en
143
dit gebeurt dan ook voór de ogen van de toeschouwers. In het vijfde bedrijflaat
Duym zich dan weer door (het vierde bedrijf van) Seneca leiden; alleen komt Helena
nu niet (valselijk) het huwelijk tussen Polyxena en Pyrrhus aankondigen, maar de
verbintenis tussen Agamemnon en Cassandra. Daarvoór heeft ze echter al de dood
van dit paar voorspeld. Duym voegt aan dit bedrijf nog een afscheid tussen Helena
en de andere vrouwen toe. Seneca's laatste bedrijf, dat bestaat uit het bodeverslag
van Astianax' en Polyxena's
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Duym 1600b, fol. Gg4V.
Deze sententiae zijn achtereenvolgens: ‘Wt 'thaestich vonnis is naer veel swaerheyts gheresen’
(n.a.v. de gruwelijke gevolgen van het Paris-oordeel), ‘D'onschuldighe moet voor den
schuldighen betalen’ (n.a.v. de aankondiging van het offer van Polyxena), ‘Schalckheyt is in
als quaet alst gheschiet tot boosheyt’ (n.a.v. Ulysses' succes in het opeisen van Astianax),
‘D'oorloch doet elcken zijn handen met bloet besmetten, // Den overwinner en ghebruyct
reghel noch wetten’ (n.a.v. de dood van Polyxena en Astianax) en ‘Hy spieghelt hem saecht
die hem spieghelt aen een ander’ (een algemene les, n.a.v. de aanblik der tot slavernij
gedoemde vrouwen, in de zin van: 'benut het ongeluk van een ander als waarschuwing tot
eigen voordeel).
Duym heeft ook zijn best gedaan om bijvoorbeeld Hecuba's ‘heidense’ uitspraak bij Seneca,
over de groten die niet vrezen voor de ‘leves deos’ (onbetrouwbare goden; direct in het begin
van de Troades, vs. 2) in christelijke zin te veranderen. Bij hem wordt vs. 2: ‘Noch en vreesen
gheensins de Goden hooch verheven’ (vs. 6). Costers Hecuba vermijdt - alleen in deze eerste
speech! - de vermelding van deze ‘leves deos’, maar Hooft laat in zijn Achilles en Polyxena
wél Priamus weer spreken over degene die niet vreest ‘dat's hemels goden waerdich // Gelijck
de menschen sijn, verkeerlijck en lichtvaerdich’, in een speech op Hecuba's Seneca-claus is
geïnspireerd (vs. 491-492).
Duym 1600b, fol. KK 3V.-4V. Zie ook noot 54.
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dood en de reacties van Andromache en Hecuba, is bij Duym zeer ingekort en vormt
nu het slot van zijn vijfde bedrijf.
Andromache, en niet Hecuba, heeft bij Duym het laatste woord en bevestigt de
mildere, verzoenende tendens die Duym zijn Seneca-bewerking heeft gegeven. Zo
wordt Ulysses voorgesteld als veel rneer bewogen met het lot der Trojanen dan bij
Seneca, wat niet alleen blijkt in de scène met Andromache, maar ook uit zijn beklagen
van Astianax' lot. Pyrrhus zegt openlijk de Trojanen hun schuld vergeven te hebben,
en Helena beantwoordt Andromache's verwijten (die veel minder scherp zijn dan
bij Seneca) met een omhelzing van haar schoonmoeder en schoonzuster, onder
dankzegging voor de Trojaanse gastvrijheid! Andromache zelf had - eveneens
anders dan bij Seneca - het afscheid van haar kind uiteindelijk al in berusting
aanvaard, met de sententie:
Maer nu het so zijn moet ick moet 't lijden gheduldich
144
D'oorloch bringhet met haer groot lijden menichfuldich.

In dezelfde toon wordt door haar de blik op het Trojaanse lijden afgesloten: Men
moet van zijn ellende maar het beste maken, waarbij men troost kan putten uit de
145
overweging dat ‘ghemeen druck doet versoeten’.
De dichter zelf heeft het allerlaatste woord met een moraliserende beschouwing
van de verschillende manieren waarop men zich aan deze geschiedenis van Troje
kan spiegelen. Allereerst poneert Duym dat uit het lot van de Trojaanse vrouwen
blijkt dat ballingschap erger is dan de dood en dat oorlog een gesel van de mensheid
is. Direct hierop stelt hij in het algemeen opnieuw de vraag naar de oorzaken van
menselijk lijden aan de orde, want: ‘Gheen plaghen waren daer en waer daer gheen
sonde’. Laten de machtigen der aarde een les leren uit Trojes ellende: ondeugdzame
vorsten veroorzaken oorlog; zij slepen hun onderdanen hierin mee, maar uiteindelijk
komt hoogmoed toch voor de val. De onschuldige oorlogsslachtoffers rest daarbij
nog slehts eén ding: lijdzaamheid en geduld opbrengen, en van de nood een deugd
maken! Deze les gold voor vele van Duyms landgenoten. Van elk van hen kon
146
immers gezegd worden: ‘Hy lijdt hedensdaechs veel die mits crijch in noot is’.
Hoe bekend klinken Duyms woorden na lezing van Costers Polyxena! En ook bij
Van Mander vindt men dezelfde veelzijdige lering die uit het verhaal van Trojes val
te trekken is, terug, naar nu zal blijken.
Van Mander houdt in zip Wtleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis
van 1604 maar een lichte slag om de arm als hij in zijn ‘Wtlegh oft leerlijc aenwijs
op Troyens ondergang’ stelt dat ‘vele’ deze val van Troje als daad van goddelijke
rechtvaardigheid opvatten, onder andere als straf voor Paris' inbreuk op het ‘recht
der beleefder gastvrijheyt’ van Menelaus en voor Priamus' nalatigheid
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Duym 1600b, fol. Kk 3r.
Duym 1600b, fol. Ll 4r.
Duym 1600b, fol. Ll 5v.
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om dit ‘leelyck stuck’ weer goed te maken. Verhalen over de ondergang van steden
en landen dienen als ‘mercklijcke spieghelen’, zegt Van Mander, die uiterst nuttig
zijn als men maar op de oorzaken let. Daaronder zijn wetsverkrachting, hoogmoed
en onmatigheid te stellen. Hij besluit dan met een ‘leerlijck uytlegh’ op het gedrag
van Polymnestor en Hecuba, zoals dat in de Metamorfosen wordt verteld. Ovidius
presenteert ons
tot een nieuw grouwsaem voorbeeldt, den gast-moordighen ontrouwen
Polymnestor, by welcken Priamus zijnen soon Polydorum hadde bestelt,
om vry van den krijgh te worden opgevoedt: maer desen gheldtsuchtighen
gieren Coningh, nae Priami doot, doodde Polydorum, om dat hy geen
betalinghe en docht te crijghen. Hier sien wy, hoe seer milt van quade
vruchten te brenghen de wreede giericheyt is, die op Godtlijcke en heylighe
Wetten niet en acht, geen redelijckheyt ghehoorsaemt, vriendtschap,
kennisse, trouwe, noch gheloften aen en siet. Dat eyndlijck haer oeffenaer
gantsch wort verblindt door een Honts leven en wesen, niemanden goet
als qualijck sich selven doende. Gelijck oock desen Polymnestor aenwijst,
die den ooghen uytghecrabt was van Hecuba, die daer na in Hondt
verandert werdt. Hecuba, die nae veel swaricheyt en benoutheyt ten
lesten in eenen Hondt verandert, wijst aen, dat de lijdsaemheyt der
ellendigher Menschen, somtijden langhe aenghevochten, en met veel
lijden gheterght wesende, verandert in een onverduldighe Raserije, oft
nijdighe gramschap, waer door oock een grouwlijck verderf can
veroorsaeckt worden, waerom men hoort met allen ernst te wesen
lijdtsaem: want die den moet verloren heeft, seghtmen dat qualijck is te
147
helpen.

4.2.2.2 P.C. Hooft
De schuld der Trojanen en hun vorst Priamus, die zijn kinderen niet in hun ‘sotte
lust’ heeft bedwongen, wordt in Hoofts Achilles en Polyxena niet alleen door de
Grieken, maar ook door de oude Priamus zelf erkend. Het is ook Priamus die in de
woorden van de Senecaanse Hecuba zichzelf als spiegel aanbiedt voor alle groten
148
die op eigen macht vertrouwen. Ook wat dit betreft zou het publiek Costers
Polyxena als het tweede deel van het Trojaanse ‘vervolgverhaal’ hebben kunnen
beschouwen, waarvan Hooft dan het eerste deel had verzorgd. De keuze van beider
bronnen bepaalde echter niet alleen het verschil in gedramatiseerde episodes uit
149
deze geschiedenis , maar ook het verschil in blikrich-
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Van Mander 1604b, fol. 106r-106v.
Hooft, Achilles en Polyxena, vs. 535-538, 575-584, 729-730, resp. 489-494. (De laatste editie
van de tekst in Hooft z.j.a.).
Hooft gebruikte vooral de middeleeuwse geschiedenissen van Dictys Cretensis (Ephemeris
belli Troiani) en Dares Phrygius (Historia de excidio Troiae). Zie noot 90.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

293
ting: waar bij Coster toch het accent ligt op het leed van de Trojaanse slachtoffers,
dat hen is aangedaan door de Grieken (met name Ulysses) en hun kersverse
bondgenoten (Polymnestor), is bij Hooft de aandacht gericht op de Grieken (met
name Achilles), die slachtoffer worden van het verraad der Trojaanse
koningskinderen. In het stuk van Hooft had het publiek kunnen zien hoe de jonge
Polyxena vol walging de gedachte aan een verbintenis met de voor haar in liefde
ontbrande Achilles afwijst en zich zonder gewetenswroeging door haar broers als
lokaas laat gebruiken om de door liefde verblinde minnaar in een dodelijke val te
laten lopen. Deze medeplichtigheid van Polyxena is een vinding van Hooft, die niet
in zijn bron voor deze scènes (Dares Phrygius' Historia de excidio Troiae) voorkomt.
In zijn voorstelling van Hecuba volgt Hooft echter weer Dares: evenals in zijn bron
stijft Hecuba bij Hooft haar zoon Paris in het verraderlijke plan, tegen de bezwaren
150
van Priamus in.
Hoewel beide partijen, zowel Grieken als Trojanen, ten tonele verschijnen, in een
opeenvolging van vele en verscheiden gebeurtenissen, wordt - om met Sonja Witstein
151
te spreken - de ‘calamiteitenrevue’ toch opgebouwd rond de figuur Achilles. Deze
stelt edel zijn eer voor zijn wellust, door de loze poging van Hector om hem met de
‘gift’ van Polyxena om te kopen, beslist af te wijzen. Door de woorden van het eerste
koor wordt Achilles een exemplum van nobele eerzucht; het tweede koor in het
tweede bedrijf knoopt aan bij zijn edele vriendschap voor Patroclus, wanneer het
naast de eer de vriendschap bezingt, als - nog steeds volgens Sonja Witstein - het
152
perspectief waartegen de handeling moet worden bezien. Het is ook Achilles die
‘in al zijn heldenglorie’ slachtoffer wordt van zijn eigen gebrek aan temperantia (in
zijn gevoelens voor Polyxena) en daarmee ook van de wisselvalligheid der Fortuin,
concepties die in de latere koren aan de orde worden gesteld. Zoals we zagen volgt
Coster wel in de speech van Achilles-Mantis de lezing uit de Achilles en Polyxena
inzake Polyxena's medeplichtigheid aan de dood van Achilles, maar laat hij die
153
daarna weer vallen. Een ander punt van overeenkomst tussen Hooft en Coster
dat afwijkt van de klassieke bronnen maar wel voorkomt bij Dictys Cretensis (in
diens
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Hierover: Kluyver 1929, p. 119-126 en d'Angremond 1943, p. 23-27. Kluyver oppert o.m. de
mogelijkheid dat Hoofts afwijking van Dares te relateren is aan dezelfde voorstelling in Hardy's
tragedie La mort d'Achille. Volgens Kamphuis 1942, p. 245 kan men echter niet van Hardy
als voorbeeld spreken.
Witstein 1975b, p. 275 ( = Witstein 1980, p. 130).
Hierover Witstein 1975b, p. 276-278 ( = Witstein 1980, p. 131-133).
Duym 1600b, fol. Kk 3v. Duym moet eveneens de voorstelling van Dares gekend hebben,
maar hij volgt deze in de onschuld van Polyxena. Duym spreekt bij monde van Pyrrhus slechts
over de aanslag van Paris op Achilles toen deze naar zijn afspraakje ging. De dood van
Polyxena leert de Trojanen ‘datmen met een maecht niemant sou bedrieghen’. Ook Van
Mander vertelt (kort) overde verliefdheid van Achilles op Polyxena en Achilles' dood. Over
medeplichtigheid van Polyxena hierin niets, evenmin over Achilles' eis tot het offer van
Polyxena.
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Ephemeris belli Troiani, de andere bron van Hooft), is het verhaal van Hecuba's
154
droom voór Paris' geboorte.
Ook al heeft het rhetorische principe van varietas en copia in gebeurtenissen en
moraal, dat - zoals Sonja Witstein aangaf - aan de Achilles en Polyxena ten grondslag
ligt, ook Coster geleid, toch onderscheidt Coster zich in zijn voorkeur voor horror
en pathos duidelijk van de jonge Hooft, die op zijn beurt geboeid was door het morele
probleem van de tegenstelling tussen eer en liefde, dat voor Coster kennelijk weer
weinig of niets betekende. Costers dramatische voorbeelden hebben bovendien in
hoge mate bijgedragen tot een veel grotere levendigheid in de confrontatie der
verschillende karakters dan bij Hooft. Hoewel ook Coster met zijn gerichtheid op de
moreel exemplarische aspecten van de Hecuba-Polyxena-geschiedenis deze ‘matière
de Troie’ geheel voegt in de bekende didactische patronen van de zestiende eeuw,
was zijn Polyxena voor velen toch ook de eerste gelegenheid om de echo's van een
Grieks drama op te vangen. Euripides' rhetorische scènes, waarin de door de Fortuin
geslagen Hecuba in de volheid van haar pathos wordt gepresenteerd, geven zicht
op de felle emoties die ‘het leven’ in mensen kan oproepen. Ze vormen geen
introductie tot de Griekse opvatting van een tragisch conflict, dat tot uitdrukking komt
binnen de voorstelling van een ‘ideale werkelijkheid’. Dit behoorde dan ook niet tot
de taak van de dramaschrijver, zoals Coster én zijn publiek deze opvatten.

5 De morele instructie van de Polyxena
5.1 De eis tot temperatia en patientia: Lipsius
‘Den tegenspoet is getuyge van een vroom ofte veracht ghemoedt’: naar deze door
hem aan Seneca toegeschreven uitspraak verwijst in 1617 Gijsbrecht van
Hoghendorp om de standvastigheid van Willem van Oranje tegenover de slagen
155
van het lot toe te lichten. De verheffing van de kardinale deugd der patientia als
hoogste ideaal van moreel gedrag-in-tegenspoed, blijkt ook uit de Orangien-tragedie,
die Van Hoghendorp met dit beroep op Seneca (en een ander op Plutarchus) bij
156
Oranjes zoon Maurits inleidde. Van Hoghendorps deugdheld is, zoals men weet,
direct geënt op Auriacus, de hoofdpersoon van Heinsi-
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Hooft, Achilles en Polyxena, vs. 705-714; Coster, Polyxena, vs. 1977-1990; Dictys 3, 26.
Volgens Atwood 1934 komt dit verhaal niet in de klassieke bronnen voor.
Van Hoghendorps opdracht voór zijn Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem enz.
(Van Hogendorp 1932, p. 46).
Zie voorde morele verheffing van de patientia o.m.: Witstein 1975a, p. 27-28 (met verwijzing
naar Plutarchus, De la Primaudaye en Coornhert). Bredero's Rodderick (uit Rodd'rick ende
Alphonsus) blijkt hiertoe niet in staat, met alle kwade gevolgen van dien.
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us' gelijknamige drama, waarin Oranje als een tweede Senecaanse Hercules Oetaeus
157
werd geëerd.
De christelijke opvattingvan de patientia, die de vorst in staat stelt de hem door
God opgelegde beproevingen geduldig te dragen, vindt men in de zestiende eeuw
in vele persoonlijke motto's van hooggeplaatsten terug en werd al bij Seneca, maar
ook in de christelijke middeleeuwen als na te streven tegenhanger van de
158
verderfelijke ira beschouwd. Het aspect van voortdurende standvastigheid en
159
geestelijke moed in tegenspoed (de constantia, c.q. fortitudo ) komt tot uitdrukking
in Oranjes eigen devies, het ‘saevis tranquillus in undis’, of wel: het gelijkmoedig
160
stand houden temidden van woelige baren. Het is hetzelfde devies dat de
Hertspieghel van Spiegel voerde, waarin men de harp spelende Arion op de dolfijn
ziet zitten, onberoerd door de woeste zee, met eronder het versje:
In't midden vande Zee, en schrylings op een vis,
Daar 't naaste schip te vyand, gheen lyfberging is,
Gherust en heel vernoeght vrolyk te zinghen mueghen,
161
Die moet vast van ghemoed, in God, in dueghd verhueghen.

In Van Hoghendorps drama, waarmee Costers Academie in september 1617 haar
162
poorten opende , staat de instructie betreffende de patientia centraal. Deze deugd
wordt belichaamd door Oranje, die zich voortdurend bewust is van ‘de dulle buijen
van des avontuers onspoet’, die de machtigen van vandaag in eén keer tot dienstbare
slaven kan maken (vs. 2020, 2027-2034), maar die ook als vroom christen
de borst met reden
Wel heylsaem heeft verstaelt en vreest voor gheen gheval,
Maer voecht sich al vernoecht naer 'tgheen den Hemel sal
Door wel gheschickten raet ons op den kop doen komen.
(vs. 1056-1059).

Naast en in zekere zin tegenover hem staat zijn echtgenote Louysa, die voór de
moord op haar man reeds door hevige angst werd gekweld wegens haar gruwelijke
(en naar het blijkt: voorspellende) dromen, en die zich na de horror van zijn dood
overgeeft aan uitbundige smart. In beide gevallen wordt Louysa in haar
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Hierover: Smits-Veldt 1982-1983 en de aldaar in noten 4, 6 en 9 genoemde literatuur.
Tate 1978, p. 113-114; Hanna III 1978, p. 81, n. 11.
Over de verschillende termen waarmee de tegenstelling tussen gematigdheid in voorspoed
en standvastigheid in tegenspoed werd uitgedrukt: Witstein 1975a, p. 21.
Lipsius 1983, p. 157, n. 16. Ook in Lipsius' De constantia, boek I, hoofdst 6 (Lipsius 1948, p.
20 of Lipsius 1983, p. 48).
Geciteerd naar de editie-Vlaming (Spieghel 1723, gravure voor de titelpagina). Hetversje
bevindt zich ook in de (eerste) editie-1614, daar op de titelpagina onder een vignet met Arion
(Buisman 1935, p. 155).
Het stuk blijkt in december 1616 reeds in Delft gespeeld te zijn, door Delftse rederijkers (Van
Boheemen/Van der Heijden 1982, p. 130-135).
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emoties echter gecorrigeerd door haar voedster. Van Hoghendorp past in deze
scènes twee bekende ‘set pieces’ uit het Senecaanse drama toe, die hij reeds in
Heinsius' Auriacus aantrof, maar die hij nu met een overvloed aan morele instructie
163
amplificeert. De voedster moet al haar welsprekendheid aanwenden om de prinses
van de onredelijkheid van haar gedrag te doordringen. In plaats van ‘stantvastich
nu met lytsaemheyt te proncken’ (vs. 1756) en ‘door redens toom’ haar vrees te
bedwingen (vs. 1781) geeft deze zich eerst over aan zinneloze angst, die haar hoge
staat absoluut niet past (vs. 1754). Als Louysa's vrees gegrond geweest blijkt te
zijn, vervalt ze in een dermate diepe droefheid dat zij in de ogen van de voedster
opnieuw ‘buyten redens palen’ treedt, wat niet strookt met de christelijke ethiek. De
rampspoed die de prinses is overkomen moet immers beschouwd worden als een
beproeving van de hemel, die
lieft der vromer ziel, die met stantvaste sinnen
De stormen van 't gheval grootmoedich overwinnen.
Te breyd'len 't avontuer, grousaem ellendiche'en
Der plaghen blixems stuer, (gherust) met voet te tre'en.
(vs. 2222-2225).

Dit is echter alleen weggelegd voor degenen die zo groot van geest is dat hij zich
in voorspoed ook niet verhovaardigt, d.w.z. degene met een ‘Princelijck ghemoedt’
(vs. 2277).
Het publiek van 1617 heeft de waarschuwingen van de voedster direct kunnen
inpassen in de vertrouwde christelijk-stoïsche gedragsleer, waarvan de patientia of
164
constantia eén der belangrijkste pijlers was. Waar Van Hoghendorp - evenals
Bredero en meer dan Hooft - zijn drama in dienst stelde van deze in vele toonaarden
herhaalde moraal, daar deed Coster niet anders. Het publiek dat Louysa gevaarlijk
zag afglijden naar redeloos zelfbeklag en dat aan het einde van de Rodd'rick ende
Alphonsus de door smart overmande Rodderick had zien uitbarsten in agressieve
razernij, zal ook geen enkel probleem gehad hebben met de wijze waarop men een
dergelijk gedrag moest beoordelen. Ook had het in de Ithys van Coster zelf de uit
gebrek aan patientia voortkomende wraakzucht horen afwijzen als de ‘wreede
165
wraeck bederffelijck’, kind van redeloos razende toorn , belichaamd in de tot
zinneloosheid vervallen Progne. Volgens de vigerende gedragsnormen moet ook
de morele instructie die aan het gedrag der verschillende karakters in Polyxena was
te verbinden, geheel eénduidig geweest zijn. Bovendien: voor een ieder die met
Seneca tragicus én philosophus was vertrouwd, waren de figuren van dit drama
even zo vele exempla van deugd en
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Hierover eerder: Smits- Veldt 1982-1983, p. 207-208.
Volgens Lipsius zijn de patientia en humililas als moeder van de constantia te beschouwen
(Lipsius, De constantia, boek I, hoofdst. 4 in Lipsius 1948, p. 15 of Lipsius 1983, p. 45).
Coster, Ithys, vs. 1506-1514.
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(vooral) ondeugd die de grote Romein ook het renaissancepubliek in zijn werk
voorhield.
Polyxena is niet alleen bij Euripides, maar ook bij Seneca de stoïsche heldin bij
uitstek die - evenals die andere stoïsche held, de door hem zo hogelijk bewonderde
Marcus Cato minor - zelfbeheersing en moed paarde aan natuurlijke adeldom, die
166
liever de dood verkiest dan zich te vernederen voor een verachte vijand. Deze
volmaakte overwinning van de vrees in het gezicht van de dood straalt - in de
beschrijving van de bode in de Troades - zó van het ingetogen gezicht van het
meisje af dat de toeziende menigte vervuld wordt met ‘schrik, verbazing en
167
medelijden’ om een dergelijke geestkracht. Binnen Seneca's visie heeft zij hiermee
een morele perfectie verworven. Deze perfectie houdt voor hem tegelijk de ware
menselijke vrijheid in, die zich uit in absolute onafhankelijkheid van de ziel, waardoor
men niet alleen de goede en kwade gaven der Fortuin, maar ook de dood van het
lichaam met gelijkmoedigheid aanvaardt. Costers Polyxena, die vrij direct naar haar
ook op het toneel voorgestelde evenbeeld bij Euripides is gemodelleerd, wordt
echter - zoals we zagen - op enkele punten met een christelijk tintje bijgekleurd. Zij
paart haar stoïsche aanvaarding van de dood én de Euripidiaanse afkeer van een
feitelijk slavenbestaan zo aan de christelijke eis dat men zich neerlegt bij zijn lot
omdat dit Gods wil is. De tegenspelers van Polyxena falen echter alle volgens
stoïsch-christelijke normen. Weliswaar zegt Hecuba aan het einde van het stuk, in
een zekere (in feite heidense) berusting, dat alleen de dood haar rust kan brengen,
maar in haar wraakzuchtige woede heeft zij zich - anders dan haar Senecaanse
naamgenote - allesbehalve redelijk-berustend gedragen. Wel verschillen de motieven
voor haar tomeloze wraak van die van Medea of Deianira, die zich uit jaloezie op
hun echtgenoot wreekten, maar in haar toegeven aan haar toorn heeft zij tevens
de weg geopend voor alle de toorn vergezellende passies, zoals ‘krankzinnigheid,
168
woestheid, wreedheid, razernij’. In de christelijke visie, waarin alle slagen
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In zijn brieven aan Lucilius stelt Seneca vele malen Cato aan Lucilius ten voorbeeld (nrs. 13,
24, 70, 71, 82, 95, 104). Deze Cato is ook de held van Lucanus' Pharsalia.
Seneca, Troades, vs. 1136-1153.
Seneca, De ira, II, 12, 6: ‘Non nos advocabimus patientiam, quos tantum praemium expectat,
felicis animi immota tranquillitas? Quantum est effugere maximum malum, iram, et cum illa
rabiem, saevitiam, crudelitatem, furorem, alios comites eius adfectus.’ (Vert. in Seneca 1928,
p. 195; ‘Shall we, then, not summon ourselves to endurance when so great a reward awaits
us - the unbroken calm of the happy soul? How great a blessing to escape anger, the greatest
of all ills, and along with it madness, ferocity, cruelty, rage, and the other passions that attend
anger!’). Ook in Plutarchus' De virtute morali en De cohibenda ira wordt op de noodzaak tot
intomen van toorn (die nooit een ongebreidelde passie mag worden) gewezen. Zowel onder
de Moralia van Plutarchus als in die van Seneca vindt men een hoofdstuk De tranquillitate
animi. Zie over Seneca's veroordeling van de wraakpassie in het drama: o.m. Bowers 1940,
p. 42-46 en Forsyth 1962, p. 99-110. Forsyth wijst er echter op dat wrekers van persoonlijk
geleden onrecht op het Engelse toneel juist als helden begonnen. Daarbij moet dan wel
bedacht worden dat volgens Gardner in de revenge-plays de wraakontknoping nooit het
gevolg is van een succesvol uitgevoerd plan van de wreker (Hamlet!), omdat in feite de schurk
zijn eigen ondergang bewerkstelligt. In de Polyxena is Hecuba's wraak echter wel degelijk
het gevolg van een complot der vrouwen. In de twintiger jaren van de zeventiende eeuw
verschijnen in Engeland wel vele stukken waarin het probleem van de morele (on)waarde
van persoonlijke wraak aan de orde wordt gesteld (Forsyth, p. 280).
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van het lot teruggebracht moeten worden op Gods rechtvaardigheid, is de wraakzucht
en moord van Hecuba uiteraard eveneens geheel uit Den Boze. Zo beschouwt
Coornhert de ‘lydsaamheyd’ in ‘het verdraghen van teghenheyd’ dan ook pas als
prijzenswaardig als deze voortkomt uit liefde voor de Rechtvaardigheid, die men
o.a. aantreft bij mensen die
macht hebbende om te wreken huer gheleden verdriet, gheen quaad
169
met quaad, maar met goed verghelden.
Ook de jeugdige Polydorus en Pyrrhus zijn niet in staat om tegenover de onzekere
Fortuin de gelijkmoedigheid op te brengen die van de wijze wordt verlangd. Polydorus'
breed uitgemeten vrees, getemperd door de wijze lessen van zijn vriend Ibis, verraadt
een weinig standvastige en gemakkelijk beïnvloedbare geest, evenals Pyrrhus'
worsteling met zijn oncontroleerbare gevoelens die hij niet op de juiste wijze weet
in te schatten. Beïnvloeding door uiterlijke dreiging bepaalt ook het gedrag van (de
toch al ‘slechte’, want op andermans goed beluste) Polymnestor en (de in principe
‘goede’) Agamemnon, waardoor ook deze laatsle in politiek opzicht vuile handen
krijgt.
Het publiek waarvoor Coster zijn Polyxena schreef, behoorde tot de generaties
die de verschrikkingen van de oorlog en het leed dat een onschuldige
burgerbevolking door vreemde of eigen heersers aangedaan kan worden, uit eigen
ervaring of die van ouders en andere familieleden kenden. Voor al degenen die in
dat wisselvallige en vaak zeer smartelijke bestaan stand moesten houden was
Justus Lipsius' De constantia in publicis malis een leidraad voor de enige zinvol
geachte opstelling, namelijk vanuit innerlijke rust met gelijkmoedigheid het opgelegde
170
lijden verdragen. Lipsius' werk, in de vorm van twee dialogen tussen de filoloog
Langius en Lipsius zelf, was in 1584 voor het eerst door de firma Plantijn in Leiden
én Antwerpen gepubliceerd. De tekst was een enorm succes en werd dan ook snel
171
voor niet-latinisten in de verschillende moedertalen toegankelijk gemaakt. Door
het intellectualistisch karakter van het boekje, dat zo'n drin-
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Coornhert, Zedekunst, boek V, hoofdst. 7, 15 (Coornhert 1942, p. 365).
Een beknopte toelichting op de De constantia vindt men in de inleiding van Schrijvers' recente
vertaling, gevolgd door een overzicht van de belangrijkste studies over Lipsius' denkbeelden.
(Lipsius 1983, p. 11-29; zie ook Mout 1984). Voor een duidelijke en uitgebreide analyse van
De constantia en Lipsius' ijking van het neostoïcisme is ook nog steeds lezenswaardig: Zanta
1914.
In 1619 waren er reeds 22 Latijnse edities verschenen. Hierbij nog acht Franse (waarvan vijf
samen met een Franse vertalingvan Lipsius' Politica) en eénmalige Engelse, Spaanse, Poolse
en Nederlandse edities. Zie de bibliografie van Lipsius' werk in de Bibliotheca BelgicaIII, p.
902-918 en 1083-1084; hierin wordt de Engelse editie (Lipsius 1970) niet genoemd. De edities
van De constantia bij Planlijn vindt men bij Voet III, p. 1354-1364, nrs. 1535A-1539B. De
vertaling van Moretus werd opnieuw uitgegeven in Lipsius 1948.
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gend beroep doet op de ratio van de mens, zal De constantia toch vooral de klassiek
geschoolde bovenlaag van de bevolking aangesproken hebben. Maar Lipsius
appelleerde ook aan de christelijke overtuiging van deze groep, door Gods goedheid
en voorzienigheid te verenigen met de door de stoici aan de Fortuin toegeschreven
kwaden op de wereld, en presenteerde deze synthese van verschillende denkbeelden
in een helder beargumenteerd, sluitend systeem.
Vele morele noties in Polyxena en in het reeds aangehaalde werk van Costers
tijdgenoten krijgen in het licht van de De constantia duidelijke contouren. Dit geldt
allereerst voor Hecuba's wantrouwen ten opzichte van de rechtvaardigheid der
goden en de correctie van de rei der Grieken, waarin zij gewaarschuwd wordt dat
niet God, maar de mens zelf de schuld is van de rampen die hem overkomen (vs.
1637-1648). Dit is dan hetzelfde wat men in de andere reider Grieken tegenkomt,
namelijk dat ‘straf en plaghen’ het gevolg zijn van goddeloze hoogmoed (vs.
1929-1940). De wijze Langius doet onder meer een beroep op Seneca's 95 ste brief
172
aan Lucilius om de these ‘dat alle plaghen goet sijn [...]; dat sy haren oorspronck
van Godt hebben, die eewichlijck ende onveranderlijc goet is, ende daerom oock
173
geen oorsaeck en is van eenich quaet’ te onderbouwen. Hierna werkt hij Seneca's
woorden uit, vanuit het credo ‘de rechtvaardige God doet alles voor ons bestwil’.
De plagen die Hij ons zendt kunnen direct van hemzelf komen, zoals hongersnood,
aardbevingen en andere natuurlijke rampen, maar vaak bedient God zich ook van
slechte mensen die met ‘tyrannien, oorloghen, benauwinghe, overvallinghen,
dootslaghen’ hun medemens een geweld aandoen dat door God is gewild. (Zoals
in het geval van de Trojanen én Polymnestor). Evenals Seneca meent Langius dat
God ons deze rampen om drie redenen kan zenden: als ‘oeffeninghe’, ‘castydinghe’
en ‘straffinghe’. In het eerste geval leren we juist door deze tegenslagen wát deugd
is. Ze dienen als toetssteen voor de waarde van de mens, zodat deze als
standvastige deugdheld anderen kan voorgaan (zoals Polyxena), want
in alle allendicheden ende nederlaghen soo herschijnt de sterckte oft
gheduldicheyt der goeder, als een licht in dese duystere werelt. Sy roepen
andere door hen exempel tot het selfste, ende stellen hen als een pael,
174
waer henen dat sy gaen houden.
De ‘castydinghe’ heeft de functie van bestraffing en voorkoming van zonde.
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Seneca 1980, p. 368 (m.n. par. 45). Voor de invloed van Seneca op de De constantia: Van
de Bilt 1946.
Lipsius, De constantia, boek II, hoofdst. 6. (Lipsius 1948, p. 72-74).
Lipsius, De Constantia, boek II, hoofdst. 8. (Lipaius 1948, p. 80).
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Langius houdt de Nederlanders in dit verband voor dat de ‘geesselinghe’ die hen
in deze tijden treft, terecht is, want
wy, Nederlanders, sijn over lancx vervallen, ende, verdorven door alle
wellust ende rijckdommen, sijn ghetreden inden verderffelijcken wech
aller gebreken.
Als God ons daarom strarft is dat echter om de zondaren te bekeren, meent
Langius:
seyndende ons sommighe plaghen ende straffen toe, op dat wy, daer
door ghewaerschout, weder tot ons, jae tot hem souden comen en
175
keeren.
Waar de ‘castydinghe’ verbetering van de mens ten doel heeit, daar dient de
‘straffinghe’ voor de zware gevallen waarin de zonden niét afgewassen kunnen
176
worden. En: hoewel kwaden soms uitstel van straf krijgen, afstel is dit nooit.
Langius doet in dit verband een beroep op de theatersituatie. Ook daarin weet het
publiek immers van te voren dat de goddelozen zeker op het laatst ten val zullen
komen? Zijn woorden zijn een duidelijke illustratie van het christelijke
verwachtingspatroon van waaruit het publiek het Senecaanse drama bezag:
Seght my: ist dat ghy een tragedie oft truer-spel ziet spelen, sult ghy u
stooren ist dat Atreus oft Thyestes, Coninghen ende tyrannen, int'beginsel
van t'spel hen hooch verheffen ende hoochmoedelijck voorts treden? dat
sy regeren, dreyghen, ende ghebieden? Ick denck, neen: want ghy weet
dat dit maer een cort duerende gheluck en is, ende verwacht dat sy
177
leelycken int eynde van t'spel te val moeten comen.
Het inzicht in de almacht van Gods voorzienigheid en de afhankelijkheid van het
Fatum van Hem, is volgens Lipsius mogelijk door het gebruik van de goddelijke
rede ín de mens. Dit inzicht leidt dan ook ‘totter Stantvasticheyt ende de deucht’.
Deze standvastigheid, de constantia, is
die oprechte ende onwanckelbare cracht des ghemoets, die welcke
haer niet en verheft in uuterlijcke dinghen der fortuynen, oft oock om die
178
selve niet en beswijckt.
So much for Hecuba!
De rationalistische visie dat de mens die zich door de rede laat leiden Gods wil
automatisch volgt en zo zelfslandig het inzicht kan verwerven hoe hij wél moet leven,
179
deelde Lipsius met Spiegel.
De standvastigheid, deze ‘vyandt des droefheyts ende weemoedicheyt’, houdt
wel barmhartigheid (misericordia), maar geen medelijden (miseratio) ten opzichte
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Lipsius, De constantia, boek II, hoofdst. 9. (Lipsius 1948, p. 81).
Lipsius, De constantia, boek II, hoofdst. 10.
Lipsius, De constantia, boek II, hoofdst. 12. (Lipsius 1948, p. 94).
Lipsius, De constantia, boek I, hoofclsE. 4-5. (citaten ult Lipsius 1948, p. 18, resp. 85).
Over de relalie tussen Lipsius en Spiegel: Buisman 1935, p. 97-104.
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van de ander in. De miseratio behoort volgens Lipsius namelijk tot de standvastigheid
bedreigende affecten. In dit licht wordt Agamemnons waarschuwing tot Pyrrhus dat
‘'t Medogen [...] van [...] blootheyt weynich scheelt’ (vs. 1292) begrijpelijker. Langius
ziet medelijden als ‘een ghebreck van een cleyn neerslaghen ghemoet, het welcke
180
door een ghedaente van eens anders quaet terstont oock nedersinckt’ , d.w.z.:
een zwakheid van de geest die de mens de kracht ontneemt om zelf - indien nodig
- met standvastigheid ook zijn eigen lot te ondergaan. Ook Pyrrhus' medelijden is
in feite gebrek aan moed om het onvermijdelijke het hoofd te bieden, zegt
Agamemnon als een ware stoïocus.

5.2 Andere moraalfilosofische noties
Op allerlei andere punten geeft de Polyxena blijk van morele preoccupaties die thuis
horen in een algemeen stoïsch-christelijke levensleer. Zo wordt de vraag naar ware
vriendschap en de waarschuwing tegen vriendschap uit eigenbaat (Hecuba in vs.
29-30 en 2015-2020, Ibis in vs. 376-377, Polydorus in vs. 634-635, Agamemnon in
vs. 688) in het voetspoor van de klassieke moraalfilosofen door vele moralisten van
Costers tijd gesteld, o.a. door Coornhert, die in zijn Zedekunst een heel. hoofdstuk
181
hieraan wijdt.
De morele instructie van de Ithys, volgens welke het natuurlijk leven volgens
‘nootdruft’ de enig juiste inhoud geeft aan het wél leven, vindt men ook in Polyxena,
hoewel deze niet zozeer de handeling bepaalt als wel behoort tot de morele ‘extra's’
waartoe de handeling soms meer (het geval van Polymnestors begeerte naar
Polydorus' schat), soms minder aanleiding geeft. Evenals in Ithys wordt ‘der natuuren
wensch’ voorgesteld als bestaand uit ‘nootdruft’ en ‘weer-liefd'’ (in de zin van: datgene
wat men voor het levensonderhoud nodig heeft, en wederzijdse lierde, in de rei van
Trojaanse vrouwen in vs. 930-931), iets wat echter niet wordt uitgewerkt. Hiernaast
spreekt Mantis nadrukkelijk over het sociaal gevoel dat de met goddelijke rede
begiftigde mens kenmerkt (vs. 514-521). Het accent valt vooral op datgene wat het
redelijk handelen, d.w.z. het volgen van de goede natuur (die Gods wet in 's mensen
hart geschreven heeft, vs. 2100-2102) verhindert, zoals ‘misbruycks qua gewoont’
(Mantis in vs. 526; dit ook in de woorden van Ulysses in vs. 1145 en 1160-1167),
opvoeding en gewoonte (Pyrrhus in vs. 1697-1707) of ‘dartele gewoont’ (rei van
Trojanen in vs. 2083). Deze ‘gewoonte’, die altijd als de zuivere natuur corrumperend
wordt beschouwd (ook al in de Ithys genoemd, maar daar niet zo nadrukkelijk),
bederft het gemoed van de mens (Ulysses in vs. 1144, rei van Trojanen in vs. 2075),
met
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Lipsius, De constantia, boek I, hoofdst. 12. (Lipsius 1948, p. 36).
Coornhert, Zedekunst, boek IV, hoofdst. 13. (Coornhert 1942, p. 294-309; met verwijzing naar
verschillende bronnen). De vriendschap staat ook centraal in Bredero's Rodd'rickende
Alphonsus.
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het gevolg dat hij op grond van zijn ‘eygen wil’ (Ulysses in vs. 1147 en 1164) zich
door ‘snoo begeert’ (rei van Trojanen, vs. 2077) laat leiden.
De door Pyrrhus uitgesproken beschuldiging aan het adres van de redeloze mens
dat deze de in hem gewortelde kwade gewoonte lasterlijk zijn ‘(ver)anderde natuur’
noemt, vindt men ook bij Coornhert en Spiegel. Coornhert stelt vast dat
de quade gheneghentheyden ons niet en zyn angheboren, maar door
ons eyghen onverstand in ons veroorzaackt ende door langhe ghewoonte
zo versterckt, dat zy schynen (maar niet en zyn) gheworden te wezen
182
een tweede nature.
Ook Spiegel ziet ‘qua gewoont’ of ‘qua (an)wenst’ of ‘(an)wennis’ als een van de
belangrijkste oorzaken ‘waer door de Menschen, die van nature tot heil genegen
183
zijn, onheilzaam leeven’.
Hiernaast verwoordt Ulysses de opvatting dat de mens ‘niet en mach buyten de
wille Godts’. Dat wil zeggen, zo vervolgt hij, dat de mens zijn eigen wil door die van
God moet laten leiden om überhaupt tot iets goeds te kunnen komen. Gods kracht
kan namelijk in de mens slechts het goede tot stand brengen; het bedorven gemoed
en de kwade gewoonte willen het slechte (vs. 1140-1146). Gezien de nadruk op de
neiging tot het goede, die de mens dank zij Gods kracht in zich heeft, zal het ‘niet
en mach’ mogelijk opgevat moeten worden als ‘tot niets goeds in staat is’.
Ook deze notie stemt overeen met hetgeen Coornhert en Spiegel - evenals Lipsius
- formuleren. Zij menen dat de menselijke wil alleen naar iets goeds streeft als de
mens deze laat leiden door het ‘goddelijk’ verstand. Het verschil tussen beider
opvatting is alleen dat volgens Spiegel dit verstand tot de redelijke natuur van de
184
mens behoort en volgens Coornhert niet. Als Spiegel zegt dat de wil die uit het
185
‘recht verstand’ voortkomt ‘natuurlijk’ is , dan is dat hetzelfde als zijn notie - die
hij deelt met Lipsius - dat men door het volgen van de rede ook altijd de natuur en
dus Gods wet en wil volgt. In dat geval heeft men dan ook Gods wil in plaats van
186
de ‘eighen-wil’, gegrond op ‘eighen-zin’ , als leidraad genomen. Bij Coornhert vindt
de bijna mystieke overgave aan Gods wil plaats tijdens het opklimmen op de ‘trap
der volmaaktheid’. In zijn Zedekunst vat hij dit in de volgende termen:
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Coornhert, Zedekunst, boek I, hoofdst. 4, 9. (Coornhert 1942, p. 88). Ook Spiegel,
Hertspieghel, boek III, vs. 199-205; 354-362.
Spiegel, Hertspieghel, o.a. boek VI, vs. 545-547, VII, vs. 107-114, 196-197; resp. Vlamings
‘Aen den lezer’ in Spieghel 1723, fol. XX 3r. Montaigne wijdt een heel hoofdstuk aan de
hardnekkigheid van ‘ce violent prejudice de la coustume’. (Essais, livre I, ch. 22, Montaigne
z.j. I, p. 85).
Zie hoofdstuk III, sub. 5.1.3. (p. 199-200).
Spiegel, Hertspieghel, boek V, vs. 220-221.
Spiegel, Hertspieghel, boek IV, vs. 413-414; vs. 227; Saunders 1955, p. 92-96.
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Als de mensche zyn onverstand ghantselyck onderwerpt Godes
verstand ende zynen wille Godes wille, zo werdt hy bestiert vant godlycke
verstand ende bevooghdt met zyn Almoghende wille ende handt. Waar
anders dan in alle klaarheyd ende waarheyd, in alle dueghde ende
187
vrueghde?
In Mantis' opmerking over de uit de ‘natuur’ op te maken plicht tot naastenhulp
(de ledematen van de mens zijn slechts bestemd ‘om den aar te dienen’, vs. 516-518)
zou mogelijk een echo van Spiegel kunnen weerklinken, maar dan met Coornherts
preoccupatie met de door God gewilde naastenliefde als enig middel tot deugd.
Deze plicht, zo zegt Mantis, blijkt uit het feit dat dat ‘godelijcke dier’, in wie ‘de
voncken van het goddelijcke vier’ smeulen, ánders dan de dieren met linker- en
rechterhand is begiftigd, een ingeboren ‘sucht tot malkander’ heeft en een ‘redelijck
verstandt’, dat tot in de hemel opstijgt om vandaar datgene te halen wat nodig is
voor het ‘wel-leven’ (vs. 514-521).
Men zou echter de opzet van de Polyxena geweld aandoen wanneer men deze
verspreide noties het gewicht gaf van ‘theses’, naast de belangrijke stelling
betreffende de temperantia en patientia als enige leidraad voor redelijk en dus
deugdzaam gedrag. Daarvoor zijn ze te ad hoc in de verschillende monologen,
dialogen en reien ingevlochten. Dit geldt in zekere zin ook voor de verschillende
politieke noties, die, evenals die in de drama's van Costers tijdgenoten, blijk geven
van een voortdurend besef dat drama's waarin de val der groten wordt vertoond,
als ‘vorstenspiegels’ zijn te beschouwen. Het gevaar van burgertwist en van een
baatzuchtige vorst die het welzijn van zijn volk vergeet en hen zo tot slachtoffers
van zijn eigen ondeugd maakt, de plicht van onderdanen om hun vorsten gehoorzaam
te zijn: men vindt deze (letterlijke) gemeenplaatsen in Nederland bij Hooft, in Frankrijk
bij Garnier en andere tragici.
Enkele punten verraden echter een, naar het lijkt, persoonlijke preoccupatie van
Coster. Allereerst de notie dat politici ter wille van het (soms vermeende)
landsbelangde rechtvaardigheid het zwijgen opleggen en onschuldigen opofferen.
Zelfs de in principe goede vorst krijgt in het politiek bedrijf onvermijdelijk vuile handen.
Hiermee pleit Coster in feite voor hetzelfde als in de Ithys: de gemoedsrust van
degene die zonder ambities ver van het hof leeft. De kwalijke middelen waarvan
‘slechte’ politici zich kunnen bedienen vinden een hoogtepunt in hun pogingen om
de geestelijkheid voor hun wagentje te spannen en via deze misbruik te maken van
de gemakkelijk aan te wakkeren geloofsijver en geloofswaan

187

De onderwerping aan Gods wil vindt volgens Coornhert pas plaats als men door het
geloof in God de kwade gewoonte ‘en met hem het eigen oordeel, waan, vernuft, en
verstand, begeerte en wil’ heefl uitgebannen, waarna men in God herboren kan worden.
Daarna begeert de mens ‘niets anders dan dat Gods wil in hem geschiede’ (Becker
1926, p. 69, naar Coornherts Ladder Jacobs, hoofdstuk 9, ‘Van de Wedergeboorte
zelf’, in Coornhert 1630, I, fol. 180v., kol. b). Citaat uit; Coornhert, Zedekunst, boek IV,
hoofdst. 9.7. (Coornhert 1942, p. 263).
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van het ‘botte’ volk. Deze gedachte, die ook in de ‘Inhoudt’ wordt geformuleerd,
speelt in de Iphigenia een nog veel grotere rol (met meer accent op de politieke
machtswellust van de geestelijkheid zelf). De hypocrisie in het veinzen van nobele
gevoelens, die Coster ook in de Ithys aan de kaak stelt, wordt in de Polyxena breed
uitgemeten. In de Ithys wordt het tegenwicht gevormd door de zuiverheid der herders,
in de Polyxena is de enige geheel deugdzame figuur de titelheldin Polyxena. Evenals
Ithys is zij het onschuldig slachtoffer van wraak en haat, maar anders dan hij is zij
ook in haar gedrag voorbeeldig.

6 Conclusie
Costers Polyxena blijkt in opzet en uitwerking geheel op Senecaans-Scaligeriaan-se
leest geschoeid te zijn: het stuk bevat horror en pathos in een opeenhoping van
vele, verscheiden gebeurtenissen én belering van het publiek door middel van de
gedragingen der personen en expliciete morele instructie (die soms zeer los aan
de handeling is verbonden). Vergeleken met Ithys is op de verschillende
handelingslijnen een zeer gecompliceerde geschiedenis uitgezet; het hoge aantal
voorgestelde figuren is ook zeer gevarieerd in karakter. Dit is voor een groot deel
te danken aan het feit dat Coster twee bestaande klassieke drama's als model voor
de opbouw van zijn tragedie heeft genomen.
De expliciete instructie neemt veel minder plaats in dan in de Ithys, in plaats
daarvan zijn de horror en pathos nog breder uitgemeten. Dit dient de behoefte aan
rhetorisch ‘vakwerk’, maar is ook direct functioned ten opzichte van de kerninstructie,
die de aard van de reacties der slachtoffers op het leed dat hun overkomt, betreft.
Coster gaat hiertoe uit van reeds lang als beproefd exempel van de wisselvalligheid
der Fortuin bekende stof. In zijn accent op de praktische gedragsleer ten aanzien
van deze wisselvalligheid is hij een kind van zijn tijd. De in de Polyxena gestelde
eis tot temperantia der begeerten in voorspoed en patientia in tegenspoed staat
centraal in de neostoïsche moraalfilosofie van Costers tijd en milieu. In het stuk treft
men echo's aan van bij Lipsius, Coornhert en Spiegel uitgewerkte gedachten, maar
anders dan bij de Ithys kan men niet zeggen dat deze formuleringen blijk geven van
een ‘wel doorrimmerde’ moraalfilosofische visie.
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V Iphigenia
1 Preliminaria
1.1 Feitelijke gegevens betreffende de tekstgeschiedenis
De tragedie van Coster die in zijn eigen en latere tijd het meeste stof heeft doen
opwaaien is de Iphigenia. Het stuk dateert van voór 22 September 1617, de datum
waarmee de ‘Inhoudt’ voór de tekst in alle opeenvolgende edities wordt afgesloten.
Er bestaan twee edities die gedateerd zijn op het jaar 1617, respectievelijk een folioen een kwarto-druk, waarvan de folio-editie onbetwistbaar als de eerste moet worden
1
beschouwd. Op de titelpagina van beide edities wordt Nicolaas Biestkens als drukker
(-uitgever) genoemd. Op die van de folio-druk staat:
SAMVEL COSTERS IPHIGENIA Treur-Spel. Exod. cap. 4, vers. 16. Moses ghy

sult Aarons God ziin. Aaron ghy sult Moses mondt ziin, &c. Lactantius.
Homo dum vult videri nimis religiosus Fit superstisiosus & delirat.
[Houtsnede-vignet met de schildpad OVER.AL.THVYS.] t' AMSTERDAM, [lijn]
anno
2
By Nicolaas Biestkens, inde Lelie onder de Doornen,
1617.
Het bestaan van deze folio-editie, die voor het eerst beschreven werd in de
bibliografie van Costers werken in de Bibliotheca Belgica, was nog niet bekend aan
Jonckbloet; ook Kollewijn kende in 1883 de editie niet. Wel waren beide
literatuurhistorici de eersten die enigszins en detail op de overleveringsgeschiedenis
van deze tragedie zijn ingegaan, waarbij vooral ook de vraag naar de eerste
opvoering

1

2

Zie Bibliotheca Belgica I, p. 837-838. Costers bibliografen geven in noot 2 (p. 837-838) een
overzicht van dié fouten die in het Gentse exemplaar van de folio-editie zijn gecorrigeerd met
behulp van een plakkertje met de juiste tekst. Al deze correcties vindt men terug in de
kwarto-editie. Een geheel overtuigende argumentatie voor de dwingende volgorde folio-kwarto
(en niet andersom) geeft Saalmink 1983, die een uitputtend overzicht geeft van de varianten
tussen beide edities (p. 23-45).
De beschrijving berust op het (volgens de C.C. in de K.B. te Den Haag) enige in
Nederland aanwezige exemplaar, in de U.B. Amsterdam, sign. 514 D 34. Evenals in het
in de Bibliotheca Belgica beschreven Gentse exemplaar (Bibliotheca Belgica I, nr. c
663, p. 831-840; zie ook Meeus 1983, nr. 60) is in het citaat uit Lactantius het woord
delierat overplakt met een strookje met delirat. Ook verder in het Amsterdamse
exemplaar vindt men opgeplakte correctiestrookjes, die overigens niet alle geheel
overeenkomen met die in het Gentse exemplaar.
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Titelpagina van Iphigenia, fol.-editie-1617.
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3

werd betrokken. Beider opvattingen over het tijdstip hiervan werden nader
bescbouwd en door nieuwe overwegingen genuanceerd door de bibliografen van
Costers werken, die ook nader op de verhouding tussen de verschillende edities
4
konden ingaan. Meer dan ‘en passant’ werd in 1919 de opvoeringskwestie opnieuw
5
aan de orde gesteld door Westerling. Ook Worp ging nog eens nader op de zaak
in, in zijn (van voór 1917 daterende) Geschiedenis van den Amsterdamschen
6
Schouwburg. De gegevens waarop men zich baseerde zijn sindsdien niet uitgebreid.
Liever dan een samenvatting te geven van het verloop van de discussie, geef ik
een beknopt overzicht van de beschikbare ‘feiten’, waaruit de
overleveringsgeschiedenis van de Iphigenia in de jaren 1617-1630 kan worden
gereconstrueerd. De verschillende interpretaties komen daarbij dan ter sprake. Voor
zover deze reconstructie ingaat op de verhouding tussen datering en feitelijke
publikatie van de verschillende edities is dit overzicht van direct belang voor de
literatuurhistorische plaatsbepaling van de tekst, dat wil zeggen: voor vragen als
‘van wanneer daterende verschillende redacties en wanneer achtte Coster of zijn
uitgever deze geschikt om op de markt te brengen?’ De vraag naar de eerste
opvoering(en) raakt daarbij ook de feitelijke receptie, die in 1.4 aan de orde zal
komen. Ik ga eerst in op een aantal gegevens betreffende de drukgeschiedenis.
De folio-editie onderscheidt zich reeds door zijn formaat en het gebruikte letter-type
(grote cursief) van de andere edities van toneelteksten uit deze tijd. Hij dient zich
aan als een luxe-uitgave, niet bestemd voor het grote publiek. Hij draagt op de
titelpagina Costers nu voor het eerst gebruikte vignet met de schildpaden het motto
OVER.AL.THUYS, en - indit geval op de laatste bladzijde, ná de tekst (fol. H4r.) - het
blazoen van de Academie. Dit stelt de bekende bijenkorf voor met het motto YVER
en het randschrift FERVET. OPUS, REDOLENTQUE. THYMO. FRAGRANTIA. MELLA. 1617
7
..:... De bovenste helft van de pagina waarop de ‘Inhoudt’ begint (fol. [̌3]r.) wordt in
beslag genomen door een houtsnede met twee verschillende voorstellingen van
bereden paarden. Links ziet men hoe

3

4
5
6
7

In de derde druk van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (III, 1881; zie ook
Jonckbloet 1889, p. 252-253, n.3) gaat Jonckbloet o.m. in op de argumenten van Wybrands
en Galleé, diem.n. zijn reeds in de eerste editie (II, 1872, p. 176) geponeerde visie dat de
eerste opvoering niet uit 1617 kan dateren, tegenspraken. (Jonckbloet meende overigens
ook dat de tekst toen niet gedrukt kon zijn.) Hierover Bibliotheca Belgica I, p. 835-837.
Over de opvoering(en): Bibliotheca Belgica I, sub nr. c 668 (p. 796) en nr. c 682 (p. 810-814).
Westerling 1919.
Worp 1920, p. 55 (n. 3), p. 65-67.
Zie voor het blazoen van de Academie o.a. de aantekening van Stutterheim in diens editie
van Bredero's Spaanschen Brabander (Bredero 1974, p. 326). Dezelfde houtsnede van het
blazoen als die in de Iphigenia-editie is te vinden op de titelpagina van Sixtinus' Apollo enz.
(gedrukt bij Willem Jansz. Blaeu), de tekst die op 24 September 1617 ter gelegenheid van
de opening van de Academie verschcen. Hoogstwaarschijnlijk verscheen de
Iphigenia-folio-editie later. Het devies van Coster komt echter verder pas weer in 1618 voor,
op de titelpagina van (de eerste uitgave van de tweede druk van) de Ithys.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

308
een vorst, door zowel de zweep van IUSTITIA als de teugel der RELIGI te hanteren,
zijn paard (DE WERELT) in bedwang houdt. Rechts ziet men de gevolgen van de
situatie waarin het paard bereden wordt door twee berijders, vorst en geestelijke,
waarbij de vorst de zweep en de geestelijke de teugel voert. Het paard is woest en
8
niet te bedwingen. Dat na het drukproces ter drukkerij nog extra aandacht aan de
tekst is gegeven blijkt uit het feit dat een aantal zet- en/of kopijfouten in alle vier de
overgeleverde exemplaren door middel van plakkertjes zijn gecorrigeerd. Een
dergelijke correctie moest zelfs op de titelpagina toegepast worden, waar het foutieve
9
delierat vervangen werd door het juiste delirat.
Niet alleen de aanwezigheid van het bijenkorf-blazoen, maar ook de datum 22
september 1617 verwijst onmiddellijk naar de Academie. Op 23 September zou
Coster een contract sluiten met het Burgerweeshuis, waarbij de inning en verdeling
van de winst der entreegelden werd geregeld. Op zondag 24 september zou het
Academiegebouw feestelijk worden ingewijd met de opvoering van Suffridus Sixtinus'
muzenspel Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia De byekorf,
gevolgd door een voorstelling van Van Hoghendorps Truer-spel vande moordt,
10
begaen aen Wilhem [...] prince van Oraengien.
De kwarto-editie, die evenals de folio-editie het jaartal 1617 op de titelpagina
draagt, zou heel goed beschouwd kunnen worden als een
uitgave-voor-hetgrote-publiek, die door Biestkens vlak ná de folio-editie zou zijn
verzorgd. Voór deze uitgave is de tekst nog op een aantal punten inhoudelijk
11
gewijzigd. Op het titelblad staat:
Treur-Spel. Exod. cap. 4. vers. 16. Moses
ghy sult Aarons Godt zijn. Aaron ghy sult Moses mondt zijn, &c. Lactantius.
Homo dum vult videri nimis religiosus Fit superstisiosus & delirat.
[Ornament] Na de Copy, 't AMSTERDAM, [lijn]
12
By Nicolaas Biestkens / inde Lelie onder de Doornen. Anno 1617.
SAMVEL COSTERS IPHIGENIA

8
9

10
11
12

De houtsnede wordt o.m. afgebeeld in de Bibliotheca Belgica I, p. 840.
Zie noot 2; Saalmink 1983, p. 3-18, over de correcties in de vier overgeleverde exemplaren
(UB Amsterdam, UB Gent, Bibliothèque Nationale en British Library). Hij constateert behalve
de correctiemethode met plakkertjes ook nog correctie op de pers en correctie met de pen
ter drukkerij.
Zie voor de data: Hummelen 1982, p. 85, n. 20 en 21. Over de bij de opening opgevoerde
spelen: Smits-Veldt 1982-1983 (en daar opgegeven literatuur).
Zie Saalmink 1983, p. 23-45.
Bibliotheca Belgica I, nr. c 664, p. 840; Meeus 1983, nr. 60 bis. Op deze (in fractuur
gezette) druk baseerde Kollewijn zijn editie van de Iphigenia-tekst in Coster 1883, p.
221-294. Mijn beschrijving berust op de exemplaren UB Amsterdam, sign. 694. F 103
2

en Vondelmuseum, sign. 211 19 ). In het cerste exemplaar is om onduidelijke reden
de tekst van de ‘Inhoudt’ en van het eerste bedrijf (tot bovenaan fol. B3V.) gecollationeerd
met de druk van 1626. In het tweede exemplaar is naast de ‘Personen van 't Spel’ in
zeventiende-eeuwse hand een sleutel geschreven. Deze is door een latere hand
overgeschreven en op een doorgeschoten blad toegevoegd. De aantekeningen op de
Palamedes in het met dit Iphigenia- exemplaar samengebonden exemplaar van de
Palamedes (1626) zijn van dezelfde hand. (De aanwezigheid van het exemplaar in het
Vondelmuseum wordt vermeld door Saalmink 1983, p. 22). Deze Iphigenia-sleutel zal
sub. 1.4.3. (p. 343) en 5-3-1- (p. 432) nader ter sprake komen.)
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Zoals blijkt ontbreekt Costers devies; ook het blazoen van de Academie en de
paardenhoutsnede zijn in deze editie afwezig. (Deze laatste zou echter ook niet in
de kwarto-editie gepast hebben, behalve als hij een kwartslag was gedraaid). De
titel (met het gecorrigeerde delirat) volgt die van de folio-editie, behalve dat boven
het impressum is toegevoegd: ‘Na de Copy’. Een dergelijk kopij-im-pressum kan
twee dingen betekenen: óf de tekst is in 1617 bij Biestkens gedrukt naar de eerste
editie, óf de tekst is - op enigerlei tijdstip - gedrukt naar een exemplaar van de eerste
editie, die als impressum had: ‘'t AMSTERDAM, By Nicolaas Biestkens / inde Lelie
onder de Doornen. Anno 1617’. Op zichzelf genomen hoeft dit laatste niet
noodzakelijk weér bij Biestkens te zijn gebeurd, maar Costers bibliografen nemen
aan dat dit wel het geval is. Jonckbloet (die slechts de kwarto-editie kende) uitte
reeds in 1872 twijfel of er in het jaar 1617 überhaupt wel van een Iphigenia-uitgave
13
sprake is geweest en zo ja, of deze dan wel zou zijn verspreid. Deze onzekerheid
komt in de eerste plaats voort uit een passage in Costers laatste ‘jaarspel’, dat ter
gelegenheid van de derde verjaardag van de Academie, gevierd op 1 augustus
1620, werd opgevoerd: Nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt, niemant
14
gheblameert. Bedrogh, behorend tot de grootste tegenstanders van de Academie,
probeert zich in dit spel in te dringen bij haar vijandin en biedt haar diensten aan.
Als de Academie haar vraagt om eens te laten zien waartoe ze artistiek in staat is,
draagt zij de in Iphigenia vs. 912-951 door Nestor uitgesproken passage (waarin
de allegorische paardenbeelden worden uitgelegd) als ‘Proef’ van haar kunnen
15
voor. Bedrogh leidt haar optreden in deze auditie als volgt in: ze zal ‘uyt-spreken
een ghedicht, // Al over lang gherijmt, dan noyt en quam 't in 't licht’ (vs. 157-158).
Jonckbloet vatte deze woorden op als bewijs dat de Iphigenia voór 1 augustus 1620
in elk geval niet vertoond was en meende bovendien dat de hem bekende editie
16
waarschijnlijk was geantedateerd, of in 1617 wel gedrukt, maar niet verspreid.
Kollewijn achtte echter de betreffende uitspraak van een figuur als Bedrogh q.q.
niet te vertrouwen en

13

14
15
16

Bibliotheca Belgica I, p. 838 (Costers bibliografen herkennen het gebruikte lettertype als dat
van Biestkens); over Jonckbloet: p. 835-837. Gerritsen (1978, p. 224, 229, n. 15) wijst erop
dat de zes drukken van Vondels Palamedes, die alle in hun impressum via de vermelding
‘(Ghedruckt) nae de Copye’ verwijzen naar de eerste druk bij Calom en zo ook alle 1625 op
de titelpagina voeren, beslist niet alle oók in 1625 verschenen behoeven te zijn.
Bibliotheca Belgica I, nr. c 682, p. 810-814. Tekst in Coster 1883, p. 472-488.
Nederduytsche Academijs enz., vs. 161-200.
Zie noot 3 Deze visie ook in Jonckbloet 1889, p. 253.
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hield het jaartal 1617 in elk geval voor het werkelijke jaar van de (kwarto-)editie. Hij
opperde zelfs, op grond van de afwezigheid van het Academieblazoen en het devies
van Coster, dat de kwarto-editie nog voór de opening van de Academie zou zijn
17
verschenen. (Tussen 22 en 24 september, zou men dan moeten aannemen).
De ‘ontdekking’ van de folio-editie (de ontegenzeggelijk eerste, die wel het
Academieblazoen draagt) moest deze laatste bewering van Kollewijn natuurlijk op
losse schroeven zetten. wat in de Bibliotheca Belgica dan ook gebeurde. Costers
bibliografen toonden bovendien aan dat ‘in het licht komen’ in de tekst van 1620
zeer waarschijnlijk alleen op een opvoering slaat, zodat Bedrogh dus misschien
toch wel gelijk had, zonder dat men op grond van haar woorden aan een editie uit
1617 zou hoeven te twijfelen. Dit geldt in hun visie dan in elk geval voor de
folio-editie-voor-beperkt-publiek. Ten aanzien van de kwarto-editie houden zij de
mogelijkheid open dat deze toch van later datum is, maar in elk geval wel-zoals ook
Kollewijn beweerde - van voór 1 augustus 1620. Zij baseren dit vermoeden op een
vergelijking tussen de varianten in de ‘paardenpassage’ in de folio-en kwarto-edities
van 1617, de tekst in Niemant ghenoemt enz. (1620) en dezelfde passage in de
18
editie-1626. Hieruit blijkt echter weliswaar dat in de tekst van 1620 een aantal
varianten ten opzichte van de tekst in de edities-1617 voorkomt (die in het algemeen
door de editie-1626 worden gevolgd), maar ook bij nadere beschouwing is toch niet
met zekerheid te zeggen of de tekst van 1620 inderdaad teruggaat op de redactie
van de kwarto-editie. Ook een exemplaar van de folio-editie zou de (gedrukte) kopij
hebben kunnen vormen. Het feit dat deze kwarto-editie niet de correcties van de
tekst van 1620 bevar, vormt mijns inziens geen sluitend bewijs dat deze editie dan
ook beslist voór deze tekst ter perse is gegaan, ook al zou het feit dat zij wel in de
editie-1626 zijn opgenomen daarvoor kunnen pleiten.
Na deze twee edities - eén, naar ik nu aanneem, voor beperkt publiek in 1617 en
eén voor een groot publiek eventueel later - verscheen in 1626 een als zodanig op
de titelpagina aangeduide derde druk. Dit is opnieuw een kwarto-editie, met een
19
gelijksoortig kopij-impressum als dat van de vorige. In dit geval kan de vermelding
‘Na de Copye // TOT AMSTELDAM, By NICOLAES BIESTKENS Boeck-drucker’ moeilijk
betekenen dat ook deze editie bij Biestkens is gedrukt, aangezien deze reeds op 2
20
januari 1624 was begraven. De titel komt verder overeen met die van de vorige
edities; men vindt op de titelpagina weer niet Costers devies,

17
18
19
20

Coster 1883, p. 632. Over Kallewijns visie: Bibliotheca Belgica I, p. 837.
Bibliotheca Belgica I, p. 838-840.
Bibliotheca Belgica I, nr. c 665, p. 794. Ik zag het cxemplaar U.B. Amsterdam, sign. 694 F 107.
Biestkens z.j., p. 10. In noot 41 merkt ook Dibbets op dat de derde druk van de Iphigenia niet
van Biestkens kan zijn, maar hij trekt niet de voor de hand liggende conclusie uit het
kopij-impressum. Wie de drukker dan wel was is onbekend. Het schijnt overigens gebruikelijk
geweest te zijn om in een kopij-impressum ook de huidige drukker en/of uitgever te noemen,
behalve als er iets te verbergen was (Gerritsen 1978, p. 229, n. 15).
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maar wel weer de bekende voorstelling van de paarden, nu in een gravure, die wegens het formaat van de editie - kleiner is dan de houtsnede uit de folio-editie,
waarnaar de gravure is gemaakt. De paarden staan nu in spiegelbeeld ten opzichte
van die van hun voorbeeld; ook ziet men de koppen nu beide en face, in plaats van
eén opzij. Ditmaal is de tekst veel grondiger gereviseerd dan gebeurd was voor de
vorige kwarto-editie, en aangevuld met nieuwe passages. Onder de lijst van
‘Personagien’ is een aantekening toegevoegd, waaruit blijkt dat het stuk op
Allerheiligen 1621 gespeeld is (hierover straks nader). Na de tekst leest men: ‘Samuel
Coster. Over.al-t' Huys. 1626’.
Op deze editie van 1626 volgden nog twee octavo-edities bij Abraham de Wees:
de als zodanig aangemerkte ‘Vierden Druck’, met de datum 1631, en een editie van
1630, waarvan in een aantal exemplaren de aanduiding ‘Den vijfden Druck’ is
vervangen door ‘Den sesten Druck’. Vergelijking tussen (de Leidse en Amsterdamse)
exemplaren met verschillende drukaanduiding wijst uit dat alle exemplaren zijn
getrokken van hetzelfde zetsel, waarin op een gegeven ogenblik ‘Den vijfden’ is
21
vervangen door ‘Den sesten’.

21

2

Ik baseer mij op de twee exemplaren UB Amsterdam (sign. 1327 J 14 en Port.ton. 60-1) en
1

het exemplaar UB Leiden (sign. 1091 G 66 ), die alle ‘Den vijfden Druck’ op de titelpagina
3

1

hebben, en de drie exemplaren UB Amsterdam (sign. 1327 J 14 ; 1057 G 18 en 1306 E 1 ),
die alle van de aanduiding ‘Den sesten Druck’ zijn voorzien. De Bibliotheca Belgica (I, nr. c
666, p. 794-795) kende van autopsie slechts het Leidse exemplaar en noemt het bestaan
van eén der exemplaren met ‘Den sesten Druck’, nl. dat in de (nu) Britsh Library (p. 844).
Andere exemplaren met ‘Den vijfden Druck’ zijn aanwezig in resp. de Athenaeum Bibliotheek
te Deventer, de British Library en de Bibliothèque Nationale (3 exx.). Andere exemplaren met
‘Den sesten Druck’ zijn aanwezig in resp. de Bibliothèque Nationale en de Library of Congress.
Hoewel Kollewijn in zijn inleiding tot de Iphigenia (Coster 1883, p. 217) opmerkt dat de zesde
druk (bij hem IV) ‘zelfs niet in spelling van III [d.w.z.: de vijfde druk] verschilt’, zou uit zijn
variantenoverzicht opgemaakt moeten worden dat de (door hem bestudeerde exemplaren
van resp.) edities III en IV op een aantal plaatsen varianten ten opzichte van elkaar vertonen.
Dit betreft dan varianten die volgens zijn opgave wél in III, maar niet in IV voorkomen (2 maal,
nl. in vs. 1144 en boven vs. 1148) of omgekeerd (17 maal). Vergelijking tussen de Leidse en
Amsterdamse exemplaren van de twee uitgaven van de editie-1630 levert echter op deze
punten geen andere varianten op dan de wijziging in de drukaanduiding. (Dit wil overigens
niet zeggen dat er verder in de tekst geen correctie op de pers heeft plaats gehad. Pas na
collatie van de hele tekst zou dit vastgesteld kunnen worden.) Uit Kollewijns inleiding (p.
XIII-XV) is op te maken dat hij zich voorde varianten in de verschillende edities van Costers
werk (in elk geval oók) baseert op de in de 17de eeuw bijeengebrachte verzameling van
Costers werk in de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in de U.B.
Leiden. Ten onrechte vermeldt Kollewijn dat in het convoluut met sign. 1091 G 66 (‘deeltje in
octavo’) zich een exemplaar met ‘Den sesten Druck’ bevindt: het exemplaar heeft op de
titelpagina ‘Den vijfden Druck’. Het is nu geheel onduidelijk op welk exemplaar met ‘Den
sesten Druck’ Kollewijn zich baseert. Berust de afwezigheid van de aanduiding ‘III’ of ‘IV’ in
de bovengenoemde gevallen op misverstand? In dit verband moet opgemerkt worden dat
Unger in zijn bespreking van Kollewijns uitgave na contrôle van de varianten van de editie-1626
reeds een aantal weggevallen varianten (waaronder varianten die ten onrechte als voor het
eerst in de editie-1630 voorkomend worden vermeld) constateerde (Unger 1883, p. 133-134).
Ik kan hier zelf nog aan toevoegen dat ookKollewijns opgave t.a.v. de tekst van het titelblad
van de editie-1626 onjuist is. Volgens hem zou in het citaat van Lactantius alleén in deze
editie in plaats van delirat delitat te lezen zijn. Ik constateerde deze op een titelpagina nogal
opvallende fout pas in de exemplaren van de vijfde/zesde druk van 1630.
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Zowel in deze vijfde/zesde editie als in de als ‘vierde’ aangeduide druk (met het
22
jaartal 1631) is aan het einde van de tekst een ‘Laetste Tooneel’ toegevoegd, dat
directe toespelingen bevat op de verbanning van dominee Smout op 9 januari 1630.
Beide edities vermelden na de toevoerging ook dat zij ‘Op nieuws door den Autheur
oversien, vermeerdert ende verbetert’ zijn. Alleen de vijfde/zesde druk bevat echter
de toegevoegde opdracht ‘Aende Lasteraers van de Amsterdamse Academi’, waarin
de schrijver (naar men mag aannemen: Coster) ingaat op de in de loop van 1630
gegeven opvoeringen van de Iphigenia, die zeer grote beroering hadden veroorzaakt.
(Zie hierover 1.4.2, p. 335-340). Ook is in de vijfde/zesde editie in de verwijzing naar
de opvoering op Allerheiligen het jaartal 1621 vervangen door 1630, wat nog niet
het geval is in de vierde editie. De ook in de vierde editie afgedrukte ondertekening
is in de vijfde/zesde druk (uiteraard) verschoven naar ruimte onder de nieuwe laatste
scéne. Nadere vergelijking tussen de editie-1626, de vierde editie (met de datering
1631) en de vijfde/zesde editie (met de datering 1630) wijst zonder problemen uit
dat de vierde editie inderdaad als de vierde te beschouwen is en eveneens op 1630
gedateerd moet worden (immers: na de verbanning van Smout en voór de reactie
op de opvoeringen van dat jaar). Op een aantal plaatsen volgt deze vierde editie
de editie-1626, terwijl de vijfde/zesde een nieuwe variant biedt; op andere plaatsen
wijkt hij juist af van de redactie-1626, en wordt hij hierin gevolgd door de vijfde/zesde
23
editie.

22

Het enige bekende volledige exemplaar van deze vierde editie is (volgens de C.C. in de K.B.)
het exemplaar UB Amsterdam, sign. 1327 J 14. Zowel Kollewijn als Costers bibliografen
(Bibliothecca Belgica I, nr. c 667, p. 795-796) kenden slechts drie bladen hiervan, opgeplakt
0

23

in eén van de vier 4 -convoluten met Costers werk in de U.B. Leiden, sign. 1090 B 9(6e stuk).
De Bibliothecca Belgica verwijst naar het Biografisch woordenboek van Van der Aa en de
catalogus van de nalatenschap van Jacobus Koning, waarin nog een (hoogst waarschijnlijk
foutieve) vermelding wordt gevonden van twee andere edities, resp. eén van 1619 en eén
van 1627 (B.B. I, p. 844). Verder spreekt Rössing (1889, p. 571) nog (zonder argumenten)
van een druk van 1625, kort na de dood van Maurits.
Kollewijn opperde dat deze vierde editie in feite de zevende was, en een nadruk van de verder
onbekende, in de catalogus van Jacobus Koning genoemde editie van 1627, die volgens hem
dan de échte vierde editie zou zijn geweest (zie noot 21; Coster 1883, p. 217, n. 2). Volgens
een curieuze constructie in de Bibliotheca Belgica zou de zg. vierde editie zowel teruggaan
op de editie-1626 als op de vijfde editie van 1630. Voor een groot deel bevinden de aan
Kollewijn uit het Leidse exemplaar met ‘Den vijfden Druck’ bekende varianten ten opzichte
van de editie-1626 zich reeds in de vierde editie. In een aantal van de door Kollewijn genoemde
varianten wijkt de vijfde/zesde editie echter ook af van de vierde (die dan de editie-1626 volgt).
Het betreft hier voor een overgroot deel als zodanig aan te wijzen (zet)foulen. (De afwijkingen
betreffen, behalve het reeds in noot 21 genoemde delitat, de varianten in de ‘Inhoudt’, rg. 26,
en in de tekst vss. 52, 82, 95 (2 maal), 156, 201, 309, 312, 326, 371, 427, 447, 502, 536, 561,
598, 619, 638, 671, 675, 782, 833, 877, 900, 951, 957, 965, 1316, 1422, 1496, 1613, 1642,
1654, 1686, 1746).
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De volgende reconstructie lijkt nu gerechtvaardigd. Ergens in 1630, in elk geval na
9 januari, werd de vierde, door Coster van een laatste, zeer vinnig toneel voorziene,
editie op de pers gelegd bij dezelfde Abraham de Wees die in dit jaar ook tweemaal
de Polyxena uitgaf. Omdat het jaartal 1621 in de verwijzing naar de opvoering op
1 november nog niet door 1630 is vervangen dateert deze vierde editie
hoogstwaarschijnlijk van voór de eerste (her)opvoeringen van dat jaar. De
exemplaren van deze editie moeten echter (ook) gediend hebben ter begeleiding
van de (eerste) opvoeringen. Om onduidelijke reden werd in plaats van 1630 het
jaar 1631 als datering opgegeven. Was hier sprake van een vergissing of voorzag
men naar aanleidingvan de toegevoegde laatste scène eventuele problemen, die
het raadzaam zouden kunnen maken de oplage tot het volgend jaar binnenshuis te
houden? Ook de eerste druk van de Palamedes, die waarschijnlijk in oktober 1625
bij Calom werd gedrukt, is gepostdateerd, namelijk op 1626. De volgende, voor een
deel nog in 1625 verschenen drukken presenteren zich echter alle als ‘(Ghedruckt)
24
nae de Copye [...] 1625’.
Na de (eerste) geruchtmakende opvoeringen werd de tekst snel (met niet herstelde
slordigheden) opnieuw gezet, voorzien van een voorbericht van de auteur. Door
middel van het jaartal 1630 werd nu verwezen naar een opvoering op Allerheiligendag
in datzelfde jaar. De uitgever hield kennelijk rekening met een goede afname en
bewaarde na afloop van het drukken het zetsel, waarvan vervolgens ten behoeve
van een tweede uitgave nog eens een aantal exemplaren werd getrokken, alleen
nu aangeduid als zesde in plaats van vijfde druk.
Ook Abraham de Wees nam op de titelpagina van beide octavo-edities, zowel de
vierde als de vijfde/zesde, weer een gravure met de voorstelling van de paarden
op, die gezien het formaat der edities kleiner is dan die in de kwarto-editie van 1626,
maar wel hiernaar is gemaakt. De voorstelling vormt op zijn beurt weer een
spiegelbeeld van die van de gravure uit de editie-1626 en komt zo wat opstelling
der paarden betreft weer overeen met die van de houtsnede van de folio-editie.
Costers devies vindt men ook in deze editie niet meer. In het Leidse exemplaar van
de eerste uitgave van de vijfde/zesde druk zijn bovendien voór het titelblad twee
gravures ingevoegd, die het offer van Iphigenia uitbeelden. In beide voorstellingen,
die qua technische uitvoering en in details van elkaar verschillen, ziet men Iphigenia,
op het punt zichzelf met een dolk te doorsteken. Diana verschijnt op een wolk, een
priester, een krijgsman en bijfiguren (waar-onder nog meer krijgslieden) reageren
25
geëmotioneerd. Het onderschrift luidt: ‘Iphigenie’.

24
25

Zie noot 13; Gerritsen 1978, p. 219-224.
1

De gravure (in het exemplaar U B Leiden, sign. 1091 G 66 )direct voór de titelpagina is het
meest uitgewerkt en artistieker van uitbeelding dan het andere, grovere, prentje. Deze gravure
is getekend: L.F.D.B. inv[enit] en ‘P. Tanjésculp[sit]’. Diana is erop voorzien van een halve
maan op het hoofd, een lans en pijlenbundel. De priester (met lauwerkrans), naast een
brandend altaar, heft de handen op; de krijgsman (rechts op de voorgrond, half op de rug
gezien) strekt de armen uit en heeft geen wapen in de hand. Op de grovere gravure heeft
Diana slechts een soort boog in haar arm; de priester (zonder krans) wijst met de linkerhand
omhoog en houdt met de rechterhand de krijgsman tegen, die (voluit met het lijf naar voren
en het hoofd half naar de priester gewend) in zijn linkerhand een kort zwaard heeft. Hier staat
geen altaar, alleen een soort bespannen vat, voor het meisje. Op beide afbeeldingen ziet
men twee tenten op de achtergrond en bijfiguren. De voorstelling komt niet overeen met die
bij Coster (en Euripides). Er is daar geen sprake van dat Iphigenia zichzelf doorsteekt; in
plaats daarvan wordt de priester immers geacht een offermes in de hand te houden. Evenmin
is er sprake van een krijgsman met getrokken zwaard, die tegengehouden zou moeten worden.
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Het offer van Iphigenia in Iphigenia, ed.-1630 (ex. UBL).
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Na deze octavo-edities verschenen er green andere uitgaven van de Iphigenia meer.
Behalve van de belangrijkste gegevens van de drukgeschiedenis geef ik nu ook
een overzicht van de gegevens over de (eerste) opvoeringen. Deze zijn beperkt in
aantal én voor velerlei uitleg vatbaar.
Allereerst is daar de enige overgebleven, ongedateerde, uitnodigingskaart voor
een opvoering op Allerheiligen, die volgens de Bibliotheca Belgica van de persen
26
van Biestkens afkomstig is. Op deze kaart is dezelfde houtsnede als die in de
folio-editie te zien. Erboven staat: ‘Academi’, eronder het volgende versje:
Op Alderheylighen dagh.
Hoe't in de Wereldt gaat, en hoe't behoort te gaan
Wijst Costers Nestor in Iphigenia aan:
Dat zullen wij alleene spelen voor die luyden
Die't Land beminnen, en ons' doen ten besten duyden.
Voor de Arme Weesen.

Jonckbloet was de eerste die vaststelde dat - in tegenstelling to wat zijn voorgangers
Wybrands en Gallée beweerden - op de kaart zelf niet gesproken wordt over een
27
jaartal. Westerling merkte op dat er zelfs niet met zekerheid uit blijkt of de
uitnodiging wel een premiére betrof, ook al is dit wel de mening van degene die in
een laat-zeventiende-eeuwse hand het volgende bijschrift toevoegde:
Dit bovenstaende briefje is van Docter Samuel Koster over al aen de
huizen der liefhebbers gezonden wanneer hij zijn treurspel Iphigenia voor
de eerstemael op het schouwburg zoude vertoonen.
Volgens een weer latere potloodaantekening zou dit bijschrift afkomstig zijn van
Philippus van Limborch (1633-1712), de kleinzoon van de bekende Amsterdamse
28
remonstrant Rem Egbertsz. Bisschop. Ook de zeven jaar oudere Geeraardt Brandt
leefde kennelijk in de veronderstelling dat de premiére van de

26
27
28

Bibliotheca Belgica I nr. c 668, p. 796. (De kaart bevindt zich in het Rijksprentenkabinet.) Een
afbeelding is o.a. te vinden in Kalff 1901-1904, p. 62 en Worp 1920.
Jonckbloet 1889, p. 252, n. 3 (doorlopend op p. 253). Dit al in de derde druk (aangehaald in
de Bibliotheca Belgica I, p. 836-837).
Westerling 1919, p. 899-900. Zie hierover deze Van Limborch ook sub 5.1 (p. 416).
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Iphigenia reeds in 1617 plaats vond. Dit blijkt uit zijn aantekening bij Vondels ‘Een
Otter in't Bolwerck’, na zijn dood gepubliceerd in de zg. Amersfoortse editie van
29
Vondels hekeldichten.
Een tweede gegeven is de vermelding van een opvoering in 1621, die voor het
eerst in de editie-1626 voorkomt. De aantekening-in-druk onder de lijst van
‘Personagien’ luidt daar:

1621.
Dit Treur-Spel is ghespeelt op Alder-Heyl'gen dagh,
In't openbaer, voor volck van allerhande slagh.

(Zoals we zagen werd dit in de vierde editie ongewijzigd overgenomen; in de
vijfde/zesde editie werd het jaar 1621 vervangen door 1630).
Jonckbloet vatte deze aantekening op als een verwijzing naar dezelfde (eerste)
opvoering als die waarvoor de uitnodigingskaart was bedoeld, namelijk eén op 1
november 1621. Achtte hij op grond van Bedrogh's woorden in Nederduytsche
Academijs enz. een uitgave in 1617 al onaannemelijk, het politieke klimaat in het
Amsterdam van de tweede helft van 1617 was volgens hem ook onverenigbaar met
een opvoering van een zo controversieel stuk als de Iphigenia. Bovendien zouden
de predikanten in dat geval zeker van zich hebben laten horen, zoals zij ook deden
naar aanleiding van de opvoering op Allerheiligendag 1621. Op 11 november werd
toen in de kerkeraadsnotulen opgetekend:
Alsoomen verstaet dat doctor Coster verleden Sondach acht dagen in
sijn spelen seer schandelijck is wtgevaren, soo tegen de policie [d.w.z.:
de stadsregering] als tegens de kercken end kerckendienaren niet sonder
groote Ergernisse van velen. Soo is goetegevonden dat D. Rudolphus
end D. Smoutius sullen onderstaen wat vande saecke is, end wat HH.
30
Burgemeesteren daer in gedaen hebben...
Kollewijn werd echter niet overtuigd door Jonckbloet en hield ook na kennisname
van diens ‘onthulling’ dat de uitnodigingskaart geen datum bevatte, de mogelijkheid
open dat het stuk ook in 1617 gespeeld werd. Deze opvoering zou toen mogelijk
oorzaak geweest zijn van de (algemene) klachten in de kerkeraadsvergadering over
‘eenighe spelen van Commedien [...], die niet en connen profytelyck oft stichtelyck
31
zyn’. Ook de bibliografen van Coster achtten de kaart betrekking te hebben op een
(niet openbare) voorstelling op 1 november 1617. Deze zou in hun ogen dan kennelijk
bedoeld geweest zijn voor hetzelfde selecte publiek

29
30

31

Vondel z.j.a, p. 111 en p. 70.
Jonckbloet 1889, p. 253 (noot). (Ook al in de derde druk, geciteerd in de Bibliotheca
Belgica I, p. 836-837). Het citaat uit de kerkeraadsnotulen ontleende Jonckbloet aan
Galleé 1878, p. 20-21. Zie ook Westerling 1919, p. 893. (Ik volg een transscriptie van
drs. P. Visser van de Protocollen der Geref. Kerk te Amsterdam, Gem. Archief
Amsterdam P.A. 376. Prot. v, p. 38).
Kollewijn in Coster 1883, p. 632-633, met verwijzing naar Galleé 1878, p. 13. (Citaat uit de
kerkeraadsnotulen, d.d. 30 november 1617; Prot. IV, p. 254).
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waarvoor ook de luxe folio-editie was bestemd. De verwijzing naar de opvoering in
1621, met de formulering ‘In 't openbaer’ enz., zou duidelijk op een andere opvoering
32
betrekking hebben, nu wel voor ‘iedereen’ (en dan weér op Allerheiligen).
Hierna mengde Westerling zich nog eens in de discussie. In feite betoogde hijnu
uitvoerig - helzelfde wat Jonckbloet al had beweerd, namelijk dat een opvoering van
de Iphigenia in 1617 niet had kunnen plaatsvinden zonder dat de kerkeraad daar
ook toen hevig op zou hebben gereageerd. Hieruit volgde dan ook in zijn redenering
dat de opvoering van 1621 inderdaad de eerste was en dat de kaart hierop betrekking
had. Evenals Jonckbloet legde ook Westerling een directe relatie tussen deze
33
volgens hem eerste opvoering en de kerkeraadsnotulen van 11 november 1621.
Wel constateerde Westerling dat Allerheiligendag in 1621 niet op een zondag
(waarover de notulen spreken) maar op een maandag viel. Volgens hem moest het
‘Alder-Heyl'gen dagh’ in de aantekening in de editie-1626 dan ook als een dichterlijke
vrijheid in verband met rijm en maat beschouwd worden, en bedoelde Coster eigenlijk
34
Allerheiligenavond, dat wil zeggen 31 oktober.
In dezelfde tijd merkte Worp op dat de zondag de gewone speeldag van de
Academie was, anders dus dan wat de verwijzing naar Allerheiligendag 1621 zou
doen vermoeden. Hij constadeerde bovendien met enige verbazing dat de opbrengst
van de Academie-opvoeringen in november 1621 niet bijzonder hoog was, ‘wat men
35
toch verwacht zou hebben bij zulk een geruchtmakend stuk’. Hij vergat daarbij dat
uit de kerkeraadsnotulen van 18 november blijkt dat Coster al door de burgemeesters
tot de orde was geroepen voórdat de dominees Rudolphus Petri en Smout werden
uitgestuurd om de zaak te onderzoeken, dus mogelijk direct na de eerste opvoering.
Men kan zelfs uit de notulen van 11 november opmaken dat de kerkeraad juist door
die sommering van Coster ten stadhuize van de opvoering gehoord had. Ds. Smout
kwam op 18 november terug met de mededeling der burgemeesters dat Coster
door hen ontboden en vermaand was. Coster had bij die gelegenheid beloofd
dat hy hem wilde Reguleren na tbelieven vande H.H Burgermeesteren

32

33
34
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Bibliotheca Belgica I, p. 796, 813-814. Om de stelling dat er in elk geval voór 1620 van een
opvoering sprake zou zijn geweest extra te onderbouwen willen Costers bibliografen uit andere
woorden van Bedrogh opmaken dat zij doelt op een als bedrieger ontmaskerde acteur die
tevoren de rol van Nestor speelde. Deze interpretatie is nogal gezocht.
Westerling 1919.
Westerling 1919, p. 902-903.
Worps 1920, p. 65, n. 3 (al geschreven voór 1917, d.w.z.: voór Westerling, of mogelijk toch
na Worps dood toegevoegd door Worps tekstbezorger- Sterck?). De opbrengst van de
opvoeringen is op te maken uit het Rapiamus van den ontfang van het Weeshhuis. Zie voor
die van november 1621 (uit niet bij name genoemde spelen) Oey-De Vita/Geesink 1983, p.
27.
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ende niet en sal spelen ijet wat tgene de heeren niet en sal gevallen ofte
36
op sulcke tyden alst de HH. niet sal believen. .
37

Daarmee viel dan voorlopig ook het doek over de Iphigenia, én de kas.
Pas in 1630 horen we berichten waarin opvoeringen van de Iphigenia met name
worden genoemd. Het stuk werd toen, in nog hekelender verpakking en nu met veel
succes, op de planken gebracht, zonder dat de kerkeraad hiertegen protesteerde
bij de burgemeesters. Nu stonden de predikanten in die tijd niet in zo'n goed blaadje
bij het stadsbestuur, dus het zou ook weinig geholpen hebben. Wel fulmineerde blijkens Vondels ‘Een Otter in 't bolwerck’ - ds. Badius vanaf de kansel tegen het
schandelijk stuk, waarin open en bloot met zijn collega Trigland de draak werd
gestoken. Ook werden vele verontwaardigde pennen tegen Coster en de Academie
in beweging gebracht. Deze reageerden overigens niet alleen expliciet op de
opvoeringen van de Iphigenia, maar ook op de in dat jaar door de Academie
38
uitgeschreven prijsvraag, en verschillende van Vondels hekeldichten. In de
vijfde/zesde editie werd, zoals we zagen, de oude verwijzing naar een opvoering
op 1 november overgenomen, met nu het jaartal 1630, in plaats van 1621. Betekende
dit dat de herpremière of eén der volgende opvoeringsdagen in 1630 inderdaad
weer op 1 november viel? Zo ja, dan krijgt men de indruk dat de Iphigenia inhoudelijk
bij uitstek gelieerd leek met Allerheiligen, dat wil zeggen: het feest waarop (ook)
39
martelaren werden herdacht. De voorstellingen werden in elk geval wel aan het
einde van het jaar gegeven: de hoof

36

37

38
39

Galleé 1878, p. 21; Westerling 1919, p. 894 (kerkeraadsnotulen d.d. 18 november
1621). N.B.: Galleé geeft als (niet bestaande) datum: 31 november 1621; hij wordt hierin
gevolgd door Evenhuis 1965-1967, II, p. 286. Westerling geeft echter 18 november,
wat bevestigd wordt door de transscriptie van drs. P. Visser (Protocollen der geref.
Kerk te Amsterdam. Gem. Archief Amsterdam, P.A. 376. Prot. v, p. 39)
Vogens Rössing (1889, p. 571) zou de Iphigenia kort na de dood van Maurits in 1625 ook
weer op het toneel zijn gebracht. Voor zulke opvoeringen zijn echter geen expliciete
aanwijzingen, behalve het feit dat in 1626 een nieuwe druk werd uitgebracht. Ook Worp (1920,
p. 73) en Te Winkel (1923, p. 415) nemen aan dat er een opvoering in 1626 heeft plaats
gevonden. (Ook: Oey-De Vita/Geesink 1983, p. 47, met ?). Wel werd op 1 juni 1628 op de
Academie het satirische stuk Kallefs-val opgevoerd, dat mogelijk aan Coster moet worden
toegeschreven. In een gesprek tussen schipper Mieuwes en zijn vriend Jaucke wordt een
toespeling gemaakt op de publieke onrust die de Iphigenia zou kunnen veroorzaken, maar
hieruit blijkt niet dat er van een opvoering sprake is geweest, hoewel dit wel mogelijk is. (Zie
noten 73-75; Kleer-koper 1899, p. 298).
Zie sub 1.4.2 (p. 335-340).
In 1621 bleek de (her)première al niet feitelijk op Allerheiligen gesteld; 1 november 1630 viel
op een vrijdag (zie Strubbe/Voet 1960), dus niet op een zondag, waarop in 1629-1630 - op
enkele uitzonderingen na - de (her) premières van de Academie plaats vonden. (Zie het
overzicht van het repertoire - voor zover bekend - van de Academie in Oey-De Vita/Geesink
1983, p. 23-56, met de bijbehorende kalender 1624-1630, p. 259-262.) De katholieke
heiligendag was uiteraard in het protestantse Amsterdam al sinds 1578 als officiële feestdag
afgeschart.
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den van de Academie konden, dank zij de Iphigenia-opvoeringen, op 18 december
1630 f.800 - aan het Weeshuis overdragen. Dit was, gezien het inkomsten-overzicht
van de Academie in die tijd, een relatief hoog bedrag voor een reeks opvoeringen
40
van eén stuk. Costers eigen vermelding van de grote toeloop naar de
Iphigenia-voorstellingen, in zijn voorwoord ‘Aende Lasteraers’ enz, in de vijfde/zesde
41
druk, was dus niet overdreven. Hierna is het stuk kennelijk nooit meer gespeeld.
Al met al is de onzekerheid over de eerste opvoering(en) niet geheel weggenomen.
De weinige gegevens overziend acht ik in elk geval de interpretatie van Costers
bibliografen dat de uitnodigingskaart niet bestemd was voor de opvoering van 31
oktober (en 1 november?) 1621 zeer plausibel. Een speciale uitnodiging voor ‘die
luyden // Die't Land beminnen, en ons' doen ten besten duyden’ lijkt zeker niet te
doelen op een opvoering ‘in't openbaer, voor volck van allerhande slagh’. Het ligt
het meest voor de hand om de luxe folio-editie én de uitnodiging, beide met hetzelfde
exclusieve karakter, als bijeenbehorend te beschouwen en, de folio-editie op zijn
woord nemend, de eerste, strikt besloten, voorstelling op (woensdag) 1 november
1617 te stellen. Ook Bedrogh kan dan eveneens op haar woord genomen worden:
de Iphigenia zou in 1620 dan nog wel niet in een openbare voorstelling ‘aan het
licht gekomen’ zijn, hoewel wel gedrukt. De afwezigheid van een openbare
voorstelling maakt dan ook het uitblijven van een fellere reactie dan alleen de klacht
over gebrek aan stichtelijkheid en profijt der Academie-spelen, van predikantenzijde,
begrijpelijk. Deze exclusieve première zou dan wel op woensdag hebben plaats
42
gevonden, maar dat lijkt geen bezwaar voor een voorstelling voor de ‘leisure class’.
De eerste openbare opvoering zal dan wel die van 31 oktober 1621 zijn geweest.
Het lijkt zelfs niet uitgesloten dat de eerste kwarto-uitgave ter gelegenheid van deze
opvoering verscheen. In dat geval hebben de dominees Rudolphus Petri en Smout
kennelijk geen moeite gedaan om een exemplaar van de schandelijke tekst te
bemachtigen. Immers: op 18 november moet Petri bekennen dat hij sinds de vorige
wekelijkse kerkeraadsvergadering van
de lasteringen bij D. Coster in sijn treur spelen gebruijckt tegens eenige
kerckendienaren [...] noch geen volcomen kennisse [...] [had] connen
43
krygen maer hadde hope daer toe noch naerder te geraken...
Het feit dat de derde editie van 1626 naar déze voorstelling verwijst, evenals de
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Zie Oey-De Vita/Geesink 1983, p. 36, 47 en het overzicht van de gespeelde stukken met
opbrengst over de jaren 1624-1630 op p. 25-37.
Coster 1883, p. 225-226.
Over de gebruikelijke opvoeringsdagen voór 1624 bieden Oey-De Vita/Geesink 1983 geen
gegevens. Daarna blijkt: de woensdag in elk geval geen zeer gebruikelijke speeldag te zijn.
Westerling 1919, p. 893; transscriptie door drs. P. Visser-van de Protocollen der Geref.
Kerk te Amsterdam, Gem. Archief Amsterdam, P.A. 376, Prot. v, p. 39.
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vierde editie van 1630 (gedateerd op 1631) zou het vermoeden kunnen wettigen
dat er tussen 1621 en de loop van 1630 geen opvoeringen meer hebben
plaatsgevonden.

1.2 Verschillen tussen de edities-1617 (2x), -1626 en - 1630 (2x)
In verband met de verschillende mogelijke interpretaties van de feitelijke
opvoeringsgeschiedenis van de Iphigenia is reeds een aantal gegevens betreffende
druk- enverschillen tussen de edities genoemd. De verschillende edities bevatten
echter zoveel redactionele varianten dat de drukgeschiedenis en detail een studie
apart vergt. Reeds de kwarto-editie van 1617 bevat ten opzichte van de folio-editie
een flink aantal wijzigingen, waaruit blijkt dat Coster hier al met een kritisch oog
naar zuiverheid van metrum en consistentie en zin volheid van de tekst heeft
44
gekeken. Nog veel meer redactionele varianten (en een geheel ander
spellingssysteem) vindt men echter in de editie-1626, waaraan Coster ook voor het
45
eerst verschillende passages heeft toegevoegd. De vierde editie, die voor het eerst
wordt voorzien van het etiket ‘Op nieuws door den Autheur oversien, vermeerdert
ende verbetert’ bevat opnieuw redactionele varianten en krijgt aan het einde nog
een geheel nieuw slottoneel, waarna in de vijfde/zesde editie nog een opdracht aan
het publiek wordt toegevoegd. Ik geef hier slechts een kort overzicht van de tekstuele
aanvullingen en de wijzigingen in de toneelaanduidingen. Deze zullen ook in de
analyse verwerkt worden.
Wat de toneelaanduidingen betreft: de kwarto-editie van 1617 herstelt enige
inconsistenties in de toneelaanwijzingen boven de eerste en de vierde scène van
het eerste bedrijf. In het eerste geval wordt het ouderwetse ‘Wtkomst’ vervangen
door ‘Toneel’, in het tweede geval wordt de sprekende persoon (of personen)
‘Maachdenrey’ () veranderd in ‘Rey der Griecken’. Boven het tweede en derde bedrijf
wordt bovendien ‘Tweede Deel’, resp. ‘Derde Deel’ die verder niet in het stuk
voorkomt; toegevoegd. In geen van beide edities vindt men nog een ‘deel’-aanduiding
boven het eerste, vierde en vijfde bedrijf. Dit wordt gedeeltelijk hersteld in de editie1626, waarin nu ook boven de twee laatste bedrijven een ‘deel’- aanduiding staat.
In de editie-1626 zijn op twee plaatsen waar ‘soldaten’ optreden (respectievelijk
als de ‘Rey van Griecksche soldaten’ boven de tweede scène van het derde be

44
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Al deze varianten worden behandeld door Saalmink 1983, p. 23-45. O.a. blijkt dat in de
folio-editie, ondanks de latere correcties, niet alle zetfouten waren verbeterd. Deze worden
voor een deel weer overgenomen in de kwarto-editie. Eén van de opvallendste redactionele
varianten in de tekst betreft de reactie van Achilles op het hem door Protesilaus meegedeelde
gerucht dat namens hem een huwelijksaanzoek aan Iphigenia is gedaan, in vs. 454-455. Zie
hiervoor de analyse in 2.2. (p. 355-356).
Zie voor Ungers contrôle van de editie-1626: noot 21. Unger stelt ook vast dat in deze editie
de spelling Godsdienst vervangen is door Goods-dienst, wat z.i. de versmaat verandert.
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drijf en de ‘Grieksche soldaten’ boven de vijfde scène van het vierde bedrijf) deze
vervangen door de ‘Rey der Griecken’ en ‘Griecksche reye’, waardoor ze gelijkgesteld
worden aan de ‘Rey der Griecken’, die elk der eerste drie bedrijven afsluit. De derde
scène van het derde bedrijf wordt bij de tweede getrokken. Ook wordt vanaf deze
editie een aantal passages in de mond van een andere figuur gelegd, waarbij het
opvalt dat met name Palamedes, als woordvoerder van Agamemnon, iets meer
46
tekst krijgt dan tevoren. Verder wordt op verschillende plaatsen een aantal regels
47
toegevoegd, respectievelijk vervangen. De vierde scène van het vijfde bedrijf is
zeer ingrijpend veranderd. Het oorspronkelijke toneel van 26 regels is uitgebreid
met 60 nieuwe regels, waarin alle in het stuk voorkomende personen (behalve de
‘Rey der Griecken’) nog eens aan het woord komen.
In het in de vierde editie (van 1631 = 1630) toegevoegde ‘Laetste Tooneel’ heeft
Protesilaus, nadat Calchas eerst heeft aangespoord tot een algemene dankzegging,
een laatste woordenwisseling met Eurypylus, waarvan Ulysses zich wijselijk
distantieert. Protesilaus heeft het laatse woord, gericht tot de ‘laetdunckende’ priester:
Wegh ghy verlopen Paep, wat quelt ons dese guyt.
Klaeght dit Ulisses vry, u guychel-spel is uyt.

Na het tumult dat het stuk, met onder andere deze directe aanval op de door ieder
als Trigland herkende Eurypylus, teweegbracht had Coster kennelijk de behoefte
om zich te rechtvaardigen. In zijn in de vijfde/zesde editie toegevoegde opdracht
‘Aende Lasteraers vande Amsterdamse Academi’ erkent hij wel de opzet om
deftigh te spotten, met alle sulcke oproerighe gasten, die onder het
mom-aensicht van deucht en heyligheydt hare Wettelijcke Overheden
48
door een hoope kudde-mans-volck soecken te ringhelooren
Hij verzekert zijn lasteraars dat hij heus geen specifieke Amsterdamse personen

46

47

48

Vs. 826-833 wordt nu uitgesproken door Palamedes, in plaats van door Agamemnon, vs. 883
(eerste helft) door Agamemnon in plaats van door Protesilaus, vs. 906-911 weer door
Palamedes in plaats van door Agamemnon, vs. 1020-1029 door Menelaus in plaats van door
Achilles (dit lijkt herstel van een fout), vs. 1225 door de ‘Rey van Pa(pen)’ in plaats van door
Ulysses, vs. 1736 door Palamedes in plaats van door Nestor en vs. 1746 (eerste helft) door
Tersites in plaats van door Ulysses.
Toegevoegd worden eerst: 24 regels tussen vs. 987-988 (in de speech van Nestor), 6 regels
ter vervanging van vs. 1034-1035 (in de woorden van Protesilaus), 4 regels na vs. 1059 (na
de woorden van Agamemnon worden Menelaus en Calchas nog eens als sprekende personen
ingevoerd). Dan volgt een vervanging van 5 regels voor vs. 1299-1233 (de woorden van
Ulysses) en een toevoeging van 4 regels tussen vs. 1730 en 1731 (in de woorden van
Clytaemnestra). Tot slot zijn tussen vs. 1784 en 1785 (in de speech van Diana) nog eens 2
regels toegevoegd. Voor de ingrijpende verandering van v.4: zie hierna.
Coster 1883, p. 225-226.
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op het oog heeft gehad. Dat sommigen de schoen toch hebben aangetrokken, ligt
ook niet aan hem. Overigens is dit maar een geluk geweest, want dit heeft de arme
wezen veel geld opgeleverd. (Met andere woorden: de stadsregering heeft niets te
klagen). Costers betoogje wordt besloten met het bekende versje ‘Verbiedt de lieden
het Tonneel...’, dat echter niet aan hem, maar aan Vondel moet worden
49
toegeschreven.

1.3 Bronnen
Evenals voor de Polyxena heeft Coster voor zijn Iphigenia geput uit dramatisch
beproefde stof: die van de Grieks-Trojaanse oorlog. Evenals Polyxena is Iphigenia
de naam van een onschuldige jonge vrouw, die het slachtoffer wordt van politieke
machinaties, waarin priesters een belangrijke rol meéspelen. In dit geval betreft het
echter geen Trojaanse, maar een Griekse prinses; ook gaat - anders dan in de
Polyxena - het voorbereide offer niet door. Ook in de Iphigenia heeft Coster eén
van de tragedies van Euripides als uitgangspunt genomen, namelijk diens Iphigenia
in Aulis. Seneca heeft hij als voorbeeld voor de intrige verlaten. Heel anders dan in
Polyxena is er in deze Euripides-navolging echter nauwelijks sprake van navolging
van de opbouw der dramatische handeling. Wel is Coster voor de problematiek van
zijn stuk en de uitbeelding van een aantal figuren in zoverre schatplichtig aan
Euripides dat hij diens karakterisering van de hoofdpersonen en de algemene loop
van de geschiedenis volgt, én dat hij tegelijk voor zijn publiek herkenbaar kan afwijken
van een bekende voorstelling van zaken en er zijn eigen interpretatie van kan geven.
In de ‘Inhoudt’ spreekt hij niet over concrete voorbeelden of bronnen, wel doet hij
een beroep op de als bekend veronderstelde overlevering dat Diana vlak voor het
50
offer van Iphigenia persoonlijk had ingegrepen en het offer verhinderd.
De korte inhoud van Euripides' Iphigenia in Aulis (toen vooral bekend in de vele
malen herdrukte vertaling van Erasmus, uitgegeven samen met diens vertaling van
51
Euripides' Hecuba ) is de volgende. (De inhoud van de lyrische koren laat ik hier
52
terzijde).
I
De Griekse vloot is voór zijn overtocht naar Troje te Aulis door ongunstige
wind getroffen en kan niet uitzeilen. De ziener Calchas heeft de legerleiding
onthuld dat dit obstakel pas weggenomen wordt als Agamemnon, de opper-
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Het gedichtje werd opgenornen in de bundels van Vondels werk van 1644 en 1650 (Vondel,
W.B.-editie III, p. 334).
Coster 1883, p. 224.
Zie hoofdstuk II, sub 4.2 (p. 62) en IV, sub 4.1 (p. 283).
De tekst is in de Erasmus-vertaling (Erasmus 1969, p. 273-359) niet in bedrijven verdeeld,
evenmin als in de Loebeditie (Euripides 1926, p. 1-151). Mijn verdeling wordt bepaald door
de koorzangen.
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II

III

IV

V

bevelhebber, zijn dochter Iphigenia aan Artemis (Diana) zou offeren. Op
aandrang van zijn broeder Menelaus (die het initiatief tot de tocht heeft
genomen, om zijn door Paris geschaakte vrouw Helena terug te halen) heeft
Agamemnon uiteindelijk daarin toegestemd. Hij heeft daarop zijn echtgenote
Clytaemnestra per brief gemaand om hun dochter naar Aulis te brengen; dit
onder het valse voorwendsel dat het meisje een huwelijk met Achilles wacht.
Alleen Calchas, Odysseus (Ulysses) en Menelaus weten hiervan. Agamemnon
ziet nu echter in dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen en wil deze
alsnog herroepen. Hij draagt een oude vertrouweling op om in het geheim een
(tweede) brief naar Clytaemnestra te brengen, waarin hij zijn bevel intrekt.
Menelaus, die op de uitkijk heeft gestaan om Clytaemnestra's komst af te
wachten, heeft Agamemnons brief aan de oude man ontfutseld. De twee broers
raken in een heftige discussie verwikkeld, waarin Menelaus Agamemnon
verraad aan de Griekse zaak verwijt en Agamemnon hem voor de voeten werpt
dat hij rede en eergevoel opoffert aan zijn lust voor Helena. Dan meldt een
bode dat Clytaemnestra en Iphigenia (met de kleine Orestes) zijn aangekomen.
Agamemnon vervalt in wanhoop. Menelaus kan hem nu zonder bezwaar
verzekeren dat hij hem als nog helpen wil het offer te verhinderen. (Hij weet
53
immers dat dit niet meer mogelijk is. ). Agamemnon wijst hem er echter op
dat de machtsbeluste Calchas en de sluwe, ambitieuze Odysseus ongetwijfeld
het volk op de hoogte zullen stellen van Agamemnons weigering om aan de
orakeluitspraak te voldoen. Vooral Odysseus zal dan het volk zo ophitsen dat
dit Agamemnons hele familie en stad zal vernietigen.
Nadat het koor Clytaemnestra en Iphigenia heeft verwelkomd begroet ook
Agamemnon zijn vrouw en dochter. Ondanks hun dringende vragen onthoudt
hij zich van elke toezegging en tracht hij tevergeefs zijn vrouw naar huis terug
te sturen.
Achilles, die Agamemnon wil spreken over het nog steeds voortdurende
uitstel van de Trojaanse expeditie, ontmoet nu Clytaemnestra. In hun gesprek
blijkt al spoedig dat Agamemnon Clytaemnestra heeft misleid: Achilles weet
niets van plannen tot een huwelijk met Iphigenia. De oude vertrouweling onthult
beiden dan de ware toedracht. Achilles is er voornamelijk verontwaardigd over
dat zijn naam zonder zijn medeweten door Agamemnon is misbruikt, maar hij
belooft Clytaemnestra het offer te verhinderen. Zij moet echter eerst zelf
proberen haar man te vermurwen.
Clytaemnestra's verwijten en Iphigenia's smeekbeden kunnen Agamemnon
echter niet van zijn nu onvermijdelijke beleidslijn doen afwijken: hij is
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Volgens Vellacott in de inleiding tot zijn vertaling van Iphigenia in Aulis (en andere
Euripides-drama's) in Euripides 1980, p. 87-88.
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gebonden door de razernij van het volk en moet - naar hij zegt - zijn dochter
opofferen aan het algemene Griekse belang. Achilles komt dan aankondigen
dat Odysseus zich inmiddels opmaakt om als leider van de menigte Iphigenia
op te eisen. Hijzelf werd bijna gestenigd toen hij het meisje tegende massa
wilde verdedigen, en hij kan nu alleen nog beloven zich alsnog met zijn mannen
tegen de naderende menigte te zullen verzetten. Iphigenia wenst echter geen
bloedbad terwille van haar. Zij legt zich bij het onontkoombare neer en stemt
dapper en waardig toe in haar dood, waarnaze zich naarde offerplaats laat
leiden. Tot slot komt een bode aan Clytaemnestra vertellen hoe op het moment
dat Calchas - ten overstaan van het Griekse leger - het offermes pakte om het
meisje te doden, Iphigenia door een wonder plotseling is verdwenen. In haar
plaats lag nu een geofferd hert op het altaar. Calchas heeft dit geïnterpreteerd
als een ingrijpen van Artemis, die zich met dit vervangende offer verzoend
heeft getoond. Iphigenia, zo meent de bode, woont nu bij de goden. Dit is ook
de mening van Agamemnon, die Clytaemnestra nu naar huis kan zenden. De
Grieken bereiden zich verder voor op een lange reis.
Zoals uit de analyse zal blijken heeft Coster de geschiedenis van het aan
Agamemnon opgedrongen offer van zijn dochter op een geheel nieuwe wijze
geïnterpreteerd. Door alle nadruk te leggen op de deliberaties binnen de twee partijen
in het Griekse kamp (de Agamemnon-getrouwen en degenen die zich aan de kant
van Ulysses en Eurypylus scharen) heeft hij bovendien enkele figuren ingevoerd
die niet bij Euripides voorkomen, namelijk de Griekse leiders Palamedes, Protesilaus,
Nestor en Tersites, en de priester Eurypylus. Ulysses, die bij Euripides niet zelf
optreedt, vervult bij Coster - evenals in de Polyxena - een belangrijke rol óp het
toneel. Voor de karakterisering en de te berde gebrachte achtergrondgegevens van
deze Griekse legeraanvoerders zal Coster een beroep gedaan hebben op de vele
bronnen waarin de Grieks-Trojaanse stof vanaf de oudheid tot en met Costers eigen
54
tijd was overgeleverd, en die in verschillende edities beschikbaar waren.
De zo populaire Metamorfosen van Ovidius komen als bron nauwelijks in
aanmerking. In het 12de en 13de boek komen, behalve het (ook daar op het laatst
door Diana verhinderde) offer van Iphigenia, ook andere verhalen uit de geschiedenis
voór de val van Troje voor, maar deze blijken weinig of geen extra gegevens te
hebben opgeleverd. Wel wordt bij Ovidius bondig het probleem dat Agamemnon
voor zichzelf heeft moeten oplossen, geformuleerd: ‘pietatem publica causa rexque
patrem vicit’, of wel: Het algemeen belang overwon (in Agamemnon) de liefde (voor
55
het kind) en de koning de vader.
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Zie ook hoofdstuk IV, sub 4.1 (p. 278-284).
Ovidius, Metamorfosen XII, vs. 29-30 (Ovidius 1921-1922, II, p. 182). Wel vindt men ook in
Ovidius, zoals bij Homerus en Dictys (zie noot 58), de voorstelling van de wijze Nestor als
meester in de kunst der welsprekendheid. Dit blijkt uit Nestors verhaal over de strijd der
Centauren tegen de Lapithen, in boek XII, waartoe hij uitgenodigd wordt door Achilles, die de
oude man ‘aevi prudentia nostri’ noemt (vs. 178). Nestor spreekt, zo zegt Ovidius, ‘dulci ore’
(vs. 577). Ook bij Van Mander (1604b, fol. 101v.) is Nestor ‘den alderwijsten en verstandighsten
van alle den Griecken, en hadde van den Hemel so uytnernende gave, dat van zijn voorsichtige
tonge de redenen dropen en vloeyden veel soeter als den Honingh’. Coster knoopt hierbij
aan door Nestor de fraaie speech met het paardenbeeld in de mond te leggen (vs. 912-1004,
1007-1015). - De onaangename figuur van Tersites, die in Homerus' Ilias (II, vs. 211-277)
uitvoerig ten tonele wordt gevoerd, vindt men ook even bij Ovidius, waar hij dwarsligt tegenover
Agamemnon en (door Ulysses) ‘protervus’ (onbehouwen) wordt genoemd.
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Naar aanleiding van de Polyxena heb ik ook herinnerd aan het gezag dat de
geschiedenissen over de Grieks-Trojaanse oorlog van Dictys en Dares nog in de
56
zeventiende eeuw bezaten. Dit gold niet alleen voor de jonge Hooft, in de tijd dat
hij zijn Achilles en Polyxena schreef, maar ook voor Vondel, toen hij voor de
Palamedes (1625) op dezelfde stof terugging. In het epaterende overzicht van de
bronnen waarin Palamedes (vaak slechts in een enkele verwijzing) figureert, verwerkt
in de ‘Voor-reden’ tot zijn gelijknamige drama, noemt Vondel onder meer ‘Dictys
Cretenser die den Trojaenschen oorloogh self bekleed’ (d.w.z.: meegemaakt) heeft,
57
en ‘de Phrygiaensche Dares’. Coster heeft Dictys en Dares echter bij zijn
58
voorbereiding van de Iphigenia evenmin gevolgd als hij het Ovidius deed. Hij volgt
slechts op eén punt een lezing bij Dictys die afwijkt van die bij Euripides, namelijk
de versie dat Ulysses Iphigenia in Mycene is gaan halen. Deze kan hij echter ook
in andere bronnen gevonden hebben, zoals de Bibliotheca van Apollodorus (1e of
2de e. na Chr.) of de Fabulae van Hyginus
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Zie hoofdstuk IV, sub 4.1, noot 9o, en 4.2.2.2 (p. 292-294).
Vondel, ‘Voor-reden’ tot de Palamedes, rg. 145-187 (Vondel z.j.b., p. 50-51).
Bij Dictys komt het verhaal van de gebeurtenissen in Aulis vrij uitvoerig voor, maar in een
andere versie dan die van Euripides én Coster (Dictys, Ephemeris belli Troiani I, 19-23, in
Dictys/Dares 1966, p. 33-36). Hierin weigert Agamemnon absoluut om Iphigenia te offeren
en wordt daarom door de legerleiding van het opperbevel ontheven. Palamedes, Diomedes,
Ajax en Idomeneus verdelen het leiderschap. Ulysses weet Clytaemnestra over te halen om
Iphigenia aan hem mee te geven; dit gebeurt ook hier door haar een huwelijk tussen Achilles
en het meisje voor te spiegelen. Agamemnon wil vluchten, maar wordt door Nestor (de meester
in de welsprekendheid) avergehaald te blijven. Ulysses, Menelaus en Calchas zullen dan het
offer volvoeren. Plotseling steekt echter een on weersstorm op en uit een bosje hoort men
een stem die zegt dat Diana verbiedt het meisje aan te raken. Intussen heeft Achilles - die
ook hiervan niets wist - begrepen wat Ulysses c.s. voórhadden en komt direct als de storm
is gaan liggen, Iphigenia bevrijden. Achilles en de drie anderen brengen haar dan on- der bij
de koning der Scythen. Agamemnon wordt weer tot opperbevelhebber benoemd, maar hij
wordt wél in de waan gelaten dat zijn dochter dood is. Noch bij Dictys noch bij Dares komen
de bijzonderheden over Palamedes en Ulysses op Ithaca en de door Protesilaus genegeerde
orakelspreuk voor, die Coster blijkens zijn tekst kende. (Zie hierna, noten 64, 65, 68.) Ovidius
herinnert slechts aan het Ithaca- incident (Metamorfosen XIII, vs. 36-39).
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(2de e. na Chr.), twee van de laat-klassieke repertoria van mythologische kennis,
59
die in de renaissance volop gebruikt werden.
Wezagen in hoofdstuk III (sub 4.1.2.1., p. 156) dat Costers bibliotheek tweeedities
60
bevatte van Natale Conti's Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem.
Naar het verhaal van Iphigenia's offer werd slechts even verwezen, in een context
die gruwelijk, door priesters aangewakkerd, bijgeloof uit het verleden behandelt.
Mogelijk is Coster door Conti attent gemaakt op de mogelijkheid om een Griekse
priester-voor-Troje de naam van Eurypylus te geven? Conti verwijst namelijk direct
na het ‘geval’ van Iphigenia naar een passage uit het tweede boek van de Aeneis,
waarin Aeneas de Griekse spion Sinon laat vertellen hoe de Grieken - zogenaamd
vanuit de wens om het beleg voor Troje op te geven - een zekere Eurypylus naar
het orakel zonden en hoe deze terug kwam met de boodschap dat er, evenals
eertijds in Aulis het maagdenoffer van Iphigenia nodig was om naar Troje te kunnen
uitvaren, nu weer een dergelijk offer werd geëist om de Grieken veilig naar huis te
laten keren. De naam van Eurypylus komt in verschillende bronnen voor als krijger(s)
in het Griekse leger, nergens als priester. De context bij Conti lijkt echter te
61
suggereren dat het ook hier om een priester gaat.
Uit eén van deze laat-klassieke en renaissancistische mythologische handboeken
zal Coster ook zijn voorstelling van de motivering van Diana's wrok ten opzichte van
Agamemnon geput kunnen hebben, een voorstellihg die ook afwijkt van die bij
Euripides. Omdat Agamemnon een aan Diana gewijd hert zou heb-
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Een derde zeer bekend mythoiogisch naslagwerk uit de late oudheid vormen de Mythologiae
van Planciades Fulgentius (eind 5e e.). De in 1617 meest recente gezamenlijke (Latijnse)
uitgave van de repertoria van Apollodorus, Hyginus en Fulgentius (met ander werk) verscheen
in 1608 te Lyon. Fulgentius' Mythologiarum libri tres werd voor het eerst gedrukt in Augsberg
1521, Hyginus' Fabulae in Bazel 1535, en de Bibliotheca sive de deorum origine van
Apollodorus in Rome 1555. (Schweiger I, p. 35-36; II, p. 371-372, 464; Graesse III, p. 403-404).
Voór 1532 ligt de grote populariteit van Boccaccio's Genealogia deorum, die tot die tijd 10
uitgaven beleefde (Seznec 1972, p. 220-224; Buck 1976, p. 194). De geschiedenis van
Iphigenia's offer vindt men in Apollodorus' Bibliotheca epitoma III, 21-22 (Apollodorus 1921,
I, p. 191-193), in Hyginus' Fabulae nr. 98 (Hyginus 1960, p. 87), maar niet bij Fulgentius, die
zich tot zuiver mythologische verhalen beperkt (Fulgentius 1971). In 1798 zouden Goethe en
Schiller elkaar nog enthousiast schrijven over het genoegen dat zij aan de Fabulae van
Hyginus beleefden (Brock 1913, p. IX, XVII ; Hyginus 1960, p. 4). Ook Van Mander noemt zeer kort - het verhaal van Iphigenia, met de vermelding dat de ‘schalcken Ulysses’ Iphigenia
is gaan halen (Van Mander 1604b, fol. 103V.; zie ook noot 207).
Zie voor de volledige titel van het handboek van Conti (of Comes) en de andere mythologische
handboeken der 16e eeuw van Giraldi en Cartari: hoofdstuk III, noot 72.
Conti, Mythologia livre I, chap. 18, volgens de tekst van de Franse vertaling, in de edilie Lyon
1607 (Le Comte 1607), p. 61. De verwijzing is naar Vergilius' Aeneis II, vs. 114-117. Mogelijk
gaf de naam Eurypylus ook de gelegenheid om een toespeling te maken op het in 1616
verschenen boek van Poppius, De enghe Poorte. (Zie hierover sub 1.4.1 p. 332-333).
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ben gedood zou hij zich haar toorn op de hals gehaald hebben en zou de godin
62
Iphigenia als zoenoffer hebben geëist.
De achtergrondgegevens die Coster in de Iphigenia over Palamedes te berde
brengt heeft hij in principe in dezelfde bronnen kunnen vinden als die waarnaar
Vondel in zijn voorrede tot de Palamedes verwijst (ook al berusten Vondels
63
64
verwijzingen niet op eigen lezing ). Zowel in de Fabulae van Hyginus als in de
65
uit dezelfde periode daterende Griekse prozadialoog Heroicus van Philostratus
66
(beide door Vondel genoemd ), komt bijvoorbeeld het verhaal voor van Ulysses'
voorgewende krankzinnigheid, voór de tocht naar Troje door Palamedes ontmaskerd.
Ulysses had gehoopt zich hierdoor aan de plicht mee naar Troje te gaan te kunnen
onttrekken en zo bij vrouw en kind te kunnen blijven. Palamedes legde namelijk de
jonge Telemachus voor de ploeg die Ulysses bediende, waarop deze met ploegen
ophield (of de ploeg wendde) en daarmee blijk gaf wel degelijk met rede begiftigd
te zijn. Hieruit ontstond de grote haat die Ulysses tegen Palamedes koesterde.
67
Vondel verwijst hiernaar in ‘Het Inhoud’ van zijn stuk , bij Coster spreekt Protesilaus
hierover, in vs. 498-513. Ulysses' lafhar-
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Coster, Iphigenia, ‘Inhoudt’ (Coster 1883, p. 223, rg. 8-12) en tekst, vs. 150-154. Euripides
geeft in zijn Iphigenia in Aulis geen enkele andere motivering dan de uitspraak van Calchas.
In zijn Iphigenia in Tauris(vs. 15-35) vertelt Iphigenia dat haar vader in het jaar van haar
geboorte beloofd had om ‘de schoonste vrucht’ van het jaar aan Diana le offeren, en dat was
volgens Calchas zij. Het verhaal van het door Agamemnon geschoten hert vindt men o.a. bij
Hyginus, Fabulae, nr. 98 (Hyginus 1960, p. 87) en Apollodorus (bij wie Agamemnon de godin
ook nog uitdaagt; Apollodorus 1921, p. 190-191). Ook bij Van Mander (1604b, fol. 103V.).
Smit 1956-1962, I, p. 103.
Hyginus, Fabulae, nr. 95 (Hyginus 1960, p. 84). Hyginus zegt dat Ulysses in zogenaamde
krankzinnigheid een paard en een os voor de ploeg spande en dat Palamedes, toen hij
Telemachus voor de ploeg legde, zei: ‘Geef je spellet je open voeg je bij de bondgenoten’.
Dit beloofde Ulysses toen. Coster spreekt slechts over ploegen en vermeldt alleen dat Ulysses
niet doórploegde. Vondel zegt echter dat Ulysses in zogenaamde krankzinnigheid het strand
omploegde, zoals wordt vermeld door o.a. Natale Conti (Mythologia, livre IX, chap. 1; in Le
Comte 1607, p. 933) én Van Mander (1604b, fol. 104r.). Deze list van Ulysses wordt streng
veroordeeld door Cicero, in zijn De officiis(26, 97). Op de vraag in hoeverre Ulysses' list zinvol
was antwoordt Cicero dat rust voor een dergelijke prijs (negeren van het vaderlands belang)
te verwerpen is, en daarom noch moreel juist, noch zinvol (utile). (Cicero 1968, p. 375-377).
Philostratus, Heroicus, II. (Ik gebruikte de Grieks- Latijnse tekst in de editie van het werk der
verschillende Philostratien Callistratus, Philostrati 1878, p. 267-318; over Palamedes: p.
294-298). Het hoofdstuk over Palamedes bevat de meeste gegevens over diens leven, en
geeft een uitvoerige beschrijving van de gevolgen van Palamedes' ontmaskering van Ulysses;
diens uiteindelijke terechtstelling op grond van valse beschuldigingen. In Parijs 1608
verschenen de opera omnia van Philostratus; de Heroicus was daarvoor in enkele Griekse
edities én in Latijnse vertaling (1517) verschenen (Schweiger I, p. 231; Hoffmann III, p. 238;
Graesse V, p. 274. Over Philostratus o.m. Highet 1967, p. 574-575). Vondels zegsman citeerde
de auteur in het Grieks.
Vondel, ‘Voor-reden’ tot de Palamedes, rg. 187-188, resp. rg. 80-83 (Vondel z.j.b., p. 51-52,
resp. 48).
Vondel, ‘Het Inhoud’ van de Palamedes, rg. 21-28 (Vondel z.j.b., p. 55).
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tigheid bleek al bij die gelegenheid, zo laat Coster de heftige Protesilaus zeggen.
Ook over Protesilaus, de krijgshaftige, zo niet overmoedige tegenstander van Ulysses
enhekelaar van het priesterbedrog van Eurypylus, weet Coster bijzonderheden te
melden die eveneens uit het enorme reservoir van kennis over de Grieks-Trojaanse
helden moeten zijn geput. Nadat Costers Protesilaus zich reeds naar aanleiding
van Ulysses' veinzen-achter-de-ploeg heeft opgewonden over de lafheid van een
vorstelijk krijgsman, die ‘'s Princesse warme schoot’ als rustplaats verkiest boven
een bos stro in het open veld (vs. 514-517), vertelt hij hoe dezelfde Ulysses priesters
heeft laten verkondigen dat de eerste man die voet aan wal zou zetten voor Troje,
gedood zou worden. Daarmee dacht hij de Grieken bang te maken, zo schimpt
Protesilaus. Wel: hij zelf zal de eerste zijn om aan land te springen, want hij gelooft
wel aan God, maar niet aan wat priesters vertellen (vs. 522-533)! Dat Ulysses degene
zou zijn geweest die achter de betreffende orakelspreuk te zoeken was, moet wel
een vinding van Coster zijn. Het bestaan van de orakelspreuk zelf vindt men echter
wel bij Hyginus vermeld, mét het verhaal hoe Protesilaus desondanks voor Troje
als eerste van zijn schip sprong en prompt door Hector werd gedood. En Protesilaus
had zich nu juist wél zonder tegenstribbelen van zijn jonge vrouw, met wie hij nog
68
maar net getrouwd was, losgescheurd! Dezelfde Protesilaus speelt eveneens een
belangrijke rol in Philostratus' Heroicus (met name als spokende zegsman van een
wijnbouwer, die in de dialoog een Phoerriciër inwijdt in de heroëncultus). Uit dit werk
69
bleek in elk geval dat hij als eén der grote Griekse helden geëerd diende te worden.
Het is niet mijn bedoeling een overzicht te geven van alle plaatsen waarin de
verschillende, door Coster verhaalde en niet bij Euripides voorkomende,
‘historisch-mythologische’ détails te vinden waren. De hier genoemde gegevens
dienen slechts om aan te geven dat Coster zich voor een groot deel van zijn
Iphigenia-stof niet laat leiden door eén of twee concrete (dramatische) voorbeelden,
zoals dit in de Polyxena het geval is, maar dat hij behalve uit Euripides put uit een
veelzijdig reservoir, dat niet alleen hem, maar ook zijn geletterde publiek ten dienste
70
stond. Voor deze lezers en toeschouwers waren de Griekse

68

69
70

Hyginus, Fabulae, nr. 103 (s.v. Protesilaus) en 104 (s.v. Laodamia; d.w.z.: Protesilaus'
echtgenote die een vurige liefde voor haar man koesterde). (Hyginus 1960. p. 90-92). Eén
van Ovidius' ‘heldinnenbrieven’ is een brief van Laodamia aan Protesilaus als hij opgehouden
wordt in Aulis. Ook zij spreekt over de voorspelling en ze bezweert haar jonge echtgenoot
om niet al te voortvarend te zijn als de Grieken bij Troje aan land zullen gaan (Ovidius,
Heroides, 13, vs. 93 e.v., in Ovidius 1921, p. 164-165). De moed van Protesilaus wordt al
door Homerus geroemd, die hem μ΅γαϑύμος noemt (Ilias II, vs. 706).
Over Protesilaus: Pauly-Wissowa XXIII, k. 932-939.
Zo stond Tersites in de kring van de Eglentier kennelijk al eerder bekend als botte oproermaker.
Dit blijkt o.a. uit enkele versjes ‘Op Thersites’ van de jonge Hooft (Hooft 1899-1900, I, p. 3)
en uit Bredero's in 1615 tot de leden van de kamer gerichte gedicht, waarin hij het ‘Dragers
Heerschap van den Coorn-marct’, die de twistzoekers binnenshuis steunt, aanduidt als een
‘Thersites’ (Te Winkel 1923, p. 217-218).
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helden in Aulis reeds vertrouwde figuren, die nu door Coster tot een nieuw leven
werden gewekt, maar vooral ook voor het eerst samen in een dramatische context
werden geplaatst.

1.4 Receptie
1.4.1 Voor 1630: Vondels Palamedes
Hoewel Costers Iphigenia ook voór de toevoegingen in de edities-1626 en -1630
reeds zo'n hoeveelheid actueel buskruit bevatte dat geestelijkheid én magistraat de
Academie in november 1621 met enig recht van poging tot politieke brandstichting
konden betichten, deed het stuk de gemoederen pas in het jaar 1630 op grote schaal
in verontwaardiging ontbranden.
We zagen dat de klachten in de kerkeraadsnotulen van november 1617 en
november 1621 de Iphigenia niet bij name noemen, ook al lijkt men ten aanzien van
de laatste gelegenheid er in elk geval van te kunnen uitgaan dat de beschuldiging
van het ‘schandelijck wtvaren’ tegen de dienaren van kerk en staat op dit drama
71
van Coster slaat. Ook zagen we dat de burgemeesters reeds verdere opvoeringen
verboden hadden voór ds. Smout ten stadhuize was verschenen. Deze vermeldingen
72
zijn de enige bekende reacties op het stuk voór 1630 , behalve een enkele
opmerking in het in juni 1628 door de Academie opgevoerde en gedrukte satirische
73
spel Kallefs-val, dat door Kleerkoper aan Coster zelf is toegeschreven. In dit
rederijkersachtige stukje, waarin triomfantelijk de nederlaag van het
godsdienstfanatisme én daarmee van de calvinistische predikanten wordt uitgebeeld,
vertelt een zekere schipper Mieuwes aan zijn kameraad over de voorspellende
kracht van zijn dromen. Zoals hij reeds gedroomd had over het lot van
Oldenbarnevelt, Ledenberg en De Groot, voór deze gevonnist werden, zo wist hij
ook al tevoren hoe ds. Smout van de kansel het volk zou opwekken tot
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Zie noten 30 en 31.
Ik heb niet kunnen nagaan of het pamflet ‘Tragedisch-clachte tot de Troyaensche verkrachte
Maeghd’ (1622), dat drie remonstrantse klaagliederen bevat, in verband te brengen is met
Costers Iphigenia of, gezien het ‘Troyaensche’, met Polyxena, Het pamflet wordt genoemd
bij Rogge (Rogge I, 2, p. 67), maar behoorde niet tot de collectie van de Amsterdamse
remonstrantse kerk. Het kwarn voor in de door Tiele beschreven collectie-Muller (Muller/Tiele
I, nr. 1955). Deze collectie is indertijd verworven door de Gentse Universiteitsbibliotheek
(volgens W.L. Braekman, in Quaerendo 7 (1977), p. 76), maar het betreffende pamflet bleek
na navraag daar niet aanwezig.
Kallefs-val 1628. De inhoud van het spel, geplaatst tegen de achtergrond van de politieke
verwikkelingen in het Amsterdam van 1628, werd behandeld door Moltzer (1884). In de
toeschrijving aan Coster door Kleerkoper (1899) wordt geen verklaring gegeven van de letters
A.H.T.F.F., waarmee het versje ‘Aen den leser’ is ondertekend (zie ook noot 37).
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oproer tegen de magistraat (in april 1626 ). Net zo had hij precies voorspeld hoe
men op de publikatie van Vondels Palamedes zou reageren: de justitie zou Vondel
alleen maar boete-geld afhandig willen maken, de predikanten zouden hem echter
bij het Hof van Holland aanklagen, en eén van de vroedschapsleden (Reynier Pauw)
zo zich hevig weren, omdat Vondel hem er flink van langs gaf. Niet alleen voorspelde
hij bovendien nog de afzetting van dominee Hanecop (eind 1626), maar ook zegt
hij:
Hebb' ick die dapp'ren Poët niet ghewaarschouwt van sijn Ephegenie?
Noch een ander die even Democritus handelde? omdat ick sie
In mijn Droomen sy dees met plond'ren willen te keer gaan
75
Meest om datse met de waarheydt dees dwars-drijvers in haar eer slaan?

Met andere woorden: Coster en een onbekende kluchtschrijver, die als Democritus
lachte om de ijdelheid van de wereld, zijn waarschijnlijk nog niet slachtoffer geworden
van huisvredebreuk en plundering (zoals op tweede paasdag 1626 de remonstrantse
eigenaar van een huis op de Oude Schans, waar zijn geloofsgenoten vergaderden),
maar de schrijver vermoedt dat dit binnenkort wel zal gebeuren. De reden voor een
aanval op Costers huis: zijn Iphigenia!
Schipper Mieuwes noemt Costers Iphigenia pas na het rumoer om Vondels
Palamedes. Dat dit geruchtmakende sleuteldrama in directe relatie tot de Iphigenia
gezien zou moeten worden, blijkt niet uit zijn woorden; evenmin schijnen de
verontwaardigde lezers van 1625 en 1626 zo'n verband te hebben gelegd. Dat
Coster bij het schrijven van de Iphigenia in zijn Palamedesfiguur eventueel ook al
iets van Oldenbarnevelt gezien heeft, is hoogst onwaarschijnlijk. Hij wist toen wel
dat de ‘historische’ Palamedes op valse beschuldigingen van landverraad door
Ulysses c.s. ter dood gebracht zou worden, maar hoe het einde van de Hollandse
landsadvocaat zou zijn wist hij natuurlijk in 1617 niet. In hetlicht van de latere
gebeurtenissen heeft Coster met zijn (zoals we nog zullen zien: vrij doorzichtige)
uitbeelding van de pohtieke situatie van 1617 in Trojaans jasje - net als Mieuwes wel een voorspellende blik gehad, als hij in de Iphigenia Ulysses tegenover Eurypylus
zijn haat tegen Palamedes laat uitspreken, Palamedes ziet hij als het grootste gevaar
voor zijn partij, waarop Eurypylus gretig inhaakt met de opmerking: Het zou het
beste zijn dat hij met de zijnen ‘aan kant gheholpen wierd’ (vs. 1393-1398). Het is
dan ook heel goed mogelijk dat de Iphigenia ná mei 1619 op dit punt bij velen een
schok van extra historische herkenning teweeg heeft gebracht. Vondel zal dan eén
76
van hen geweest zijn. Wel moet geconsta-
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Evenhuis 1965-1967, I, p. 291-293.
Kallefs-val 1628, p. 6.
Sterck ziet de Iphigenia als een directe inspiratiebron voor Vondels Palamedes (Vondel,
W.B..-editie II, p. 11-13). Smit beschouwt in navolging van Geerts het idee om de
Palamedes-geschiedenis als dekmantel voor een actuele gebeurtenis te kiezen, echter veeleer
ontlcend aan een passage in Heinsius' Seneca- commentaar (Smit 1956-1962, I, p. 104; die
zou dan eerst voor Coster gelden!). Wijngaards stelt in zijn editie van Vondels Palamedes
verschillende mogelijkheden naast elkaar (Vondel z.j.b., p. 15).
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teerd worden dat Coster ná de verschijning van de Palamedes zijn Palamedesfiguur
niet heeft ópgeverfd in een Oldenbarnevelt-tint; het enige is dat deze vanaf de
editie-1626 op enkele plaatsen de tekst van opperbevelhebber Agamemnon in de
mond gelegd krijgt.
Vondel heeft in elk geval het personage van Eurypylus van Coster overgenomen,
een figuur die immers als priester niet in de overlevering voorkomt. In de Palamedes
is overigens Calchas de opgeblazen, waanwijze priester die Ulysses bijstaat in zijn
plan om Palamedes in de val te doen lopen, dit waar Calchas bij Coster juist de
tegenstander van Eurypylus is. Bij Vondel speelt Eurypylus, als Calchas' rechterhand,
slechts een ondergeschikte rol. Met beiden doelt Vondel - in de woorden van
Geeraardt Brandt - op:
de hevigste Contra-Remonstrantsche Predikanten, die ook alles deden
[...] wat zy konden, met lasteren, en schelden, om den Advokaat in haat
77
en ten val te brengen.’
Voor de intrige van de Palamedes is een tweede geestelijke niet nodig; voor het
‘sleutelaspect’ gaf een tweekoppig priesterdom natuurlijk wel meer mogelijkheden
van verwijzing. Het ligt voor de hand dat Vondel Costers Eurypylus (die ook al in de
edities-1617 gemakkelijk met Trigland vereenzelvigd had kunnen worden) daarom
dankbaar heeft ingelast in zijn verbeelding van deze, latere, fase van de Griekse
militaire actie tegen Troje.
Voor een deel treden bij Vondel ook dezelfde Griekse legerleiders op als in de
Iphigenia: in de eerste plaats natuurlijk Palamedes zelf, verder Ulysses, Agamemnon,
Nestor en Thersites. Deze figuren worden - afgezien van de vele toespelingen op
de concrete Oldenbarnevelt-situatie - in het algemeen op dezelfde manier getypeerd
als bij Coster, dat wil zeggen: conform de overlevering. Hoofdpersoon Palamedes
is de wijze, onkreukbare staatsman, en ook bij Vondel is Ulysses de sluwe, door
eigenbaat en - hier - persoonlijke wraak gedreven intrigant (bij Vondel samen
opererend met Diomedes). Thersites treedt, evenals bij Coster, ook nu slechts op
als bijterige gangmaker tegen degenen die zich van de Ulysses-priesterkongsie
distantiëren (zoals Nestor). Vondels Agamem-
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Geeraerdt Brandts Aantekeningen op Joost van Vondeles Palmedes; zijne hekeldighten,
en etilijcke andere vaarsen die uijtlegging vereijschen, die van voór 1685 (het jaar van
Brandts dood) dateren, berusten in handschrift op de K.B. in Den Haag(sign. Handschr.
75 F 17). In het Vondelmuseum bevinden zich verschillende afschriften hiervan (een
18e eeuws - ? - afschrift, sign. Hs VII, L; een modern afschrift weer hiervan, sign. Hs
XXIII; een later afschrift van het K.B.- handschrift door G. Penon, sign. Hs XXVIII). In
verkorte vorm zijn deze aantekeningen afgedrukt in de zg. ‘Amersfoortse editie’ van
1705 (overgenomen door Wijngaards in zijn Palamedes-edtie; citaat op p. 57-58).
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non bezit echter weinig van de met virtus gemengde prudentia die zijn naamgenoot
bij Coster uiteindelijk kenmerkt. Daár laat hij zich (op het laatst) leiden door de
verstandige raad van Nestor en Palamedes, en kiest hij voor het algemeen
landsbelang, boven zijn eigen, persoonlijke eer. Bij Vondel is Agamemnon de vorst
die alle redelijkheid uit het oog verliest zodra er maar enige verdenking rijst dat zijn
oppergezag wordt aangetast. Men moet echter niet vergeten dat ook Costers
Agamemnon - naar uit de analyse van scène 1.2. zal blijken - tot de orde geroepen
moet worden door Calchas, als hij zijn eigen gezag als té onaantastbaar voorstelt.
Calchas herinnert de vorst er dan aan dat ook hij gebonden is aan de wet, die ‘de
Grooten van zijn Rijck’ tegen inbreuk door de vorst beschermen (vs. 211-213). Als
bij Vondel Agamemnon uitroept dat zijn wil koste wat het kost gevolgd moet worden,
waarschuwt de bedachtzame Nestor hem voor machtsmisbruik en wijst hij erop dat
de opperbevelhebber de koninklijke waardigheid ontvangen heeft van ‘syn gemeent’
(Palamedes, vs. 926-930). Toch zinspeelt Vondel in de Palamedes nergens op
Costers voorstelling van de gebeurtenissen in Aulis. In de twee passages waarin
aan het offer van Iphigenia wordt herinnerd (vs. 47-60; 555-572), wordt Palamedes
getekend als degene die met de grootste felheid de noodzaak van het meisjesoffer
bestreed en opperde dat men in plaats daarvan een gewoon dierenoffer zou brengen.
Daarmee haalde hij zich de haat der priesters op de hals. Deze voorstelling van
zaken dient direct de verhulling van Oldenbarnevelts veto om de geschilpunten
tussen remonstranten en contra-remonstranten openlijk (te behandelen; een
aanknopen bij Coster zou in dit verband niet opportuun zijn geweest.
Al met al kan men vaststellen dat Vondel vooral door de introductie van de
Eurypylus-figuur wel verwijst naar de Iphigenia, maar dat hij verder niets heeft
gedaan om de Palamedes - met zijn speciale ‘sleuteldrama’ karakter - oók als een
‘vervolg’ van de Iphigenia te laten doorgaan. Omgekeerd geldt hetzelfde: na 1625
heeft Coster de mogelijkheid om een verband tussen beide stukken te leggen, niet
aangegrepen. Het is overigens kenmerkend voor de kennelijk geringe bekendheid
van de Iphigenia-tekst, ook nog in 1626, dat dominee Cloppenburgh, in zijn boek
Poppius Eurypylus, ofte Korte ontdeckinghe der bedrieghelijckheydt, vande
ooghschynende Enghe-poorte Eduardi Poppii, er vanuit gaat dat Vondel de naam
Eurypylus zelf zou hebben verzonnen. Eurypylus zo zegt Cloppenburgh, betekent
in het Grieks ‘van de Wyde Poorte’. Daarmee zou Vondel hatelijk de predikanten
van de gereformeerde kerk hebben willen aanduiden, namelijk als tegenstanders
van de vroegere Goudse (uit Amsterdam afkomstige) remonstrantse predikant
Eduardus Poppius, die in zijn (bekende prekenverzameling) De Enghe Poorte (1616)
zijn verderfelijke leer had verspreid. Cloppenburgh toonde in zijn boek uiteraard aan
dat juist Poppius de misleide gelovigen voorging op de brede weg der zonde, door
78
‘een wyde Poorte, geopent voor alle valsche leeringhen’. Het
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Cloppenburgh 1626, fol. AIV. en p. 42. Ook Vondel 1856, p. 592-593 en Galleé 1878, p. 24.
Poppius had in 1616 zijn boek aan de Amsterdamse magistraat opgedragen.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

333
is denkbaar dat Coster bij zijn keuze van de naam Eurypylus doorde mogelijkheid
79
van een dergelijke toespeling is getroffen.

1.4.2 1630
Als in 1630 na de drukken en opvoeringen van dat jaar de storm van
verontwaardiging over de Iphigenia en zijn weinig predikantvriendelijke auteur
losbarst, is dit zeker mede te danken aan de hekelactiviteiten van Vondel. Deze
hoorde in die tijd tot de hiërarchische top van de Brabantse kamer, die toen het
80
Academietoneel bespeelde. Door de toevoeging van de laatste scène werd in feite
extra zout gestrooid in de wonden die de gereformeerde predikanten (en hun
volgelingen) waren toegebracht door de verbanning van ds. Smout, die op 9 januari
1630 een feit was geworden, en waardoor de ‘preciezen’ na een reeks eerdere
nederlagen publiekelijk in het kamp der definitieve verliezers terecht waren
81
gekomen. De drukken en opvoeringen van de Iphigenia, die deze nederlagen
triomfantelijk onderstreepten, waren de zoveelste salvo's van het geschut uit het
libertijnse Academie-bolwerk. Met Vondels hekeldichten als ‘Rommel-pot vant
hane-kot’ (1627), ‘De poeten tegens de consistorie’ (1628) en ‘De boeren categismus’
82
(1629) en de opvoering van het Kallefs-val (1 juni 1628) waren de stellingen der
predikanten al eerder flink onder vuur genomen. In het jaar 1630, als de magistraat
83
hun ambities metterdaad beteugelt , brandt de pennestrijd aan beide kanten extra
fel los.
De eerste charge van de Academie was het uitschrijven van de beruchte
84
Prijsvraag. Eind maart 1630 trad de acteur Thomas de Keyser - mogelijk gegri-
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Zie sub 1.3 (p. 326) en noot 61.
Hummelen 1982, p. 75.
O.a.: Evenhuis 1965-1967, I, p. 298-317. Hierover nader sub 5.3.2 (p. 440-441).
Vondel, W.B.-editie III, resp. p. 115-123, p. 180-181, p. 257-258. Vondel had eveneens
getriomfeerd over de val van de predikant-vriendelijke regeerders, zoals Reynier Pauw (in
‘Niew lietgen van Reyntgen de Vos’ van 1627, W.B.-editie III, p. 111-114, en ‘Eerdicht, op 't
vertreck van Jan Willemsz. Bogaert’, van 1629, W.B.-editie III, p. 258). Eerder uit 1626 dan uit
1630 dateert waarschijnlijk zijn ‘Roskam’. Dit hekeldicht is niet tegen idolatrie, maar tegen de
hebzucht van baatzuchtige regeerders gericht. Weliswaar worden man noch paard ten kwade
genoemd, maar wie wilde kon zichzelf herkennen. (Ik volg de argumentatie over de datering
van Geyl 1939, niet die van Bot 1979).
Het geval Smout gaf bij de burgemeesters de doorslag om hun recht de kerkeraadsvergadering
bij te wonen nu metterdaad te gebruiken. Op 31 januari 1630 verschenen de burgemeesters
Andries Bicker en Pieter Opmeer als commissarissen voor het eerst binnen de kerkeraad;
deze was hen toen echter te slim af: de vergadering bleek bij hun aankomst reeds gesloten.
Ondanks de afkeuring van de synode én de Staten zetten de burgemeesters hun besluit door
en vanaf 6 mei 1632 zou de ‘sessie’ een geaccepteerd feit zijn (Evenhuis 1965-1967, I, p.
314-319).
Over de prijsvraag: o.a. Kleerkoper 1902, Worp 1920, p. 74-75, Te Winkel 1923, p. 412-414.
De antwoorden op de prijsvraag werden uitgegeven door Unger in zijn herziening van Van
Lenneps Vondeluitgave (Van Lennep-Unger z.j., p. 1-7; 245-320).
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meerd als Apollo - op het toneel van de Academie en droeg daar de Amsterdammers
een gedicht voor dat de meest verbitterde reacties uitlokte bij de reeds tot het uiterste
geprikkelde predikanten en hun aanhang. In het door Vondel in elkaar gezette vers
verzoekt ‘Apoll, op Helicon geseten’, om antwoord op een reeks provocerende
vragen, direct geïnspireerd door de politiek-religieuze situatie van het moment. Het
beste antwoord zou beloond worden met een roemer met de beeltenis van Frederik
Hendrik, die, zoals Vondel triomfantelijk zegt, een overwinning had behaald die
Maurits tweemaal tevergeefs had nagestreefd, namelijk de verovering van 's
85
Hertogenbosch.
Hoewel de sluitingstermijn van de prijsvraag op 1 juni was gesteld, verbood het
stadsbestuur al op 12 april de verdere verspreiding van de afzonderlijk in plano
uitgegeven vraag én verdere publikaties van antwoorden, die eveneens in druk
circuleerden. In de twee voorafgaande weken was de Academie dermate het mikpunt
geworden van weinig verheffende agressie in pamfletvorm, dat de prijsvraag
enigszins uit de hand gelopen schijnt te zijn. Hooft zou het initiatief ‘een van die
krijgsgranaaten’ noemen, ‘die zwangher met doodt en bederf’ alleen maar in
86
negatieve zin werken, en dat nog met twijfelachtig succes. Van de Academisten
moest vooral Vondel het ontgelden. Slechts in eén antwoord wordt Coster als de
instigator tot de rijmactie beschouwd en als zodanig ook behandeld. In dit pamflet,
‘Bericht op de vragen vande Amsterdamsche Academi ofte Narren-school, inghestelt
87
by een lit van de Brabantsche kamer ghenaemt: 't Leliken onder de doornen’ ,
wordt ‘Koster van Apollos Feesten, Koster van des Amstels geesten’, aangespoord
om zich maar bij zijn ziekenhuispraktijk te houden. Verder is ook in dit vers Vondel
de echte kwaaie pier; over Costers poëtische arbeid wordt niet gesproken.
In de loop van het jaar 1630 zou Vondel zijn pen weer herhaaldelijk scherpen om
de predikanten aan te vallen. Opnieuw wachtte de orthodoxen een zwaar eerverlies:
ondanks hun protesten konden de remonstranten een in begin januari
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De tekst bij Van Lennep-Unger z.j., p. 1-2 en Vondel, W.B.-editie III, p. 296-297.
Hooft 1976-1979, II; brief aan Justus Baak, nr. 435, d.d. 27 april 1631, p. 159. (Van Tricht
acht het mogelijk dat de betreffende passage uit deze slechts in druk overgeleverde brief uit
een oudere brief afkomstig is).
Van Lennep-Unger z.j., p. 300-305. ‘Inghestelt’ moet wel op ‘de vragen’ slaan en niet op
‘Bericht’ (zoals bij Hummelen 1982, p. 92, in navolging van Briels, die op grond van deze
verbinding suggereerde dat er in 1630 een afsplitsing van de Brabantse kamer zou hebben
bestaan, onder de naarn ‘'t Leliken onder de Doornen’. De toeschrijving van deze spreuk, die
gevoerd werd door de in 1624 gestorven Academiedrukker Biestkens, is. m.i. terug te voeren
op een impressum als ‘By Nicolaes Biestkens, drucker der Duytsche(r) Academie, inde Lelie
onder de Doornen’; dit o.a. bij Hummelen 1982, p. 208, 213, 214.) Over het omstreeks 1628
veranderde karakter van de Brabants kamer: Hummelen 1982, p. 74-79.
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88

1630 aangekochte hoedenmakerij aan de Keizersgracht ongestoord tot kerk laten
verbouwen, waarna op 8 September de inwijding plaats vond met een entreépreek
van dominee Episcopius. Voór mei 1630 had Vondel toen al de calvinistische
predikanten à la Wolfaerd weer eens, in de ‘Harpoen’, gehekeld, nu tegenover een
lofprijzing voor de goede, gezagsgetrouwe, predikanten à la Godefried. De inwijding
van de remonstrantse kerk begeleidde hij daarop met een jubelend gedicht over de
89
verworven godsdienstvrijheid, de ‘Inwying van den Christen tempel t' Amsterdam’.
Van waarschijnlijk iets later dateert zijn herdenking van het slaan van de Leidse
noodmunt, tijdens het beleg van 1574, waarin hij zeer principieel het ‘Haec libertatis
90
ergo’ verdedigde tegenover het ‘Haec religionis ergo’. In de pennestrijd die hierop
volgde mengde waarschijnlijk ook Coster zich, met een satirisch gedicht, getiteld
‘De schets van duc d'Alva’. Hij tekende met het reeds in 1618 door hem gebruikte
91
motto ‘Meliora latent’ (dat wil zeggen: De beste dingen zijn niet zichtbaar). De
aanval op de verregaande intolerantie der contra-remonstranten en op de politieke
ambities van Van Aerssen zullen de schrijver extra gehaat gemaakt hebben bij zijn
tegenstanders.
Als in november de uitgebreide Iphigenia dan ook weer op de planken wordt
gebracht is het hek van de dam en de tegenpartij richt zich nu ook snerend tot de
auteur van dit schandelijke drama, Samuel Coster. Uit Vondels volgende hekeldicht,
‘Een Otter in 't bolwerck’, blijkt dat de opvoeringen groot opzien gebaard hebben;
in de felle reacties op dit liedje klinkt de verontwaardiging over Costers stuk door.
‘Een Otter’ is een spotdicht op dominee Otto Badius, die dong naar de hand van de
dochter van ex-schepen Jan Willemsz Bogaert, de man die het jaar tevoren door
de magistraat naar Haarlem was verbannen, en op wiens vertrek Vondel toen nog
92
een hatelijk versje had gemaakt. Ook al was Bogaert een neef van Coster, hij had
toch alle reden om ‘Costers Academie’ te verafschuwen, en ook dominee Badius
blijkt vanaf de preekstoel hevig gefulmi-
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Uytenbogaert 1868-1875, III, 3e afd.; brief van S. Episcopius aan Uytenbogaert, nr. 1192, d.d.
5 januari 1630, p. 5-7; Evenhuis 1965-1967, I, p. 320. In de aanvallen op rijm op de
remonstranten in deze tijd moet hun ‘Hoed’ het ook danig ontgelden. (Bijvoorbeeld: Van
Lennep-Unger z.j., p. 370-371).
Vondel, W.B.-editie III, p. 309-314; 322-328.
Vondel, W.B.-editie III, p. 329-333.
De volledige titel van dit 166-regelig gedicht (waarvan in 1630 twee edities verschenen) luidt:
‘De schets van Duc d'Alva; Die de Hollanders balhoorigh maackt’. Vooraf gaat een - door
Kollewijn aan Coster toegeschreven - satirisch versje, ‘Druck-faut in 't pampiere geld aldus
te beteren’, dat inhaakt op een marginale noot van Vondels ‘Haec libertatis ergo’. (Bibliotheca
Belgica I, nrs. c 689-690, p. 817-818, 841). Een antwoord hierop kwam in een ander pamflet,
‘Wondere clachten van Arminii vryheyts papieren-geldt’ (Knuttel, pamflet nr. 4077). Zie Unger
1883, p. 142.
Zie noot 82.
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neerd te hebben tegen deze verfoeilijke instelling. Coster ‘speulter nou sijn Iphigeen’,
93
roept Vondel triomfantelijk , en het een zal wel direct met het ander te maken
hebben gehad.
Inderdaad, de drukken en vooral de opvoeringen van de Iphigenia waren een
zoveelste charge van de Academie, die in deze tijd toch vooral ‘Vondels Academie’
geweest schijnt te zijn. Op het wijsje ‘Betteken voer naer Marimont’ was Vondels
hekeldichtje gemakkelijk te zingen en men kan aannemen dat dit luidkeels gebeurde.
In elk geval werden de Academisten op dezelfde melodie al gauw uitgemaakt voor
94
‘Esopus ezels op 't tonneel’ , waarmee waarschijnlijk onnozele figuren bedoeld
zijn, die ten onrechte denken dat de hoge heren onder de indruk zijn van hun gebalk,
95
en daarvoor hun verdiende straf zullen krijgen. Dit ‘vuyl ghespuys’, dat nu ‘soo
grof’ speelt, zal nog spijt krijgen van de laster en spot die Coster en Vondel ten beste
geven, en zolang ze toch zo overmoedig zijn:
Soo speult nae Kosters Iphigeen, (bis)
Polixena, en niet te vre'en,
Als gecken, als gecken:
Van Vondels Palameed, speult' he'en,
Schoon 't Land tot schand doet strecken.

Hieruit blijkt dat ook Polyxena nu als een lasterlijk stuk onderkend wordt.
De Academisten betalen deze verontwaardigde aanval met gelijke munt terug en
weer op dezelfde wijs. Variërend op de vorige tekst houden ze de ‘Esopusezels op
96
de stoel’ voor dat de opvoering van Costers Iphigenia inderdaad gemakkelijk
gevolgd kan worden door een volgend stuk. Wie achter het pseudoniem ‘Asinus ad
lyram’ schuil gaat, is niet duidelijk; misschien is het Coster zelf, gezien de toespeling
97
op ‘Duc-d' Alba' schets’? De schrijver is in elk geval
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Vondel, W.B.-editie III, p. 335-337, m.n. vs. 31. Over Vondels ‘Een Otter’ en de reacties erop:
Kollewijn 1887; Sterck 1923, p. 22-29.
‘Esopus-ezels op 't tonneel’ in Van Lennep-Unger z.j., p. 350-352.
De ezel speelt in verschillende van Aesopus' fabels een rol. Mogelijk doelt de tegenstander
van de Academie op de fabel waarin een ezel ten onrechte meent dat de leeuw (die in
werkelijkheid van een haan schrikt) bang voor hem is, en zich daarop laat voorstaan. Uit
wraak verslindt de leeuw de ezel. In de door Anthony Smyters (uit het Frans) vertaalde les
op deze vijfde fabel luidt het: ‘Wie syn Meester slaet, lijdt menichmael benauwen, // Oft die
met Heeren spot en vindt niet syns ghelijc’ (Esopus 1612, nr. 5, fol. A5r.). Over de populariteit
van Aesopus' fabels, m.n. in de zestiende eeuw: Scharpé 1900.
‘Esopus-ezels op de stoel’, in Van Lennep-Unger z.j., p. 353-355.
Zie noot 91. De toespeling in vs. 39. De ‘Asinus ad lyram’ vindt men o.a. terug onder de adagia
van Erasmus (Erasmus 1961, II, Adagia nr. 335, p. 164b-165a). Een ezel die naar een lier
luistert is sinds de oudheid het onflatteuze beeld van de onwetende mens die q.q.
onoordeelkundig is. De ezel die zelf op een lier probeert te spelen staat voor de mens die
een kundigheid wil beoefenen waarin hij onervaren of waar hij van nature ongeschikt voor is.
De lier bespelende ezel komt - als vermomming van een Amsterdamse dichter - voor in een
aan Reinter Telle toegeschreven lied, dat samen met twee andere liedjes waarschijnlijk voór
de zomer van 1617 verscheen onder de titel ‘Asinus ad lyram. Ofte: wat wongders en wat
nieus // ien huysman komt vertellen // hoe d'ezel op ien lier// de snaren grof gaet stellen’.
(Tekst afgedrukt door C.G.N. de Vooys 1922; zie ook Te Winkel, 1923, p. 218). Of het
‘Nieu-liedt, gepast op den ezel, gheladen met schaef- spaenders, in plaets van de ratel.
Vertoont op de Academy’ (Muller/Tiele I, nr. 2335; ook vermeld bij Rogge I.2, p. 83, maar niet
behorend tot de collectie van de remonstrantse kerk te Amsterdam) in enig verband staat
met het pamflet ‘Asinus ad lyram’ of de reacties op ‘Een Otter’ heb ik niet kunnen nagaan.
Evenals het in noot 72 genoemde pamflet bleek het niet aanwezig in de U.B. Gent.
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vervuld van afschuw van de ‘muyte maeckers’, die de predikanten in zijn ogen zijn.
Het ‘Betteken’-liedje biedt ook weer de melodie voor twee andere aanvallen uit
domineesland. De auteurs (of: auteur?) voeren daartoe het grofste geschut aan
waarover ze beschikken: de aanvallen zijn nu uitsluitend ad personam. In ‘De droes
98
in 't waer-gaern’ wordt Coster afgeschilderd als een ex-hoerenloper en bankroetier,
99
die nu weer mooi weer speelt. Het andere wrochtsel, ‘Honden wt de kerck, teghen
100
Den Otter in't bolwerck’ , is van hetzelfde laken een pak: Costers vuile familiewas
wordt (door anderen) buitengehangen en Vondel wordt er voor gewaarschuwd dat
Coster onder zijn vrouwelijke duiven schiet. De verontwaardiging over de Iphigenia
wordt vooral ingegeven door de toegevoegde laatste scène, waarin Coster Eurypylus
aanspoort om maar zo snel mogelijk het Griekse kamp te verlaten en zich bij zijn
vrienden in Troje te voegen. In een antwoord op Vondels ‘Inwying van den Christen
tempel t'Amsterdam’ wordt in noten in margine naarstig gespeurd naar sleutels op
het stuk. In de tekst van dit ‘Wtnodende tafereel voor de inwying van den
Arminiaensche-christenlosen tempel t'Amsterdam’ worden de Academisten over
eén venijnige kam geschoren met de gehate Arminianen. Noch Vondel, noch
waarschijnlijk Coster behoorde dan tot de ‘belijdende’ remonstranten. Wel waren
zij natuurlijk, met de nieuwe drukker van de Iphigenia, Abraham de Wees, openlijke
101
sympathisanten. Coster en Vondel, die
Palamedes Dichter,
Met Iphigenias versierde treur-spels Stichter,
Twe trouwe CameRaets voor dese tempel-feest,
102
Die vande Sanggoddin seer sijt bemint geweest ,

98
99
100
101

102

Van Lennep-Unger z.j., p. 356-358.
Coster krijgt op 7 november 1630 - naast zijn artsenpraktijk in dienst van de stad - ook een
vaste aanstelling als arts bij de Amsterdamse Admiraliteit (Leuftinck 1953, p. 45-47).
‘Een Otter’ wordt door de auteur van het schimpdicht als een produkt van Coster beschouwd.
Van Lennep-Unger z.j., p. 359-361; Sterck 1923, p. 22-29.
Coster behoorde mét Abraham de Wees tot de ondertekenaars van het rekest dat de
Amsterdamse remonstranten (en de hen welgezinden) in 1628 tot de magistraat richtten, om
recht tot samenkomst te vragen. (Alle namen bij Wagenaar 1760-1765, I, deel II, boek 14, p.
497-498.)
‘Wtnodende tafereel voor de inwying van den Arminiaensche - christelosen tempel
t'Amsterdam: om aldaer tot een geheugenisse op te hangen’ (Van Lennep-Unger z.j., p.
345-350, vs. 61-64).
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krijgen stoot voor stoot onder de gordel. In de noten neemt de schrijver
Cloppenburghs interpretatie van de naam Eurypylus bij Vondel over en past deze
nu ook toe op de Eurypylus van Coster. Poppius' De Enghe Poorte beleefde dit jaar
juist een tweede druk. Evenals deze inmiddels bij het stadsbestuur in ongenade
103
gevallen en naar Den Briel verhuisde dominee Cloppenburgh , maande ook
Trigland zijn gemeente ernstig dit boek te schuwen, waarna hij in 1631 zijn
waarschuwingen ook in druk zou uitgeven, onder de titel De kracht der
104
godtsaligheyt. Coster, zo zegt de schrijver van het pamflet, noemt
onder alle D.Triglandium in sijn Iphigenia Eurypylum, dat is, wijde poorte
[...], omdat hy tegen de goddeloose Enghe Poorte Ed. Puppij predickt:
Oock met den naem van verloopen Paep int laeste bladt, dien hy heet
gaen nae Trojen. En daer Pultare [sic] is, dat is, Cloppenburgh, ende
Ariadeps, dat is, Ariaen Smoutius sijne vrienden, haer hebben
105
nedergeset.
Met andere woorden: Coster raadt Trigland (die inderdaad vroeger een
106
priesteropleiding gevolgd had ) aan om Amsterdam te verlaten en zich te voegen
bij Cloppenburgh in Den Briel of Smout in Haarlem.
Zoals uit het citaat ook blijkt refereert de auteur van het ‘Wtnodende tafereel’ aan
de gedrukte tekst van de Iphigenia, (nog) niet aan een opvoering. Dit komt tot uiting
in zijn interpretatie van een - volgens hem - politieke toespeling in het stuk. Op basis
van de spelling-in-kapitaal ge-WTERT, in vs. 1689, ziet de schrijver de Achilles-figuur
aan voor een vermomde Ernst Casimir van Nassau, ‘den gouverneur van Wtert’
107
(dat wil zeggen: Utrecht). Deze ‘Comoedianten stoutheyt’ kon overigens niet in
Costers oorspronkelijke bedoeling gelegen hebben, omdat deze zou zinspelen op
de gebeurtenissen van 1 augustus 1618, toen Maurits de Utrechtse waardgelders
108
afdankte en zijn neef Ernst Casimir tot militair commandant benoemde.
De laatste noot is opnieuw gewijd aan het schandelijk nieuwe einde van de
Iphigenia, waarin - zo meent de auteur - Coster met smadelijke spot de aanwezig-
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Evenhuis 1965-1967, I, p. 309-310.
Ter Haar 1891, p. 78.
Van Lennep-Unger z.j., p. 345, n. 3. Smout was naar Haarlem uitgeweken, Cloppenburgh
beroepen naar Den Briel. Troje staat in dit pamflet voor beide plaatsen.
Ter Haar 1891, p. 32-34.
Van Lennep-Unger z.j., p. 346, n. 1. De spelling ge-WTERT in kapitaal komt voor het eerst
voor in de vierde druk van de Iphigenia, die hoogst waarschijnlijk voór de opvoeringen van
1630 verscheen. De vijfde/zesde druk heeft ge-UYTERT. In vs. 122 refereert de auteur echter
wel aan Pultarcis (in de spelling van de vijfde/zesde druk), en niet aan Pultarxis, zoals de
vierde druk in de laatste scène abusievelijk geeft.
Den Tex 1960-1972, III, p. 611.
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heid van de predikanten als aanleiding tot oproer voorstelt. Hij refereert daarbij
tegelijk aan Vondels ‘Otter’, waarin niet Trigland, maar Badius werd aangeraden
om zich per trekschuit bij Cloppenburgh in Den Briel te voegen. (Ook in zijn ‘Haec
libertatis ergo’ had Vondel eraan herinnerd dat de ‘toghtschuyt’ klaar lag ‘voor all'
die oproer kraeyen’, zoals Smout en Cloppenburgh, die er al mee weggevoerd
109
waren. ) De noot luidt:
In Troyen, seyt Schamel Coster aent Gasthuys int eynde van sijn
Iphigenia, is het oproer volcomen wanneer Eurypylus ende gelijck de
110
Spotter ofte Potter inde Doele-Kerck singt , wanneer Otje met de
tochtschuyt daerby Pult Arcis ende Ariadeps sullen sijn ghebrocht: dat is,
Haerlem, Leyden, de Briel sullen gansch oproerich sijn wanneer by
Cloppenburgh, Ariaen Smoutius oock Jacobus Triglandius, Otto Badius
ende andere yveraers ghejaecht sullen werden. Ende alsoo eyndicht het
Treur-spel: soo dat sy dan sonder treuren haer tempel op sijn Heydens
mogen wieden, ende soo de Beest speelen, dattet Godt verdrieten sal,
111
ende sy een jammerlijck eynde nemen sullen.
De identificatie van Eurypylus met Trigland werd kennelijk vrolijk in de
voorstellingen van de Iphigenia benadrukt. In weér een andere reactie op Vondels
‘Otter’ wordt namelijk de onbeschaamdheid waarmee men op het toneel ‘Trigulandus
112
wesen, Door baart, Gelaet, van Preeck' en Lesen’ heeft afgebeeld, gelaakt. In het
door Brandt aan Vondel toegeschreven versje ‘Op Haan Kalkoen’ wordt Trigland
echter onder de (rode) neus gewreven dat die openbare uitbeelding met een ‘roo
kalkoensche neus’ aan zijn eigen agressief verzet tegen de magistraat te wijten
113
is.
Al dit woedend en minderwaardig geschrijf was ongewilde propaganda voor de
Iphigenia, waarvan het succes de Academie (d.w.z.: het Burgerweeshuis) geen
windeieren legde, zoals blijkt uit Costers opdracht bij de vijfde/zesde druk van het
stuk. Vol ironie bedankt Coster zijn lasteraars, die ‘ghestoorde Uylskuykens’, hartelijk
voor het feit
dat se alle de wereldt met haar roepen en krijten, tot der Armen Wee-
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Vondel, W.B.-editie III, p. 333, vs. 119-124.
Wordt met de ‘Spotter ofte Potter [d.w.z.: de schelm] inde Doele-Kerck’ een toespeling
gemaakt op de loszinnige figuur, wiens kerk het zo pas in het Rondeel aan de Nieuwe
Doelenstraat gevestigde logement (met gelagkamer?) is? Juist in 1630 had het Rondeel
officieel zijn functie als verdedigingsbastion verloren en werd het door de stad verkocht
(d'Ailly/Wijnman, 1963, p. 105). Speelde ook Vondel reeds met dit functieverlies van
het Rondeel, toen hij Otto B. vergeleek met de otter in het bolwerk, de spreekwoordelijke
problemenschepper?
Van Lennep-Unger z.j., p. 349, n. 5.
‘Versoeck, tot antwoordt van Een Otter in 't bolwerck’ (met enkele andere versjes tegen Vondel
en Coster), in Van Lennep-Unger z.j., p. 361-364, vs. 11-12.
Vondel, W.B.-editie III, p. 337-338.
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sen nut, in dese benauden tijdt soo gaende ghemaect hebben, dat de
speel-plaets te enghe om de aenschouwers te vatten, ende de bus te
kleen was om de penninghen te vergaren.
Immers, zoals hij bij monde van Vondel zegt:
Verbiedt de lieden het Tonneel,
Soo loopter seven-mael soo veel,
't Verboden wilmen aldermeest,
114
En teghen streven noopt den gheest.

Uit 1.1. (p. 318-319) bleek al dat de opvoeringen in november en december plaats
vonden. De tegenstanders van de Academie verdachten hun vijanden er ook van
dat ze deze omstreden publiekstrekker zelfs met Kerstmis op de planken wilden
brengen. (Dit zal niet gebeurd zijn, gezien het feit dat de eenmalige inkomstenboeking
na een reeks opvoeringen op 18 december plaats vond.) Dit is op te maken uit weer
een ander versje waarvan de auteur verontwaardigd reageert op Vondels ‘Inwying’
van de remonstrantse kerk, waar volgens hem ‘'t nieuwe Papendom’ heerste. Evenals
het ‘Wtnodende tafereel’ is ook deze tekst voorzien van noten, waarin de Academie
opnieuw met de remonstranten wordt vereenzelvigd, die leven in een ander, heidens
Babel. ‘Babel’, zo zegt de auteur, betekent:
verwerringhe: Alsoo is de Arminiaensche Tempel, welcke teghen de
Kercke Gods ende zijn Dienaers aenwrevelende, met alle Secten,
Academi-speelers, ofte Gods Lasteraers verwerret is, jae oock van dese
Godtlose Iphigenias-Quanten alhier gekerstet wordt, ende dat voor
115
Kerstmisse... .
Er is, voor zover mij bekend, slechts eén tekst die alleen tegen de Iphigenia is
gericht, namelijk de Roeppende stemme teghen Iphigenia spels verthooningh, ende
116
haer personagien. Deze tekst-op-plano, die uit drie sonnetten en zes slotregels
bestaat, dateert hoogst waarschijnlijk uit dezelfde tijd en komt mogelijk zelfs uit
dezelfde koker als het vorige vers. Ook hierin wordt Coster, deze ‘vals dichter Baals
Propheet’, schamper gevraagd; ‘Sal dit u Kers Spel zyn, O Zoon des Antichrist?’.
De schrijver barst van nijd over de gruwelijke goddeloosheid van Coster c.s., waartoe
hij zich bedient van de minst zachtzinnige wendingen van de tale Kanaäns.
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Coster, ‘Aende Lasteraers vande Amsterdamse Academi’; Coster 1883, p. 226. Zie noot 49.
‘Op den bou van den genaemde christen, dat is: Nieuwe Jesuyten tempel t' Amsterdam’;
Van Lennep-Unger z.j., p. 344, n. 3.
Plano, o.a. in de collectie van het Vondelmuseum (sign. Portef. F 33; bezit Remonstrantse
Gemeente Amsterdam. Roeppende stemme z.j.).
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1.4.3 Na 1630
Het weinig verheffende gegrauw gaat het volgende jaar gewoon door. Ook Vondel
kon de strijdbijl nog niet begraven. De Provinciale Synode in Enkhuizen stelde zich
namelijk scherp te weer tegen het besluit van de Amsterdamse magistraat om
dominee Smout uit de stad te verwijderen. Ook maakte de Synode grote bezwaren
tegen het besluit van de burgemeesters om voortaan twee van hen de
kerkeraadsvergaderingen te laten bijwonen. Nadat men zich tot de (gereformeerde)
Staten had gewend met het verzoek beide besluiten ongedaan te maken, ging
Vondel opnieuw in de aanval met zijn ‘Blixem van 't Noordhollandsche Synode.
117
1631’ , geschreven in hetzelfde metrische patroon als dat van de tekst van de
Prijsvraag. Dit werd natuurlijk weer niet onbeantwoord gelaten. Het tegenschrift,
‘Soete-weer-licht op den Blixem van't Noord-Hollandsche Synode’ (ook in hetzelfde
schema), gebruikt het beproefde middel van noten in margine om de vuige
aantrekkingskracht van Costers spelen op de remonstranten aan de kaak te stellen.
Zondagsavonds staat de ‘Hoed’ van de Arminianen
van weghen de yver die Coster door zijne speelen in des selfde Hoeds
liefde ontsteeckt, gantsch ledich [...], jae het staet te duchten dat de
Arminiaensche Tafel-ghenoten van verscheyde plaetsen by een
gheroepen, mettertijdt by Coster sullen loopen, indien sy van hem op het
Tonneel uyt-genood worden. O wondere Arminiaensche liefde ende
118
yver.
De scheepschirurgijn Quirijn van Breemborgh, die en passant ook een lik uit de
119
pan krijgt , schijnt het intussen voor Coster te hebben opgenomen. Hij wordt samen
met Coster nog eens goed onder handen genomen in een volgend druksel, waarbij
ook een proefje van zijn - volgens de pamflettist schandelijke - minnepoëzie wordt
gevoegd. Dit alles onder de titel ‘Kleyn proefken van der Arminianen, ende onder
desen van Samels Costers Over-al-t'huys, bang voor Christi cruys: item des
120
Noord-vaerders Krijns van Breemborg godloosheden en de wulpse genade’ enz.
In de Iphigenia, zo zegt de auteur, worden alle mogelijke goddeloosheden
als in een spiegel verthoont ende soo teghen de machten van het Landt,
als oock teghen de Kercke Gods uytghespoghen.
Hij weet deze politieke en godsdienstige laster niet nader te preciseren dan de
auteur van het ‘Wtnodende tafereel’, welk pamflet hij kennelijk kent. Mogelijk
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Vondel, W.B.-editie III, p. 344-345.
‘Soete-weer-licht op den Blixem van 't Noord-Hollandsche Synode’; Van Lennep-Unger
z.j., p. 370-371, n.2. De auteur is mogelijk dezelfde als die van het ‘Wtnodende tafereel’.
‘Soete-weer-licht’ (als noot 118), p. 371, n. 1.
Pamflet Knuttel nr. 4178. Voor een deel afgedrukt bij Galleé 1878, p. 45-47.
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121

zijn beide auteurs ook (weer?) een en dezelfde figuur. De schrijver van het ‘Kleyn
proefken’ doelt namelijk op dezelfde interpretaties als in het ‘Tafereel’ gegeven als
hij vraagt:
Seght eens Coster, wien meent ghij met Achilles, die hem op Menelaus
zijde geuytert, dat is (nota bene) te uytert gheopenbaret heeft? Wien
meent ghij met Eurypylus, dien ghij met het ghedicht Papieren gelt
verloopen paep noemt? Wat steden noemt ghij Troyen, die ghij vol oproers
verclaert? Zijn 't niet de vrienden van Pultarci, dat is Cloppenburgh, ende
van Ariadeps das is Ariaen Smout...
Coster c.s. krijgen vervolgens nog een trap na:
Over sulx wie sal niet segghen dat ghelijck uwe Iphigenia godloos is,
ghy oock godloos sijt, ende dat ghij met uwe Arminianen de [...] woorden
des Apostels vervult? Jae dat ghij met uwe Liedmaeckers van den Otter
in 't Bollewerck, ende van Esopus Esels op de stoel, alle ghesellen van
eender veeren, die geerne te samen vlieghen ende in een kerck onder
Hoet nestelen ende schuijlen, de genade onses Heeren Jesu Christi
122
misbruyckt tot wulpsheyt ,
en zo verder over Van Breemborgh.
Waarschijnlijk leverden namen als die van Eurypylus en Calchas in deze tijd een
eigen bijdrage tot de Nederlandse taalschat, maar dit zal dan meer aan de
Palamedes dan aan de Iphigenia gelegen hebben. Als echter Hugo de Groot waarschijnlijk ter gelegenheid van diens tijdelijke terugkeer uit Parijs in Rotterdam,
eind 1631 - in een anoniem gedicht-op-plano, ‘Tranen der Seyn’, als een
‘Hollantschen Protesilaus’ wordt verwelkomd, dan moet deze betiteling wel bijna
123
zeker door de Iphigenia zijn geïnspireerd. Onder invloed van de Palamedes zal
men in deze tijd ook vaker naar actueel-politieke sleutels op Costers drama gezocht
hebben dan blijkt uit de enkele identificaties van Eurypylus met ds. Trigland en
Achilles met Ernst Casimir. In elk geval wordt in het Vondelmuse-
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Uit de in de tekst voorkomende verwijzing naar Vondels gedicht ‘Haec libertatis ergo, Papieren
geld geoffert’ enz. is niet helemaal op te maken of de auteur nu meent dat Coster ook dit
gedicht heeft geschreven. De auteur van het ‘Wtnodende tafereel’ wist echter wel dat dit niet
van Coster was, maar van eén van zijn vrienden (Van Lennep-Unger z.j., p. 345, n.3).
Geciteerd naar Galleé 1878, p. 46.
‘Tranen der Seyn, over 't vertrecken der Hollantschen Protesilaus. Mitsgaders, d'Omhelsing
van de Maes op sijne comste.’ Sonnet op plano, met daarna zes coupletten van acht 2 à 3
lettergrepen tellende regels. Hierboven staat een ander vers, getiteld ‘Den Franschen Blixem
als Nacht-spoock aen de Maes.’ Het geheel is ondertekend ‘Blixem’ (mogelijk een verwijzing
naar Vondels gedicht ‘Blixem van 't Noordhollandsche Synode 1631’). Plano in collectie
Vondelmuseum, sign. Portef. F 76 (Bezit Remonstrantse Gemeente Amsterdam. Blixem z.j.).
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um een exemplaar van de kwarto-editie-1617 bewaard , waarin een
zeventiende-eeuwse (nu verbleekte) hand naast de ‘Personen van 't Spel’ de
125
volgende sleutel heeft geschreven :

wtenboogaert

Gomarus

Achillis.

de prins

Agamemnon.

de staeten generael

Calchas.

Remonstranten

Menelaus.

weijffelaers Cromhout

Protesilaus.

Ledenberch

Tersites.

verhoor

Euripylus.

Contraremonstranten

Palamedes.

bernevelt

Nestor.

mourser Ambass̄
Frankrijck

Rey der Griecken.

hollanders

Ulysses.

Aerssen muys en pau

Iphigenia.

de maecht van hollandt

Clytaemnestra.

voor ouders duecht

Diana.

Schijn van goodtsdienst als

Rey der Priesteren.
Rey van staat-Dochters
stom
Rey van Diana stom.
Deze sleutel dateert in elk geval van ná het proces van Oldenbarnevelt, gezien
de identificatie van Ulysses met de drie het meest op de landsadvokaat gebeten
figuren: Muys van Holy, Reynier Pauw en Oldenbarnevelts aartsvijand François van
Aerssen. Juist dit drietal werd door de kinderen van Oldenbarnevelt als zó persoonlijk
bij de zaak geïnteresseerd beschouwd, dat zij in januari 1619 in een rekest tot de
126
Staten hun (toen nog aanstaande) benoeming tot rechter wraakten. Nicolaas
Kromhout poogde zelf (tevergeefs) zich aan de hem opgelegde rechterlijke taak te
127
onttrekken , terwijl de Franse gezant d' Aubéry du Maurier (‘Mourser’) - eveneens
tevergeefs - nog op het laatst in een welsprekende rede tot de Staten Generaal ten
128
gunste van Oldenbarnevelt heeft geïntervenieerd. Ook de andere bij name
genoemde historische figuren speelden een belangrijke rol in het politieke drama,
dat in 1619 zijn tragisch hoogtepunt bereikte. Maurits had in 1617 openlijk de zijde
der calvinisten en anti-Oldenbarneveltianen gekozen; het college van de Staten
Generaal had in
124
125
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127
128
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Collectie Vondelmuseum, sign. 2 F 19 ). Zie noot 12.
De onderstreepte namen zijn gedrukt.
Den Tex 1960-1972, III, p. 684-685.
Den Tex 1960-1972, III, p. 486-487, 681.
Den Tex 1960-1972, III, p. 713-715.
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1618 uiteindelijk besloten tot het houden van de door de calvinisten zo lang verbeide
nationale synode én tot rechtsvervolging van Oldenbarnevelt c.s.; Ledenberg was
als secretaris van de Staten van Utrecht Oldenbarnevelts militante steunpilaar en
medeslachtoffer geweest. (Nader over de politieke situatie van 1617 in paragraaf
5.1. p. 413-415).
Anders dan in de visie van de anonieme Amsterdamse pamfletschrijver van 1630
wordt Achilles in deze sleutel met Maurits vereenzelvigd, iets wat meer to the point
is dan de identificatie met Ernst Casimir. Eurypylus wordt echter niet geïdentificeerd
met Trigland, maar met Gomarus, die tot 1611 in Leiden de woordvoerder der
calvinisten was geweest.
Het is niet met zekerheid te zeggen of deze Iphigenia-sleutel ook noodzakelijkerwijs
ná de Palamedes moet zijn opgesteld. Dit is echter wel waarschijnlijk, gezien de
identificatie van Palamedes met Oldenbarnevelt én de poging om in het stuk een
Oldenbarneveltdrama avant la lettre te zien door middel van gelijksoortige ‘duiding’
van de andere figuren. Er is echter geen directe relatie aanwijsbaar tussen deze
sleutel en de sleutels op de Palamedes, die Brandt tot zijn beschikking had, en die
voór de publikatie van eén daarvan in de hekeldichteneditie van 1705
129
hoogstwaarschijnlijk al in verschillende handschriften circuleerden. De meest
opvallende afwijkingen in deze Palamedes-sleutels ten opzichte van de
Iphigenia-sleutel, die niet aan de andere situatie van het stuk zelf zijn toe te schrijven,
zijn de identificatie van Eurypylus met Festus Hommius of Trigland, die van Nestor
met rechter Adriaen Junius of Couwenberg van Belois (beiden bekend als
Oldenbarnevelt goed gezind) en die van Thersites met de Delftse burgemeester
Gerard Beukelszoon van Santen, eén van de felste van Oldenbarnevelts rechters.
In de sleutel in het met de Iphigenia samengebonden Palamedes- exemplaar in het
130
Vondelmuseum wordt Thersites echter geïdentificeerd met ‘de 24 Regters’, mogelijk
in overeenstemming met de identificatie in de Iphigeniasleutel. Uit het verschil in
situatie vloeit Brandts identificatie van Agamemnon met Maurits voort. Ulysses
verenigt in de Iphigeniasleutel de drie aartsvijanden van Oldenbarnevelt in zich,
terwijl hij bij Vondel alleen Van Aerssen vertegenwoordigt. Pauw komt bij Vondel
wel in (helse) vermomming voor, Muys van Holy echter niet.
In Brandts aantekeningen op de Palamedes vindt men verder geen enkele verwij-
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Behalve de sleutel die opgenomen werd in de zg. ‘Amersfoortse uitgave’ heeft Brandt in zijn
Aantekeningen (zie noot 77) ook nog een voor een klein deel afwijkende sleutel onder de
opmerking: ‘Dese Personagien van Palamedes zyn my wel eer gegeven’. In verschillende
exemplaren van de Palamedes zijn - voor zover bekend - (onderling ook nogal wat
verschillende) sleutels-in-handschrift overgeleverd. Deze staan echter niet in directe relatie
tot de gedrukte aantekeningen, maar zullen zijn afgeleid van circulerende afschriften van
Brandts Aantekeningen (Hierover: Kemperink 1974).
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Zie noot 12. Vondel, Palamedes 1626 ( = 1625); sign. Vondelmuseum, 2 F 19 .
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zing naar de Iphigenia, noch in die van Joan van Broekhuizen, wiens ‘aanmerkingen’
Gerard van Papenbroeck - samen met weer andere aantekeningen van Brandt 131
overnam. Het blijkt dat ook Van Broekhuizen zich er niet van bewust is dat zowel
de figuur van Thersites als die van Eurypylus voór Vondel al door Coster bij de
Griekse legerleiding en priesterschap waren geïntroduceerd. In een overzicht van
de wijze waarop Vondel de klassieke en laat-klassieke bronnen volgt, vraagt Van
Broekhuizen zich namelijk verbaasd af hoe Thersites überhaupt in de krijgsraad
kon optreden. Ook over Eurypylus kan hij slechts schoolmeesterig opmerken dat
deze volgens de bronnen toch niet als onderpriester van Calchas voorgesteld kon
132
worden.
Brandt herinnert in zijn aantekeningen op de ‘Otter’ en ‘Haan Kalkoen’ echter wél
aan de opschudding die de Iphigenia met name in november 1630 verwekte. (Hij
spreekt eveneens, zoals we zagen, overeen opvoeringin 1617.) Brandt is in feite
de eerste die ziet dat de belangrijkste stelling van de Iphigenia de verhouding tussen
wereldlijke en geestelijke macht betreft, en dat het stuk niet ‘zomaar’ de predikanten
op de hak neemt. In een noot bij de ‘Otter’ heet het:
In dat treurspel [...] wordt het recht der Overheden in 't Kerkelijk, en 't
misdrijf van sommige Kerkelijken even klaer voorgestelt, en Trigland onder
den persoon van den Griekschen Paep Euripylus, naer 't leven afgebeelt.
De Magistraet, die toen alle krachten inspande, om haer recht tegens de
Kerkelijken te bewaren, zag het spel met goede oogen aen, en liet het
Tooneel de leemten van de predikstoel aan 't volk ontdekken; en hoe de
predikanten daer meer tegens predikten en zich het spelen meer
aentrokken, hoe het volk nieuwsgieriger, en de toeloop grooter werdt om
133
't spel te zien.
In een noot op ‘Haan Kalkoen’ beperkt Brandt zich tot een vermelding - die we al
eerder hoorden - dat men in 1630 de rol van Eurypylus had laten spelen door een
acteur, soo toegemaekt met baerd en kleeren, dat hij Trigland op een hair geleek,
134
en elk een hem kende.
Het is bijna een verrassing om na al deze weinig diepgravende aandacht van
tijdgenoten voor uitsluitend ‘feiten’ in en om de Iphigenia, in 1723 de stem te horen
van iemand die oog heeft voor de meer intrinsieke merites van de tekst, of liever:
die - hoe en passant ook - ingaat op de morele instructie in het stuk. Het
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G. Brandt. Uitleggingen en aanteekeningen op J.V. Vondels Palamedes. Afschrift (door
Unger?) van een apograaf van (waarschijnlijk) Van Papenbroeck; coll. Vondelmuseum, sign.
Hs VII, M. (De autograaf van Van Papenbroeck bevindt zich in een Palamedesex, in de UB
Leiden; de aantekeningen van Brandt werden uitgegeven in Unger 1888.) De door Van
Papenbroeck ná Brandts aantekeningen overgenomen ‘aanmerkingen’ van Van Broekhuizen
bevatten een overzicht van de inhoud van de Palamedes, met aantekeningen.
Aanmerkingen van Van Broekhuizen (zie noot 131), p. 9, resp. II.
Vondel z.j., a., p. 70-71, n.c.
Vondel z.j.a., p. 73, n.d.
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is de stem van Pieter Vlaming, die in zijn aantekeningen op het tweede boek van
Spiegels Hertspieghel vers 249 e.v. verheldert door middel van een passage uit de
rei der Griecken na het tweede bedrijf van de Iphigenia (vs. 708-719). Het gaat hier
om Spiegels, door Coster onderschreven, stelling dat de gouden eeuw in het heden
135
opnieuw beleefd kan worden, mits de mens zich maar voegt naar ‘der naturen wet’.
De morele instructie van Costers Iphigenia zal echter onderwerp zijn van een
hoofdstuk na de analyse van de tekst (5.4.).

2 Analyse van de tekst
2.1 Verantwoording
De analyse van de Iphigenia is volgens dezelfde principes opgezet als die van de
Ithys en Polyxena. Aangezien ik me om praktische redenen - evenals daar - op de
tekst van de editie-Kollewijn baseer, ga ik echter niet uit van de eerste (folio-)editie,
maar van de tweede, verbeterde, kwarto-editie, evenals de eerste gedateerd op
1617. Ik ga - ook evenals tevoren - in de analyse alleen in op dié varianten in de
verschillende edities die de structuur en de inhoudelijke boodschap van de tekst
betreffen. Zulke varianten in de tweede editie ten opzichte van de eerste zullen dan
136
ook door mij vermeld worden. Dit geldt tevens voor die in de edities-1626 en
137
-1630.

2.2 Analyse
Eerste bedrijf. Eerste toneel
(N.B.: de folio-editie-1617 heeft: EERSTE WTKOMST)
1-122 ACHILLES. AGAMEMNON.
De handeling van het eerste bedrijf van Iphigenia begint in mediis rebus. De eerste
woorden van de Griekse legerleider Achilles, gericht tot devorst Agamemnon,
opperbevelhebber van het Griekse leger-op-weg-naar-Troje, veronderstellen de
kennis van de voorafgaande gebeurtenissen die door Coster in het begin van de
‘Inhoudt’ is gegeven. De Griekse vloot ligt op de rede van Aulis, in afwachting van
gunstige wind. Ulysses heeft echter onder het krijgsvolk het praatje
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Spieghel 1723, p. 37.
Ik baseer me voor deze varianten op de opgave in Saalmink 1983, p. 23-45. Op varianten
die m.i. op kopij- of zetfouten berusten (welke men ook onder Kollewijns varianten aantreft)
ga ik echter geheel niet in. Redactionele varianten die de inhoud van de tekst niet wezenlijk
raken, worden evenmin vermeld.
Crum 1980 stelde een onderzoek in naar de varianten in de edities-1626 en -1630, Ik maak
hier een enkele maal gebruik van.
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rondgestrooid dat de expeditie pas voortgang zal kunnen vinden als godin Diana is
verzoend. Als boete voor het feit dat Agamemnon een aan haar gewijd hert heeft
gedood, eist zij daartoe - zo heeft Ulysses gezegd - dat de bevelhebber zijn dochter
aan haar offert. Ulysses hoopt dat een weigering van Agamemnon hem de kans zal
geven om - zo stelt Coster het voor- met behulp van de priesters de
opperbevelhebber uit zijn machtspositie te stoten. Door Agamemnon aan het
gemakkelijk door godsdienstwaan op te hitsen volk af te schilderen als een goddeloze
willen zij dit volk hiertoe als pressiegroep gebruiken. Agamemnons positie wordt nu
bedreigd door ‘driederley maxsels van menschen’, namelijk door ‘Baat-suchtige,
Staat-suchtige en oordelose Ghesellen’. Dat wil zeggen: de geestelijkheid (die, zoals
zal blijken, door de hulp van Ulysses meer invloed op de staatszaken denkt te
kunnen uitoefenen), Ulysses (die zelf aast op het opperbevelhebberschap) én het
138
‘door een blinden yver ghedreven’ volk.
De voorwaarden voor het politieke conflict dat dramatisch zal worden uitgebeeld,
zijn dus reeds duidelijk aanwezig. Niet het feitelijk offer van Iphigenia is dan ook het
onderwerp van gesprek tussen de opperbevelhebber en de legeroverste, maar de
beleidslijn van de wereldlijke machthebber tegenover de claims van de geestelijkheid,
die deze beleidslijn door haár godsdienstige opvattingen bepaald wenst te zien. De
openingswoorden van Achilles komen direct voort uit de patstelling waarin
Agamemnon is gemandeuvreerd. Deze staat immers voor de keuze: zijn dochter
offeren óf beschuldigd worden van goddeloosheid doonde geestelijkheid, die
daarmee het volk tot oproer zal brengen. Dit dilemma is de ‘zaack’, die doon Achilles
als in uitkomst problematisch aan de orde wordt gesteld, in:

Achilles
1-2

De situatie (zo zegt Achilles) ontwikkelt
zich nu zo vreemd, dat hij niet kan
zeggen of de zaak voordelig of nadelig
zal uitvallen (d.w.z.: voor Agamemnon).

De situatie is immers als volgt:
3-7

Agamemnon wordt door zijn weigering
om Hecate's (d.w.z.: Diana's) gebod op
te volgen vooral door het lagere volk
reeds van ongeloof beschuldigd.

In zo'n geval zijn er voor de vorst maar twee mogelijkheden:
7-8

Het volk dwingt zijn vorst hun geloof
(daadwerkelijk) te delen óf te doen alsof.

Hierop zet Agamemnon principieel zijn beleid inzake godsdienstgeschillen uiteen:
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Coster, Iphigenia. ‘Inhoudt’, rg. 22-23, resp. 15 (Coster 1883, p. 223).
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Agamemnon
9-16

Welke godsdienstige gevoelens zijn
onderdanen in hun binnenste koesteren,
daár kan hij niets tegen doen; anders zou
hij zich als God zelf opstellen. Maar
gespuis dat openlijk verderfelijke leringen
omtrent God verspreidt zal hij vol
overtuiging de mond snoeren.

Dit beleid volgt hij ook nu:
17-22

Nu een stel onruststokers hem ten
gunste van hun eigen godsdienstige
overtuiging de wet probeert voor te
schrijven, zal hij hen krachtens de
algemene wet tot gehoorzaamheid
dwingen. De verschillen tussen de vele
religieuze richtingen van dit moment
zouden namelijk als onbelangrijk te
beschouwen zijn als twistgrage, koppige
lieden dit niet verhinderden.

De situatie dwingt de vorst tot een zeer praktische gedragslijn:
23-30

Het is in het belang van het land en de
positie van de vorst zelf maar het beste
om geen enkele partij te bevoordelen.
Het is zelfs bijna nodig de
godsdienstgeschillen extra te voeden,
zodat de wereldlijke macht het minst
aangetast wordt.

De wereldlijke macht heeft namelijk van twee kanten gevaar te duchten, van de
zijde van het volk én van de geestelijkheid:
31-50

De blinde godsdienstijver van het domme
volk kent aan de geestelijke leiders alle
macht toe, ook op het gebied van de
staat, waar de vorst de
opperheerschappij bezit. De
hoogmoedige geestelijkheid zelf zou zich
maar al te graag deze oppermacht
toeëigenen. Zodra de geestelijken wat
financiële armslag en meer status krijgen,
geven ze door de wellust van de rijkdom
morele aanstoot aan het volk. Het is van
groot belang hen klein en druk bezig te
houden. Agamemnon herinnert zich
immers hoe ze, toen ze de ruimte
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hadden, al drie keer hun eigen grenzen
overschreden en zich bemoeiden met
het wereldlijk bestuur. Op dat gebied zijn
ze echter zo blind als een mol en ze
leven zich slechts uit in (op bijbelteksten
gebaseerde) haarkloverijen-op-schrift.
(N.B.: vanaf editie-1626 wordt in vs. 41-42
‘het volk’ niet meer genoemd als
degenen die aanstoot nemen aan het
gedrag der geestelijken.)
Zo'n situatie rechtvaardigt tegenmaatregelen om de geestelijkheid koekjes van eigen
deeg te bakken:
51-68

139

De voortdurende haarkloverij der
geestelijkheid vraagt om tegenzetten van
dezelfde kwade soort. Immers: als (de
zieners) Mopsus en Calchas geen ruzie
hadden over raadseltjes, dan zouden ze
vast samen Agamemnon de wereldlijke
139
macht betwisten. Vandaar dat Aga-

Coster doelt hier op de wedstrijd die Calchas (na de val van Troje) aanging met een beroemde
andere ziener, Mopsus. Mopsus raadde, in tegenstelling tot Calchas, die niets wist in te
brengen, precies hoeveel vijgen er aan een bepaalde vijgeboom hingen en hoeveel biggen
een drachtige zeug zou werpen. Calchas stierf daarop van spijt. Dit o.a. bij Conti, Mythologia
IV, 10 en Van Mander (Le Comte 1607, p. 326-327 en Van Mander 1604b, fol. 98v.-99r.).
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memnon hun geschillen moet voeden en (vanafed.-1626 in vs. 63: nutteloos) werk
moet geven aan deze onrustige geesten, nét als de duivelbanner, die
tegenwerkende duivels afleidt door ze de korrels in een ton zand te laten tellen.
Achilles waarschuwt Agamemnon echter en raadt hem de huik naar de wind te
hangen:

Achilles
69-70

Door zo'n agressieve politiek denkt de
geestelijkheid het kwaadste van haar
vorst. Deze kan beter veinzen en zich
aansluiten bij de vigerende godsdienst.

Agamemnon stelt hier een principiële overtuiging inzake de geloofsbelijdenis
tegenover. Niet de gewoonte, en zeker niet het oordeel van de geestelijkheid, maar
de natuurlijke rede moet leidraad voor de geloofsbeleving zijn:

Agamemnon
71-88

Alle mensen die natuurlijk en redelijk
leven dienen eén God, die alles heeft
geschapen. Wie dan die God is en hoe
men hem eren moet, leert men niet door
gewoonte, maar door de goede natuur.
Deze is het zuivere, ware goddelijke in
de mens, dat hem tot God voert.
Verkeerde gewoonte drijft de mensen tot
(alleen in de edities-1617, vs. 78:
verschillende soorten) afgodendienst en
godsdienstgeschillen; zij zet hun
oogkleppen op, die hun verhinderen
leugens van waarheid te onderscheiden.
Trouwens: tot een kritisch oordeel komt
een van godsdienst bezeten ‘yveraar’
(vs. 83) al helemaal niet, omdat hij uit
eigenbelang zijn waarheidskennis
ontleent aan het zeer valse oordeel van
een stijfhoofdig priester, die slechts
geleerd heeft om het volk dié God voor
te spiegelen die het merendeel daarvan
verlangt.

Na deze bittere woorden over de het volk manipulerende geestelijkheid gaat
Agamemnon voor het eerst nader in op het feitelijke probleem waarvoor hij door
eén van de priesters binnen zijn leger is gesteld:
89-90

Deze stijfhoofdige priester is Eurypylus,
die in opdracht van niet-inheemse goden
Iphigenia wil doden.
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Toetsing van de juistheid van dit voornemen is er bij deze man niet bij:
91-94

140

Waarom gaat hij niet terug naar waar hij
vandaan kom t om na te gaan of dit
140
plan de goden van zijn land inderdaad
welgevallig is? Dit is

Vs. 92, u uytstel hier waarschijnlijk afgeleid van uytstellen, in de zin van ‘uiteenzetten, te berde
brengen’ (MNW VIII, k. 1072, s.v. Utestellen, sub 5).
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niets anders dan met de goden spotten en zo bij het volk twijfel zaaien over hun
goddelijkheid.
Het grootste gevaar wordt echter gevormd door degene die op zijn beurt Eurypylus
manipuleert:
95-96

De ‘blinde yveraar’ spreekt wel vol
overtuiging, maar Ulysses heeft het plan
slim verzonnen.

De vraag is dan: Wat zijn toch Ulysses' beweegredenen? De valsheid van zijn gedrag
is in elk geval doorzichtig genoeg:
97-112

Waarom probeert Ulysses met behulp
van het godslasterlijke geestelijke volk
Agamemnon tot een ‘bastaard van de
kroon’ (d.w.z.: iemand die geen recht
heeft op het koningschap dat hij
bekleedt) te maken? Waarom infecteert
hij het volk met een valse godsdienstige
overtuiging die hij zelf niet deelt?
Ulysses is als de vogelaar: hij lijmt het
volk met mooie praates, en mocht er eén
niet inlopen, dan stuurt hij zijn lokvogels
op hem af.

Daarmee is Agamemnon weer terug bij zijn afkeer van Eurypylus, wiens bedrieglijke
schijn-wijsheid nog eens over de hekel wordt gehaald:
113-120

Die lokvogels zijn Eurypylus en de zijnen.
Vooral deze man wordt door de mensen
als hun God op aarde beschouwd, omdat
hij meer kennis heeft dan de steeds in
aantal toenemende lekebroeders. Maar
zelfs een wijze wordt bedrogen door de
schijn waarin deze lieden (i.c. de
lekebroeders?) zich hullen, want (zelfs)
hij meent grote wijsheid aan hen af te
zien, terwijl ze in werkelijkheid maar met
kaf en wind gevulde vogelverschrikkers
zijn.

Op dit moment naderen Menelaus en Calchas. Agamemnon zendt Achilles zonder
opgave van redenen weg (en treedt zelf even terzij), in: 121-122.

Eerste bedrijf. Tweede toneel
123-241 CALCHAS. MENELAUS. AGAMEMNON.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

De vorstgetrouwe Calchas is in een dialoog verwikkeld met Menelaus,
Agamemnons broeder, die heeft opgeroepen tot de oorlog tegen Troje. Calchas zet
als eerste de redenen van het dilemma waarvoor Agamemnon staat, uitvoerig uiteen.
(Achilles sprak slechts over ‘de zaack’, vs. 1, en over Agamemnons keuze: in schijn
of in werkelijkheid het geloof van het volk te volgen.) Ook hij spreekt nogal cynisch
over de godsdienstige overtuiging die Iphigenia's dood verlangt. Menelaus geeft
tegenover hem blijk van groot opportunisme: wat godsdienst genoemd wordt, moet
ook maar als zodanig beschouwd worden:

Calchas, Menelaus
123-136

Calchas meent: voor het overijlde volk is
het een goddelijke zekerheid
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dat óf Agamemnon zijn kroon wegens
goddeloosheid moet verliezen, als hij
Diana's gebod weigert op te volgen, óf
dat hij zijn dochter inderdaad zal offeren.
Ulysses mikt, zo zegt Calchas, op het
eerste. Menelaus acht dit soort
godsdienst nogal dubieus, maar als
Calchas hem verzekert dat de overtuiging
van het volk op zijn minst de naám van
godsdienst draagt, concludeert hij: ‘Laten
we het dan maar op een heilige zaak
houden, ook al wordt die ingegeven door
slechte goden.’ Calchas is het daar niet
mee eens. Volgens hem wordt deze
overtuiging slechts als heilig bestempeld
door het gemakkelijk te lijmen volk.
Agamemnon, die zich nu pas aan de twee gespreksgenoten kenbaar maakt, roept
de twee mannen bij zich, waarop zich een levendige discussie over de te volgen
beleidslijn ontwikkelt. Menelaus (die uiteraard niets liever wil dan elke hindernis om
zo snel mogelijk naar Troje koers te zetten, uit de weg te ruimen) stelt zich op het
standpunt dat het geloof van het volk het beleid van de heersers moet bepalen.
Agamemnon wordt een hieraan geheel tegenovergesteld standpunt in de mond
gelegd, namelijk de extreme visie dat de vorst het absolute alleenrecht op aarde
bezit, door niets of niemand betoomd:

Agamemnon. Calchas. Menelaus
137-186

Op Agamemnons vraag wat er nu
gedaan moet worden, is het (formele)
antwoord van Menelaus: Men moet de
wil der goden altijd gehoorzamen, ook al
willen ze kwaad. Calchas zet dan op
Agamemnons verzoek uiteen op welke
losse gronden men gelooft in de toorn
der goden. Dit is slechts ‘'s Volcx
mompeling’ (vs. 147), dat een reden
zoekt voor het uitblijven van gunstige
wind en deze heeft gevonden in
Agamemnons vergrijp aan een aan Diana
gewijd hert. Agamemnon voelt zich
bedreigd door de razernij van het volk,
maar vooral door Ulysses, die volgens
hem zelf met behulp van de priesters op
de kroon aast. En nu zet ook Menelaus,
die de situatie niet wil doorzien en in
wiens belang hij nu notabene zijn dochter
zou moeten offeren, hem nog de voet
dwars!
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187-210

Menelaus waarschuwt Agamemnon
echter voor verzet tegen de
geestelijkheid, die de overgrote
meerderheid van het domme volk in zijn
ban heeft en het uit wraak zal ophitsen
tegen de vorst. (Vanaf ed.-1626 worden
in vs. 200 in plaats van ‘'tvolck’ slechts
‘guyts’ genoemd als degenen die
opgehitst zullen worden.) Een wijs man
legt zich, uit vrees voor grotere ellende,
maar bij hun besluiten neer. Bovendien:
in feite is hun machtswellust de schuld
van de wereldlijke machthebbers zelf,
die hun in het begin de vrijheid gaven (in
de folioed., vs. 206: ‘de voochdy’) en zo
‘Heeren’ maakten van een troep vreemde
slaven (vs. 207). Nog eens benadrukt
Agamemnon dat de opperheerschappij
in de staat door God aan de vorst is
gegeven en niet
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aan de priesters, en hij
gaat zelfs zo ver dat hij
uitroept: ‘Wie toomt den
Vorste doch?’ (vs. 210).
211-241

Als Calchas tegen
Agamemnon inbrengt dat
de vorst aan wetten is
gebonden, zegt
Agamemnon dat hij die, zo
hij wil, kan breken. Calchas
herinnert hem er dan aan
dat de ‘Grooten van zijn
Rijck’ (vs. 212) zich
hiertegen verzetten, omdat
voor de wet onderdaan en
vorst gelijk zijn.
Agamemnon trekt de
mogelijkheid dat een
eenvoudig mens iets
zinnigs te vertellen heeft,
in twijfel, waarop Calchas
wijst op de noodzaak van
gezonde kritiek op de
vorst. Deze zou juist
vleiers moeten haten. Maar
ook Calchas erkent dat de
gever van de wet
hiërarchisch hoger staat
dan de ontvanger.

Tot slot tracht Calchas in
de groeiende onenigheid
en wantrouwen tussen de
broers te bemiddelen. Dit
wordt verhinderd door
Menelaus' plotselinge
vertrek.

Eerste bedrijf. Derde toneel
242-351 CALCHAS. AGAMEMNON.
In het nu volgende gesprek tussen priester en opperbevelhebber ontvouwt Calchas
een listig plan om op zo'n manier uit de problemen te raken dat kool en geit gespaard
blijven. Evenals Menelaus is Calchas namelijk van mening dat men zich niet te weer
moet stellen tegenover een door het merendeel van het volk geaccepteerde
godsdienst, ook al berust deze op valse vooroordelen. Ook hij ziet de schuld van
de situatie in het verleden liggen, in het priestervriendelijke beleid van vorige
regeerders.

Agamemnon. Calchas
242-327

Nu Menelaus is vertrokken kan Calchas
een voorstel aan Agamemnon kenbaar
maken. Uitgangspunt is de noodzaak
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voor een vorst om zowel macht als
goedertierenheid te betonen. Om de
goeden niet onder de kwaden te laten
lijden is het nu vooral zaak goedertieren
te zijn tegenover de kwaden. Als enige
mogelijkheid tot een vreedzame
oplossing van Agamemnons dilemma
ziet Calchas listig bedrog van het volk,
dat toch al bedrogen is door de priesters,
die met Ulysses en misschien nog met
anderen samenspannen. Hij stelt voor
het offer zogenaamd te laten doorgaan.
Een als Diana verklede vrouw zal dan op
het moment suprême Iphigenia
wegvoeren en het volk zo in de waan
brengen dat zij zo tevreden is gesteld.
Het volk zal niet aan de echtheid van de
verschijning twijfelen, want door
opvoeding en gebrek aan inzicht wil het
nu eenmaal bedrogen worden door valse
godsbeelden, die het verkiest boven de
ware God. Iphigenia zal intussen
buitenslands verborgen moeten blijven
tot betere tijden. Agamemnon antwoordt
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dat hiermee niet alle problemen zijn
opgelost. Niet alleen loopt hij het risico
dat hij zijn dochter nooit meer terugziet,
maar vooral geldt voor hem de
overweging dat een vorst beter door
middel van krachtig gezag dan door list
twisten kan beslechten. Immers: als hij
toegeeft aan het volk verliest hij ook zijn
macht, en zo'n inhoudsloos koningschap
wijst hij volstrekt af. Hoe is het mogelijk
dat hij, de opperheer der Grieken, nu
wordt geringeloord door een eerzuchtig
stel, door eigenbelang gedreven, boeven,
die vorst noch wetten van node denken
te hebben? Is het volk dan niet voor rede
vatbaar? Toch zeker wel: daarom moet
Calchas hun laten zien hoe ze dagelijks
worden misleid door Eurypylus, die hun
afgoderij in plaats van ware godsdienst
probeert te verkopen.
328-351

Calchas meent dat het hiervoor nu te laat
is: het kwaad is te diep ingeworteld. Als
men een eenmaal aangenomen
afgodendienst wil uitroeien, dan stelt men
het landsbelang in de waagschaal.
Agamemnon moet nu ook meér het
algemeen belang dan zichzelf dienen.
Ook moet hij bedenken dat de schuld van
de huidige situatie bij zijn slappe
voorouders ligt, die de geestelijkheid niet
voldoende beteugelden. Agamemnon
ziet dit anders: de geestelijken
zelfhebben alle schuld, meent hij. Zij
hebben gewoon misbruik gemaakt van
de goedertierenheid van de goede
landsregering! Hij belooft over Calchas'
voorstel na te denken. In elk geval zal hij
de haat der afgoderij nooit verzadigen
met mensenbloed.

Eerste bedrijf. Vierde toneel
353-383 REY DER GRIECKEN. (N.B.: in de folio-editie: MAACHDEN-REY).
Agamemnons belofte om zich op Calchas' voorstel te beraden wordt nu gevolgd
door een lofzang op de redelijke vorst, vanouds de handhaver van het recht, wiens
oordeelkundig staatsbeleid wordt belaagd door de geestelijkheid. De rei der Grieken
hoopt: God geve dat niemand onder hun bestuur zal hoeven te leven!
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Rey
352-361

Het kenmerk van de ‘aertschen Heylich’
(d.w.z.: de vorst) is zijn redelijk beleid,
op grond waarvan hij slechts na rijp
beraad, het midden in alles houdend,
beslissingen neemt. Dit is van ouds de
bestuurder van het land voorbehouden,
de enige van wie men heil kan
verwachten. Deze stelt geen maat of wet
aan de innerlijke overtuiging van de
mens, maar let wel op het landsbelang.

362-372

Op deze vrijheid smalen alleen de
partijdige, door eigenbelang gedreven,
dienaren van de kerk (in de folio-ed., vs.
363-364: ‘Een-
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zyicheyd en schijndeucht’), die het liefst
niemand anders naast zich hadden. God
geve dat zij niemand besturen zullen en
dat het ongedurige volk zich rustig zal
buigen onder de heerschappij van die
bestuurder die reeds van ouds van God
alle staatsmacht heeft gekregen.
373-383

Er is niets goddelijkers dan het heilige
(door de vorst gehanteerde) recht. De
godsdienst van het volk behoort
liefdevolle gehoorzaamheid aan hun
bestuurder te omvatten; wij moeten hem
voortdurend met lijf en ziel dienen. Als
de mensen menen dat dit hun geloof zou
kwetsen, dan ligt de schuld bij henzelf,
want de (vorstelijke) bestuurder heeft
altijd gelijk.

Tweede deel (N.B.: in de folio-editie afwezig)
Tweede bedrijf. Eerste toneel
384-645 PROTESILAUS. ACHILLES.
Het tweede bedrijf opent met een discussie tussen protesilaus, eén der andere
Griekse legeraanvoerders, en Achilles. Beiden zijn bezorgd over de situatie en
proberen tot een oplossing te komen. In de loop van het debat, dat na een
openingsclaus van Protesilaus in de vorm van een lange reeks stichomythieën wordt
gevoerd, veranderen de standpunten van beide Grieken, vooral dat van Protesilaus.
Evenals Agamemnon en Achilles doorziet Protesilaus de kwade opzet van met
name Ulysses, maar hij verdedigt eerst dat je moet doen of je neus bloedt. Daarna
pleit hij weer voor actie der groten tegen Ulysses. Ook Achilles' mening verandert:
eerst gelooft hij wel in overreding van Ulysses, direct daarna juist helemaal niet (vs.
415, 431). Hij is in het vervolg van de discussie dan eerst (net als Protesilaus) voór
actie tegen Ulysses en de geestelijken (wat weer niet erg klopt met het standpunt
dat hij in I.1. tegenover Agamemnon innam, en kort tevoren ook tegenover
Protesilaus, in vs. 427-431), maar op het laatst ziet hij ook daar geen heil meer in:

Protesilaus. Achilles
384-408

Ook al ziet Protesilaus het misbruik dat
van de nuttige godsdienst wordt
gemaakt, toch acht hij het - aangezien
hij niet alleen dapper maar ook (politiek)
wijs is - in eerste instantie beter om te
zwijgen, nu het merendeel van het volk
er ingelopen is. De grote boosdoener is
volgens hem Ulysses, die uit staat- en
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baatzucht de priesters heeft opgestookt
om hun vloek uit te spreken en die
daarmee uit is op rebellie van het volk.
Deze vloek en rebellie zullen
Agamemnons ondergang
bewerkstelligen, zodra deze - naar
Ulysses hoopt - weigert zijn dochter te
offeren.
409-453

In het vervolg van zijn gesprek met
Achilles pleit Protesilaus dan voor
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actie der gezamenlijke legeraanvoerders
tegen Ulysses, maar Achilles verzekert
hem dat ook deze leiders door
godsdienstgeschillen nooit tot
overeenstemming zullen komen. Achilles
verwijt hem bovendien een zekere
laksheid. Ook Protesilaus heeft immers
in het begin toegelaten dat het
godsdienstgekrakeel zulke omvang
aannam. Protesilaus verdedigt zich dan
met de opmerking dat men niet zo
gemakkelijk het verschil ziet tussen echte
godsdienst en hypocrisie.
Achilles zelf wil eerst uitstel van
beslissing, denkt aan overreding van
Ulysses, maar gelooft daar al snel niet
meer in en dreigt dan met totale
eliminatie van Ulysses, om de
rebellerende krachten der geestelijkheid
te keren en onder contrôle te houden.
Protesilaus wantrouwt Achilles echter
enigszins. Men heeft wel gedacht, zegt
hij, dat Achilles op de hand van Ulysses
was. Als Achilles hierop onbegrijpend
reageert, kondigt Protesilaus aan dat hij
hem dan wel vertellen wil welke
vermoedens men over Achilles' opstelling
in de Iphigenia-zaak koestert.
Coster laat Protesilaus dan aanhaken bij de rol die Ulysses en Achilles in
verschillende versies van het Iphigenia-verhaal spelen. Het meisje wordt hierinimmers
door (o.a.) Ulysses naar Aulis gelokt onder het mom dat zij met Achilles zal trouwen,
141
die zelf onwetend was van dit plan. Door Ulysses' toedoen is Achilles nu in
Protesilaus' ogen verdacht geworden, als zou hij ook in het complot zitten.
454-469

141

Protesilaus deelt Achilles mee dat velen
in het leger geloven dat hij een huwelijk
met Iphigenia beoogt. Een aanzoek is
immers al voor hem gedaan. Achilles
ontkent dat deze geruchten enige grond
van waarheid hebben, zoals de
legerleiding best weet. Protesilaus
herinnert er dan eerst aan hoe Ulysses
een plan heeft bedacht tot een
staatsgreep, die reeds eerder door
sommige baat- en staatzuchtigen werd
beoogd, en hoe hij daartoe gebruik maakt
van zeer gemakkelijk te bedriegen
zeloten onder het volk. Achilles weet

Zie noot 58.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

hiervan, maar begrijpt niet wat dat te
maken heeft met zijn zogenaamde
trouwplannen met Iphigenia. Die staat
immers op de nominatie om geofferd te
worden! (In de folio-editie zegt Achilles,
als hij herinnerd wordt aan zijn
huwelijksaanzoek, in vs. 458: ‘Hoe dat?
en zoud' ick zelfs daar niet met al
afweten?’, in plaats van, in de latere
edities: ‘Het is dat niet. Ghelijck de
grooten al wel weten’.)
Uit de eerste redactie zou kunnen blijken dat hij zelfs geheel onkundig is van de
geruchten over zijn huwelijk. Deze indruk wordt in de folio-redactie van vs. 467
versterkt, waarin Achilles zegt: ‘Maar wat spraact gy terstont toch van mijn trouwen’,
terwijl de latere edities hebben; ‘Dats waer. Maer wat gemeenschap
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heeft dat [nl. het complot van Ulysses] met mijn trouwen’. De correctie suggereert,
in combinatie met vs. 456 (waarin Achilles ontkent dat hij huwelijksplannen zou
hebben), dat Achilles wel op de hoogte is van de geruchten, maar deze als onwaar
afwijst.
Protesilaus onthult Achilles dan de inhoud van de verdenking die op hem rust,
namelijk medeplichtigheid in de valse voorwendsels waarmee Ulysses Iphigenia uit
Mycene is gaan halen:

Protesilaus
470-478

Er is direct verband tussen Ulysses'
plannen tot een staatsgreep en de
geruchten over Achilles' huwelijk. Ulysses
heeft niet alleen zelf onder de
legerleiders het praatje rondgestrooid dat
op verzoek van Achilles de
huwelijksplannen worden voorbereid,
maar hij is hiermee ook zelf naar Mycene
gereisd om Iphigenia mee te nemen.

Dit laatste is niet erg logisch. Iedereen in het leger weet immers dat Ulysses en de
geestelijken hebben aangekondigd dat Iphigenia aan Diana moet worden geofferd
(zie o.a. vs. 89 e.v. en vs. 123 e.v,). Ulysses kan dan hoogstens aan de legerleiders
hebben verteld onder welk mom Agamemnons dochter naar Aulis gehaald zou
worden (iets wat inderdaad vermoedens over Achilles' medeplichtigheid zou hebben
kunnen doen ontstaan), maar niet dat Achilles werkelijk met haar zou willen trouwen.
Achilles zelf zou hiérover dus niets gehoord hebben. Dan stelt Protesilaus een vraag
die hij in het begin van zijn discussie met Achilles zelf al heeft beantwoord (vs.
393-405). Wat is het doel van Ulysses' verzinsel dat Iphigenia geofferd moet worden?
Als antwoord hierop worden Ulysses' ambitie, eigenbaat, goddeloosheid en lafheid
breed door Protesilaus uitgemeten:
479-520

En waarom doet Ulysses dit allemaal?
Hij wil alles met zijn zoete tong naar zijn
hand zetten en ijvert om ieder ander
diens eer te ontnemen. (Vanaf ed.-1626:
Ulysses ijvert ‘na ydel eere’.) Zijn lafheid
is wel gebleken door de listen die hij
aanwendde om thuis bij zijn vrouw te
kunnen blijven, toen hij opgeroepen werd
voor de strijd tegen de Trojanen; hij werd
toen ontmaskerd door Palamedes.

521-545

Daarna heeft hij nog geprobeerd om met
behulp van priesters de Grieken van hun
expeditie af te houden, door hun te laten
vertellen dat de eerste man die voet op
Trojaanse bodem zou zetten, dit met de
dood zou moeten bekopen. Maar daar is
Protesilaus zelf niet bang voor. Hij zal bij
de eersten behoren die aan land
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springen, en dat daar hij wel aan God
gelooft, maar niet aan wat een
bekrompen priester vertelt. Nu zijn
plannen niet zijn gelukt heeft Ulysses
verzonnen dat Iphigenia geofferd moet
worden, om zo scheuring in het leger te
bewerkstelligen en afbreuk te doen aan
Agamemnons eer. Zo is lafheid de
moeder van bedrog en dodelijke wraak!
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Achilles heeft kennelijk goed geluisterd naar de woorden van de op Ulysses gebeten
Protesilaus. Hij herinnert zijn opgewonden discussiegenoot er aan dat hij in het
begin van zijn betoog uit een ander (rustiger) vaatje tapte dan nu (in vs. 388-393).
In plaats van als een wijs man spreekt hij nu als een strijdvaardige:

Achilles. Protesilaus
546-553

Achilles' vraag of Protesilaus' visie op het
gedrag van een wijs man (die geen
maatregelen neemt in zo'n hachelijke
situatie) nu veranderd is, wordt door
Protesilaus ontkend, maar, zo zegt hij:
een dapper man verzet zich er wel tegen.
Achilles komt dan terug op Protesilaus'
opmerking (in vs. 426) dat de legerleiding
inderdaad actie tegen Ulysses zou
moeten ondernemen, als men maar kon.
Ziet Protesilaus dan nu een middel
daartoe?

Hoewel Protesilaus in vs. 428 en vs. 430 nog hoop leek te hebben op succes van
een actie der goede ‘groten’, ziet hij daar nu toch niet veel meer in. Ook Achilles
ziet niets meer in het krachtdadig optreden dat hij in vs. 437-446 nog zo vurig
aanbeval, en hij blijkt nu ongeveer hetzelfde standpunt in te nemen als dat van
Menelaus in vs. 187-200:
554-565

Protesilaus meent dat men alleen met
een gezamenlijke actie iets tegen
Ulysses zal kunnen uitrichten. Dit is
echter onmogelijk, aangezien iedereen
te bang is om bij de geestelijkheid uit de
gunst te raken. De priesters zouden
overigens eerder bang moeten zijn voor
de legerleiding dan omgekeerd. Maar
Achilles schat de macht der priesters (nu)
zo hoog in dat men volgens hem niets
tegen Ulysses zal kunnen beginnen.

Protesilaus steekt hierop een bewogen tirade tegen de tirannie der geestelijkheid
af:

Protesilaus
566-610

Protesilaus klaagt over de verwording
van het politick klimaat: de vrije Grieken,
die nooit onder dwinglandij bogen, laten
zich nu notabene ringeloren door zotte
geestelijken! Waartoe zou men oorlog
voeren voor het vaderland, als deze
lieden zich de eer en de macht
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toeëigenen? Waartoe met risico van
eigen leven nog naar eer gejaagd, als
men toch de knecht wordt van een stel
uitvreters, die men nog wel op kosten
van anderen, als zaak van
barmhartigheid, heeft laten studeren?
(Vanaf ed.-1626 valt in vs. 604 het aspect
van ‘barmhartigheid’ weg.) Binnenkort is
de legerleiding geheel in hun macht en
niemand zal er meer iets aan kunnen
doen.
Achilles doet tegenover de nu woedende Protesilaus dan weer een beroep op
diens oude rationalisme, iets wat de ander zeer tegen de haren in strijkt:

Samuel Coster, ethicus-didacticus

358

Achilles. Protesilaus
611-643

Volgens Achilles smaakt macht iedereen
zoet, en dus ook de geestelijkheid. Deze
zal net zo min als de wereldlijke leiders
zijn eenmaal verworven machtspositie
willen prijsgeven. Protesilaus moet zich
dus maar niet over hun ageren opwinden:
hij verliest in feite, nét als de
geestelijkheid, het gulden midden uit het
oog. Protesilaus acht deze spottende
relativering weinig adequaat tegenover
de boze macht die de priesters
vertegenwoordigen.

De discussie breekt af als men Calchas, Menelaus en Palamedes in het oog krijgt,
in: 644-645

Tweede bedrijf. Tweede toneel
646-707 PALAMEDES. MENELAUS. CALCHAS. PROTESILAUS. ACHILLES.
Een deel van de - in principe nog Agamemnongetrouwe - Griekse legerleiding is
zonder de opperbevelhebber bijeen en beraadt zich nu samen met priester Calchas
op de verdere beleidslijn. Palamedes treedt hier voor het eerst op. Calchas houdt
zijn konijn nog in de hoed. Dit is begrijpelijk, aangezien Agamemnon zich nog op
zijn voorstel moet beraden. Bovendien bleek uit zijn gesprek met de
opperbevelhebber dat hij Menelaus in geen geval in het (tegen)complot wilde inwijden
(vs. 244-245). Ook dit is begrijpelijk, gezien Menelaus' neiging om - uit eigenbaat de kant van Eurypylus te kiezen. Als Palamedes in vs. 652 tot Calchas zegt dat hij
wel op diens raad vertrouwt, maar dat deze ook moet bedenken dat toegeven aan
de priesters het verlies van Agamemnons macht zal betekenen, dan houdt dit niet
in dat Calchas zo'n raad al gegeven heeft.

Palamedes. Menelaus. Calchas. Protesilaus. Achilles
646-707

Palamedes ziet de zaken somber in en
hoopt op goede raad van Calchas.
Protesilaus vat in beeldspraak de
dreigende situatie nog eens samen: de
weerhaan van de kerk richt zich slechts
naar Ulysses, die er voor gezorgd heeft
dat de geestelijkheid haar wereldlijke
machthebbers niet meer als hun
leidslieden in de zee van de staat
beschouwen. Calchas roept de leiders
op om in elk geval eerst tijd te winnen:
de wind kan immers zó gaan liggen. Hij
borduurt verder voort op de beeldspraak
van Protesilaus en drukt het gezelschap
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enige behartenswaardige zaken op het
hart. Ze dienen zich allereerst te laten
leiden door de natuur en het recht, die
ieder ontregeld mens tot rede kunnen
brengen. (In de folio-ed. staat in vs. 681
‘bescheyden mensch’ in plaats van
‘ghestoorden mensch’. De kracht van de
rede wordt dus sterker gemaakt.) Anders
zullen ze tot burgertwist geraken, met
alle vreselijke gevolgen van dien. Als ze
Ulysses' plannen willen verijdelen
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moeten wijsheid en lankmoedigheid
leidraad voor hun handelen zijn. Achilles
stelt hierop voor om samen met
Agamemnon naar een oplossing te
zoeken.
Opnieuw - evenals in vs. 260-267 - pleit Calchas hier dus voor lankmoedigheid
(of goedertierenheid) als vorstendeugd, in plaats van het botweg uitoefenen van
macht.

Tweede bedrijf. Derde toneel
708-739 REY DER GRIECKEN.
De rei der Grieken geeft een algemene beschouwing over de oorzaken van de
nu heersende onvrede: heerszucht, niet genoeg hebben aan ‘nootdruft’, gebrek aan
zelfdiscipline. In principe kan men ook nu nog steeds de gouden eeuw beleven, als
men zich maar van deze ondeugden zou ontdoen:

Rey
708-719

Iedereen klaagt er over dat de gouden
eeuw voorbij is, maar in feite is niet de
tijd maar de mens zelf veranderd. Toén
was men tevreden met ‘nootdruft’, nú
heeft men nog niet genoeg aan
overvloed. Als de mensen niet afgunstig
op elkaar waren en niet zoveel
overbodige behoeftes hadden, dan kon
men ook nu ‘naar wens’ in de gouden
eeuw leven.

720-731

Wie rustig wil leven moet tevreden zijn
met een eenvoudig bestaan; hij moet niet
willen heersen, want dat levert slechts
ondank. En als iemand toch heersen wil,
laat hij dan eerst zichzelfbedwingen; dan
is het koningschap geenlast meer.
Echter: als de macht van de vorst door
afgunst wordt belaagd is het heel moeilijk
voor hem om de liefde én de
gehoorzaamheid van het volk te
behouden.

Deze wijze woorden worden nu toegepast op de situatie waarin de Grieken nu
verkeren:
732-739

Zo slecht gaat het nu in dit land, waar de
staatzucht de vorst in discrediet brengt
bij het volk. Jaloezie, het kind van
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eigenbaat en wangunst, vermomt zich
onbeschaamd in een godsdienstig kleed,
zoals het zo'n schandelijk wezen past.

Derde deel (In de folio-ed.: afwezig)
Derde bedrijf. Eerste toneel
740-1059

AGAMEMNON. PROTESILAUS. TERSITES.
PALAMEDES. EURYPYLUS. NESTOR.
CALCHAS. MENELAUS. ACHILLES.

Het derde bedrijf begint met een lange scène waarin alle Griekse legeraanvoerders
aanwezig zijn, nu ook de dwarsliggende Tersites en de wijze oude Nestor.
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Alleen Ulysses is nog niet teruggekeerd van zijn reis naar Mycene. Wei is in de
vergadering Eurypylus, de Ulyssesgetrouwe priester, aanwezig, die ruim driehonderd
versregels lang beschuldigingen van Agamemnon en Protesilaus moet incasseren
voór hij kan reageren. In de discussie wordt de geestelijkheid allereerst waanwijsheid
op hun eigen gebied en bovendien nog machtswellust inzake het wereldlijk beleid
verweten. De feitelijke aanleiding van het conflict is daarbij van secundair belang.
Men treft Agamemnon midden in een donderspeech tegen Eurypylus aan, eerst
bijgevallen door Protesilaus, later ook door Palamedes. Tersites schreeuwt er eén
enkele keer een hatelijke opmerking tegen Protesilaus tussendoor (vs. 803) en ook
Eurypylus reageert slechts in eén regel (vs. 845):

Agamemnon
740-801

Agamemnon verwijt de geestelijken
verregaande pretenties in godsdienstige
zaken, waarin zij gestijfd worden door
hun ‘Schoolgheleertheyt’ (vs. 790). Hoe
durven zij zich erop beroemen dat zij
onfeilbaar zijn in het uitleggen van Gods
bedoelingen? Dit berust immers op
waanwijsheid? (In de folio-ed., vs. 787,
noemt Agamemnon de priesters
‘reuckeloos’ in plaats van ‘waan-wijs’.)
De priesters zien bovendien niet eens in
dat ze zelf weer misbruikt worden door
een machtsbeluste, die net als een vorige
keer via hen naar de heerschappij over
de Grieken streeft.

Protesilaus. Tersites. Agamemnon. Eurypylus
802-825

Als Protesilaus zich in deze aanval mengt
steekt nu ook Tersites roerig het hoofd
op, om op zijn beurt afgeblaft te worden
door Agamemnon, die hem voor een gek
uitmaakt. Protesilaus meent en passant
dat men soms stomme en brutale gekken
gebruikt om iets te laten zeggen wat een
hogergeplaatste niet past. (Vanaf
ed.-1626, in vs. 813: wat een wijzere niet
past.)

Vervolgens stelt Agamemnon het principiële punt van de gezagsverhoudingen
aan de orde, Eurypylus schijnt te azen op staatsgezag, terwijl notabene God deze
macht aan Agamemnon heeft gegeven. Een wereldlijk vorst baseert zijn beleid op
de wet; het heilig recht, dat ieder het zijne geeft, acht hij veel belangrijker dan een
godsdienst die slechts twist veroorzaakt:
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Agamemnon
826-844

Daarom bewijst het volk ook aan
Agamemnon eer en betuigt hem trouw.
Hierop hebben de geestelijken geen
recht, want zij geven het volk geen liefde
en vrede. Zij leren het integendeel ten
onrechte dat Iphigenia aan de goden
geofferd moet worden! De vorst laat zich
echter leiden door de natuurlijke rede,
die zegt dat men God juist met zo'n
gruwelijk offer beledigt.
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(Deze laatste passage wordt vanaf ed.
1626 uitgesproken door Palamedes.)

Eurypylus. Agamemnon. Palamedes
845-862

Wanneer Eurypylus zich er hierna op
beroept dat hij slechts Diana's (vanaf
ed.-1626; vs. 845: Gods) wil predikt,
brengt Agamemnon snel hiertegen in dat
Calchas dat ook doet. Dit geeft
Palamedes een logische opmerking in
de mond: als de priesters zelf al
onderling disputeren op hun eigen
terrein, kan men maar beter zijn
vertrouwen stellen in de wereldlijke
rechters, die het wel met elkaar eens zijn.
Opnieuw benadrukt Agamemnon dat dit
nu juist verhinderd wordt door
godsdienstijveraars en staatzuchtige
lieden. Hij verzekert Eurypylus dat de
geestelijkheid door deze laatste groep
extra wordt opgestookt tot rebellie tegen
het wereldlijk gezag.

De verhouding kerk-staat wordt nu vanuit Eurypylus' standpunt belicht, waarop
opnieuw een discussie volgt over de vraag naar de basis van de godskennis die de
geestelijkheid zich aanmatigt:

Eurypylus: Agamemnon. Palamedes. Tersites
863-882

Eurypylus benadrukt dat de vorst zich
niet met geestelijke zaken mag
bemoeien: het goddelijke buigt niet voor
de wereldlijke wet. Agamemnon ontkent
dat hij op het gebied van het ‘eeuwighe
gheestelijck’ (vs. 866) zijn onderdanen
de wet wil voorschrijven, maar wel moet
volgens hem de geestelijkheid zelf zich
naar zijn wet voegen. De geestelijken
moeten het volk in de zuivere leer
onderwijzen, maar het is de taak van de
vorst om hen te straffen als zij daarin
falen. Eurypylus herhaalt zijn standpunt
dat het gehoorzamen aan Gods wil
boven alles gaat. Tersites reageert
opnieuw op een uitval van Palamedes
en valt Eurypylus bij.
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Protesilaus. Tersites. Agamemnon. Eurypylus. Palamedes
883-911

Vervolgens ontspint zich een discussie
over de vraag hoe Eurypylus überhaupt
weten kan wat Diana's (vanaf ed.-1626,
vs. 883: Gods) wil is. Agamemnon (vanaf
ed.-1626, vs. 906-911: Palamedes)
verwijt hem niet alleen de ambitie om
zich eigenmachtig de hele geestelijke
macht toe te eigenen, maar ook de opzet
om de vorst naar zijn hand te zetten.

Hierop neemt de oude wijze Nestor het woord en zet met behulp van een
uitgewerkte vergelijking uiteen hoe het juiste staatsbeleid dient te zijn. De
‘eensyicheyt’ (partijdigheid) van de geestelijkheid wordt opnieuw verworpen ten
gunste van een redelijk bestuur (zoals in I.4.):
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Nestor. Eurypylus
912-923

Nestor benadrukt dat de vorst alleen
oppermachtig is, maar in zijn
besluitvorming wordt bijgestaan door de
aanzienlijksten. Twee oppermachten,
eén op wereldlijk en eén op geestelijk
gebied, zullen het land te gronde richten.

924-951

Nestor vergelijkt het goede staatsbeleid
met een ruiter die een paard (de wereld)
in toom houdt met de roede van het heilig
recht en de teugel der godsdienst. In een
slecht staatsbeleid worden roede en
teugel door twee verschillende berijders
gehanteerd (vorst en geestelijkheid),
waardoor het paard op hol slaat.

952-976

Eurypylus is het hier niet helemaal mee
eens: het wereldlijk recht mag dan
terecht met een roede worden
vergeleken, de visie dat de godsdienst
voor iedereen als een teugel functioneert,
klopt volgens hem niet. Nestor beaamt
dat de ene teugel waarover de
geestelijkheid beschikt inderdaad niet
iedereen kan betomen, maar, zo zegt hij:
de wereldlijke macht heeft dan ook
velerlei tomen. De fout van de
geestelijkheid is nu precies dat zij met
haar ene teugel toch probeert om alle,
onderling zo zeer verschillende, paarden
te bedwingen. Aangezien dit niet kan pleit
de wereldlijke macht dan ook voor
‘rekkelijkheid’ en redelijkheid, in plaats
van koppig partijtrekken voor eén visie.

Na dit pleidooi voor politieke tolerantie brengt Nestor een andere principiële
opvatting naar voren, namelijk dat ‘schoolgeleerdheid’ het ‘natuurlijk oordeel’
verduistert:

Nestor
977-1004

Eurypylus meent wel dat hij geleerder is
dan de onwetende mensen, maar zijn
geleerdheid is slechts in de school
verworven. Hij kan daarom de dingen
alleen maar door een vertekenende bril
zien, die hij af zou moeten zetten om
eindelijk eens met ‘natuurlijke ogen’ te
kijken. (Vanaf ed.-1626 zijn er tussen vs.
987 en vs. 988 24 regels gevoegd,
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waarin Nestor de kwade gevolgen van
de ‘schoolgeleerdheid’ nader toelicht.
Deze maakt het namelijkmogelijk dat
‘gewoonte’ zich zo vasthecht aan de
mens dat hij blihd blijft voor de waarheid.
Geleerdheid is pas zinvol, zo zegt.
Nestor, als men deze verwerft op grand
van een reeds beproefd verstand, dat
een eigen oordeel mogelijk maakt. Nu
rent de jeugd alleen maar naar de
universiteit om er goede sier te maken
of om een titel te verwerven!)
Op het nut van kennis wordt hierna nog even doorgediscussieerd:

Eurypylus. Agamemnon. Nestor
1005-1015

Eurypylus is niet overtuigd, maar
Agamemnon herkent de waarheid van
Nestors woorden: 'geleerdheid is hier
verkeerdheid. Nestor
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maakt dan onderscheid tussen wijze en
zotte geleerden: de eersten zijn nuttig
voor het vaderland, maar geleerdheid
fungeert bij domme mensen slechts als
bedriegelijke schijn.
Dan komt de politieke noodzaak van het mee-veinzen met de schijnheiligen weer
aan de orde. Nu mengt ook Achilles (vanaf ed.-1626: Menelaus) zich in de discussie:

Agamemnon. Achilles [moet zijn: Menelaus]
(N.B. Dat in de edities-1617 vs. 1020-1029 in de mond van Achilles worden gelegd,
moet ten onrechte zijn. Dit klopt noch met de opgave der sprekende personages
boven de scène, noch met Agamemnons reacties in vs. 1052 e.v. Ook zouden de
argumenten van Achilles in vs. 1040-1051 anders een nodeloze herhaling zijn van
zijn eigen woorden in deze passage.)
1016-1029

Agamemnon constateert dat het bedrog
bij zoveel mensen succes heeft dat veel
wijzen daarom meehuilen met de domme
wolven. Menelaus zegt hiervoor begrip
te hebben. Zedoen dit immers uit
politieke noodzaak, om het gevaar te
weren dat de onruststokers (vanaf
ed.-1626, vs. 1027: de staatzuchtigen)
een vreemde mogendheid in de
vaderlandse zaak zouden mengen.

Protesilaus
1030-1040

Protesilaus herinnert eraan hoe de
geestelijken zich er ook geheel niet om
bekommeren aan wie zij het rijk
verkwanselen. Dit is eertijds gebleken,
toen ze de val van de staat riskeerden
door de macht op te dragen aan een
vreemdeling, die deze macht slechts met
hulp van vreemde en ongedisciplineerde
militairen kon uitoefenen.
(N.B. Vanaf ed.-1626 zijn de vs.
1634.-1635 vervangen door een passage
van 6 regels, waarin benadrukt wordt dat
de machtsoverdracht door de
geestelijkheid buiten weten van de
landsregering plaatsvond. De
geestelijkheid gaf de vreemdeling zo op
verraderlijke wijze een vrijbrief om
afbreuk te doen aan de oude rechten van
de adel en de steden.)
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Dan neemt Achilles het woord. Zijn opmerkingen komen ongeveer op hetzelfde
neer als hetgeen Menelaus (in de edities-1617: hijzelf) tevoren uiteenzette:

Achilles. Agamemnon
1040-1059

Achilles meent dat juist het politieke
gevaar dat de geestelijkheid
vertegenwoordigt verstandige lieden
noodzaakt om haar zijde te kiezen, om
te voorkomen dat zij het kortzichtige volk
geheel naar hun hand zetten.
Agamemnon is zeer verbaasd dat
Achilles dit standpunt inneemt en hem
daarmee in feite aanraadt een moord te
plegen. Van Menelaus had hij dit wel
verwacht. Bovendien: nu Eurypylus weet
dat
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hij medestanders heeft in Achilles c.s.,
zal hij zich nog onverzettelijker opstellen.
(N.B. Vanaf ed.-1626 volgen hierna nog
4 regels, waarin Menelaus zich openlijk
tegen Agamemnon keert en - rekening
houdend met de aanwezigheid van de
priester - zegt dat het allemaal slecht zal
aflopen, nu Agamemnon God en de
godsdienst niet wil eren. Agamemnon
vraagt Calchas op deze laster te
reageren, maar deze priester weet alleen
op te merken dat hij vreest (zelfs) met
zwijgen nog iets te misdoen.)

Derde bedrijf. Tweede toneel
1060-1079 REY VAN GRIECKSCHE SOLDATEN. (N.B. Vanaf ed.-1626 volgt na deze
opgave van personen nog: AGAMEMNON. PALAMEDES. MENELAUS. EURYPYLUS.
Overigens sluit deze scène direct aan bij de vorige; de niet bij name genoemde
Griekse leiders zullen dus ook nog - als stomme personen - aanwezig zijn.) De
soldaten komen de aankomst van Ulysses en Clytaemnestra melden. Opvallend is
dat ze niets over Iphigenia's aanwezigheid zeggen! Uit Agamemnons reactie blijkt
dat hij er echter wel vanuitgaat dat zijn dochter, als bruid van Achilles, meé is
aangekomen. De noodzaak om tot handelen over te gaan wordt nu extra urgent:

Rey van Grieksche soldaten. Agamemnon. Palamedes. Menelaus
1060-1079

De Griekse soldaten kondigen aan dat
Ulysses' schip het vaste land nadert;
hoog en laag (vanaf ed.-1626 wordt
alleen het volk genoemd, niet ook de
edellieden, zoals in de edities-1617)
lopen de mensen uit om de koningin te
begroeten. Agamemnon en Palamedes
vrezen het ergste; Menelaus spreekt zich
nog eens (quasi-)vroom uit voor de
geestelijkheid en bezweert Palamedes
zijn schimpscheuten te staken.
Agamemnon gebiedt de Griekse leiders
een ontvangstcomité te vormen voor de
bruid, nu ‘de bloeddorst verlangt naar
(het dienen van) de afgod’ (d.w.z.: naar
het brengen van een mensenoffer aan
Diana).
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Derde bedrijf. Derde toneel
(N.B. Vanaf ed.-1626 is dit het vervolg van het tweede toneel).
1080-1087 PALAMEDES. EURYPYLUS.
Als de Griekse leiders vertrekken, blijven Palamedes en waarschijnlijk- de hier
zwijgende - Agamemnon (op wiens laatste woorden in vs. 1078-1079 Palamedes
in vs. 1080 direct reageert) achter, met Eurypylus. Palamedes wisselt nog enige
laatste woorden met de priester:

Samuel Coster, ethicus-didacticus

365

Palamedes. Eurypylus
1080-1087

Palamedes antwoordt Agamemnon
schamper: U kunt beter spreken over
(verlangen naar) de bruidegom, dat wil
zeggen: uw gouden kroon! (Vanaf
ed.-1626 zegt Palamedes niet helemaal
logisch: ‘Ja bruyd. Seght bruydegom’,
wat m.i. betekent dat Agamemnon niet
in plaats van ‘der Afgod’, maar in plaats
van ‘De Bruyt’ over de ‘bruydegom’ zou
moeten spreken. Dit houdt dan in dat niet
Iphigenia, maar Ulysses ontvangen zou
moeten worden. Deze is echter niet de
‘goude kroon’, maar hij verlangt ernaar).
Eurypylus vat deze hint op als een
directe aanval op de geestelijkheid en
ontkent heftig dat het hem en de zijnen
te doen is om wereldlijke macht: ze willen
slechts de goden eren! Palamedes
zweert hem in de gaten te zullen houden.

Derde bedrijf. Vierde toneel
(N.B. Vanaf ed.-1626: DERDE TONEEL)
1080-1147 REY DER GRIECKEN.
De rei der Grieken hoopt dat de harmonie in de staat, op basis van recht en
‘will'ghe’ godsdienst, spoedig weer hersteld zal worden:

Rey
1088-1095

De twee meest waardige ambtsgebieden
ter bescherming van het volk zijn die
welke in dienst staan van de goede,
eenvoudige, aan de wereldlijke macht
gehoorzame, godsdienst en van het
heilig recht. Overal waar eenvoud in de
harten der wereldlijke en geestelijke
ambtsbekleders leeft zijn deze ambten
gelijk.

1096-1103

Laat door toedoen van de goden
nederige eenvoud en oprechtheid toch
weer neerdalen in de twee
ambtsgebieden, die nu door onderlinge
afgunst worden verteerd! Hun onenigheid
zal anders het land te gronde richten.
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1104-1111

Godsdiensttwisten hebben altijd onheil
voor het land tot gevolg. Ketterij heeft
altijd veel aanhang gekregen, al was het
maar van een stel ‘bedorven’ mensen,
die menen dat genot hun aardse (vanaf
ed.-1626, vs. 1111: ware) god is.

1112-1117

Dit blijkt nu wel in deze gevaarlijke tijd.
Immers: als eigenbaat en begeerte naar
een hoge positie geen drijfveren van 's
mensen handelen waren, wie zou dan
de praatjes waarvan iedereen nu vol is,
geloven?

1118-1125

Hoe kunnen de goden toestaan dat zij
bespot worden door een geestelijkheid
die zich veel meer voegt naar de wil van
een staatzuchtig mens dan naar hen?

1126-1135

Ik ken schijnheilige priesters - zo vervolgt
de rei - die nauwelijks in
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God of afgod geloven. Door zulke types
wordt om financieel gewin het land in rep
en roer gebracht. Ze manipuleren de
simpelsten (vanaf ed.-1626: de
kwaadsten) onder het volk, en die zetten
op hun beurt de vorst weer onder druk.
1136-1147

Deze lui zijn als een storm die de zee
opjaagt: wil iemand er tegenin gaan,
zoals Agamemnon, dan is dat zijn
ondergang. De enige remedie is het
anker te laten zakken en trachten zo de
storm te doorstaan.

Het vierde bedrijf. Eerste deel
(N.B. Vanaf de ed.-1626 hierboven: VIERDE DEEL)
1148-1191 ULYSSES. IPHIGENIA. CLITEMNESTRA.
Na de beeldspraak van de rei wordt men nu geconfronteerd met de werkelijkheid.
Het schip van Ulysses is met Clytaemnestra, Iphigenia en Ulysses zelf in de haven
van Aulis geland:

Ulysses. Iphigenia. Clytaemnestra
1148-1191

Ulysses stelt de twee vrouwen met
welsprekendheid het huwelijk tussen.
Iphigenia en Achilles in het vooruitzicht.
Iphigenia heeft echter voor haar zelf
onbegrijpelijke angstige voorgevoelens,
die door haar moeder worden
geïnterpreteerd als misplaatst
schaamtegevoel. Ulysses zinspeelt met
zoete tong op de tedere liefdesgevoelens
die Iphigenia schijnt te koesteren, waarop
het meisje hem wat snierend terechtwijst.
Clytaemnestra wekt haar dochter wat op.
Dan zien ze het ontvangstcomité van
Grieken én priesters.

Vierde bedrijf. Tweede toneel
1192-1455 IPHIGENIA. CLITEMNESTRA. EURIPYLUS. REY VAN GRIEKSCHE PAPEN.
De priesters hebben de welkomstceremonie gemonopoliseerd. De strekking van
hun welkomstlied liegt er dan ook niet om:
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Rey van Grieksche Papen
1192-1224

De priesterlijke rei zingt een lied voor de
‘Goddelycke Bruyt’, wier komst een einde
zal maken aan alle ellende, die
veroorzaakt wordt door de goddeloosheid
der groten. Iphigenia zal door haar dood
echter een zalig zoenoffer zijn. De
vrouwen hebben de tekst van dit lied
kennelijk niet verstaan, want ze laten zich
in eerste instantie zonder problemen aan
land zetten:

Ulysses. Iphigenia
1225-1233

Ulysses (vanaf ed.-1626: de rei der
priesters) spreekt nu zijn welkomstwoord

Samuel Coster, ethicus-didacticus

367

uit tot Iphigenia. Het meisje is blij het
vasteland te kunnen betreden. Ulysses
beveelt (vanaf het schip) zijn mannen om
eerst de moeder, dan de dochter en hun
gevolg van boord te halen. Het schip zal
in de luwte worden gemeerd. Ulysses
ziet dan Eurypylus staan en springt als
eerste van het schip om, zoals hij zegt,
iets met de priester te bespreken.
(N.B. Vanaf ed.-1626 zijn Ulysses'
woorden in vs. 1229-1233 vervangen
door 5 andere regels. In plaats van in te
gaan op de wijze van ontscheping
specificeert Ulysses hierin de leden van
het ontvangstcomité. Dit bestaat uit de
legerleiding (de ‘raad’) en de drie'
standen', te weten: de adel, burgerij en
geestelijkheid.)
Eurypylus en Ulysses staan kennelijk direct samen te overleggen. Dit maakt nu
Clytaemnestra achterdochtig:

Clytaemnestra
1234-1236

Kwade vermoedens bekruipeh
Clytaemnestra als ze Ulysses daar
samen met Eurypylus ziet spreken.

Direct daarop hoort men het slot van het overleg tussen beide mannen:

Eurypylus. Ulysses. Iphigenia. Clytaemnestra
1237-1358

Eurypylus zegt tot Ulysses dat hij direct
met de zaak wil doorgaan, om niet het
risico te lopen dat de wind straks draait.
Ulysses aarzelt nog wat. Dan spreekt de
priester Iphigenia toe, om haar duidelijk
te maken dat zij niet met Achilles zal
trouwen. Na veel aarzeling, omhaal van
woorden en onderstreping van zijn
goddelijke zending (waardoor
Clytaemnestra steeds achterdochtiger
wordt) weet de priester het hoge woord
eruit te brengen: Iphigenia moet op last
der goden gedood worden. Iphigenia valt
even flauw, maar wordt dan door haar
strijdvaardige moeder getroost. Deze
wenst geen gebod als goddelijk te
aanvaarden dat haar via een priester
wordt gegeven. Zij is diep verontwaardigd
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over het gruwelijk bedrog van de ook nu
weer vrome oprechtheid veinzende
Ulysses en de geestelijken, waarvan haar
kind en zij slachtoffers zijn geworden.
Zij ziet Eurypylus als aanstichter van de
tweedracht in het land en beschuldigt de
priester ervan dat hij uit eigenbaat
Ulysses gebruikt heeft voor zijn snode
plannen. Ulysses heeft zich daar, haars
inziens, met het oog op zijn eigen positie,
maar al te graag toe geleend.
Clytaemnestra's hoop herleeft als ze
Agamemnon ziet aankomen.
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Het vierde bedrijf. Derde toneel
1359-1382 AGAMEMNON. ULISSES. EURYPYLUS. CLITEMNESTRA. PROTESILAUS.
PALAMEDES.
In het gezelschap van Palamedes en Protesilaus (die mogelijk ook in III.3.
aanwezig bleef) nadert Agamemnon nu zijn vrouw en dochter. Hij zal hen zo snel
mogelijk meenemen om hen van de situatie op de hoogte te stellen (vooral ook van
het tegencomplot van Calchas):

Iphigenia. Agamemnon. Ulysses. Clytaemnestra. Protesilaus. Palamedes
1359-1382

Iphigenia stort zich in de armen van haar
vader. Agamemnon sust haar en richt
zich direct daarna tot Clytaemnestra met
de mededeling dat Eurypylus onder het
mom van godsdienst Iphigenia wil
offeren. Protesilaus en Palamedes geven
Ulysses en Eurypylus nog een laatste
snier: zonder Ulysses zou de tweedracht
zaaiende priester nergens zijn!
Dan neemt Agamemnon de vrouwen
mee met de belofte dat hij hen ‘'t
verborgen van dees zaack’ (vs. 1374.)
zal uitleggen.
Ulysses, die zich in het begin van deze
confrontatie al afvroeg of Agamemnon
zich wellicht wil verzetten, vertrouwt de
zaak niet zo, maar Eurypylus vermoedt
geen kwaad van de andere kant. Zij
tweeën moeten nu zorgen dat ze Achilles
op hun hand krijgen, zegt hij.

Vierde bedrijf. Vierde toneel
1383-1455 ULYSSES. EURIPYLUS.
Als Agamemnon is vertrokken blijven Ulysses en Eurypylus achter om hun
gedragslijn uit te stippelen:

Ulysses. Eurypylus
1383-1400

Ulysses verdenkt Agamemnon ervan dat
hij en de zijnen Iphigenia zullen
verstoppen, maar Eurypylus maant hem
tot kalmte: belangrijke zaken dienen in
rust beslist te worden. De
samenzweerders zien Protesilaus, maar
vooral de diplomatieke Palamedes als
gevaar. Eurypylus vindt dat deze
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Palamedes en de zijnen maar eens een
kopje kleiner gemaakt zouden moeten
worden; dan zou hij tenminste kunnen
zorgen voor eenstemmigheid (ten gunste
van de geestelijkheid) in het leger.
Ulysses worden nu en passant enige politieke inzichten in de mond gelegd waaruit
blijkt dat hij een duidelijk oordeel heeft over de gevaren die de Griekse staat, met
zijn veelhoofdig gezag, bedreigen. (Hij maakt overigens zelf misbruik van die politieke
constellatie):

Samuel Coster, ethicus-didacticus

369

Ulysses
1401-1409

Gelukkig is het land, zo meent Ulysses,
waar niet vele mensen met verschillende
meningen het voor het zeggen hebben,
maar waar eén wijze vorst, door ontzag
af te dwingen, het volk wetten stelt die
bepaald worden door de
maatschappelijke situatie (‘tijdts
ghelegentheyt’, vs. 1404) én de
godsdienst. In de Griekse staat, waarin
velen de macht delen, zoekt immers
ieder zijn eigen voordeel en tracht door
middel van godsdiensttwist de ondergang
van de ander te bewerken, zoals nu het
geval is met het offer van Iphigenia.

Hierop wendt Ulysses zich weer tot Eurypylus, die in het volgende gesprek zijn
heerszucht onbedwongen de ruimte geeft, hierin gestimuleerd door de vleierij van
Ulysses. Zoals al eerder bleek wil de priester als triomf van de godsdienst het offer
van Iphigenia beslist doorvoeren (vs. 1412-1417; hij uit nu ook zijn vrees dat men
het meisje zal verbergen, in vs. 1450-1451). Voor Ulysses' opzet zou in dit stadium
een definitieve weigering van Agamemnon echter het meest gunstig zijn; daarom
lijkt het eerder door hem uitgesproken vermoeden dat de Agamemnongetrouwen
het meisje zullen verstoppen niet ingegeven door echte vrees, Wel relateert ook
Eurypylus Agamemnons weigering aan een machtsovername door Ulysses (vs.
1414, 1435-1440), maar aan de andere kant lijkt hij er toch ook mee te rekenen dat
zijn dreiging met volksopstand Agamemnon wel van gedachten zal doen veranderen
(vs. 1417). In beide gevallen zal hij de macht die hij over de vorst heeft den volke
tonen. Hij meent, hoe dan ook, met Ulysses te kunnen afspreken dat ze Achilles valselijk - de oppermacht zullen beloven, op voorwaarde dat hij zich bij hun partij
aansluit:

Ulysses. Eurypylus
1411-1455

Eurypylus meent dat de legerleiding met
God en godsdienst spot en belooft
Ulysses Agamemnons kroon, indien de
opperbevelhebber in zijn verzet zou
volharden (vs. 1414; dus slaat op vs.
1412). Als Ulysses het vermoeden uit dat
Agamemnon inderdaad zal weigeren,
tiert Eurypylus dat de vorst wel zal
moeten doen wat de goden willen.
Wanneer Agamemnon in zijn ‘oude
Vryheydt’ (vs. 1423) zou blijven
volharden, zal hij een gruwelijk, alles
vernietigend, volksoproer organiseren.
Ulysses belooft Eurypylus in alles te
zullen volgen en de priester spiegelt hem
in ruil voor zijn hulp de optimale
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volksgunst voor. De geestelijkheid, zo
pocht hij, is immers in staat om de vorst
alle gezag te ontnemen, als hij zich niet
naar haar wil wenst te voegen. De
wereldlijke overheid kan alleen dán goed
regeren als ze dat eerst van de
geestelijkheid leert! Om nu het gewenste
doel te bereiken moet eerst gezorgd
worden dat Iphigenia hun niet ontsnapt
en vervolgens zal Eurypylus zelf Achilles
met de belofte van de opperheerschappij
aan hun kant proberen te krijgen.
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Het vierde bedrijf. Vijfde toneel
1456-1474 ULYSSES. GRIEKSCHE SOLDATEN. (N.B. Vanaf ed.-1626: GRIECKSCHE REYE).
In de volgende scène spreekt Ulysses, die alleen achter is gebleven na het vertrek
van Eurypylus, een monoloog-binnen-zichzelf. De Griekse soldaten (of: rei), die
boven de scène worden genoemd, zijn - op enige afstand (zie vs. 1470) - wel
aanwezig, maar spreken niet. Uit Ulysses' woorden krijgt men nu duidelijk de indruk
dat het initiatief tot het offerplan van de geestelijkheid is uitgegaan. Weer blijkt ook
Ulysses bezorgd te zijn dat men Iphigenia zal wegvoeren. In dit stadium is zijn
verlangen naar de kroon-op-voorwaarden echter verdwenen. Moet men zijn
bezorgdheid dan nu ook opvatten als werkelijke zorg dat de kans op Agamemnons
val wordt vergroot?

Ulysses
1456-1474

Ulysses ziet eindelijk in dat hij nu ook zelf
door de geestelijken aan banden is
gelegd. Deze hebben weliswaar hém de
oppermacht beloofd, maar degene die
de kroon draagt zal wel geheel naar hun
pijpen moeten dansen. Voor zulke
beperkte macht voelt Ulysses niets; hij
wil ‘volkomen’ regeren, dat wil zeggen;
over het volk én de geestelijkheid. Hij zit
nu echter in het schuitje en moet
meevaren, hoewel hij, als hij nu de keus
had, niet meer door die lieden zou
worden omgepraat. Hij geeft bevel aan
zijn dienaren om Agamemnons tent in
de gaten te houden en ervoor te zorgen
dat noch Clytaemnestra, noch Iphigenia
naar elders gebracht kunnen worden.

Vijfde bedrijf. Eerste toneel
(N.B. Vanaf ed.-1626 hierboven: VIJFDE DEEL)
1474-1683 AGAMEMNON. PALAMEDES. NESTOR. PROTESILAUS.
In het begin van het vijfde bedrijf zijn de Agamemnon-getrouwe legerleiders met
hun opperbevelhebbers in discussie gewikkeld. Menelaus en Achilles, die (in III.1)
pleitten voor een uit politiek opportunisme mee-veinzen met de priesters, hebben
afgehaakt, maar alleen Menelaus heeft reeds openlijk voor de andere partij gekozen
(vs. 1535). Inmiddels zijn de overgebleven getrouwen op de hoogte gebracht van
de door Calchas bedachte list, maar wel blijft nog het probleem bestaan dat
Agamemnon in zijn gesprek met Calchas (I.3) formuleerde: ook als de vorst slechts
in schijn toestemt in de eis der priesters, zal hij het odium op zich laden dat hij voor
hen buigt en zo zal hij aan gezag inboeten. Zich met geweld verzetten zal echter
oproer betekenen. Agamemnon brengt echter eerst een ander - ethisch - bezwaar
tegen Calchas' plan naar voren:
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Agamemnon. Palamedes. Protesilaus. Nestor
1475-1540

Agamemnon ziet zich door
onvermijdelijke schande bedreigd: het
veinzen van een offer is immers
volksbedrog, door middel van spot met
de godheid! Palamedes en Nestor praten
hem dit idee echter uit het hoofd en
bepleiten de uitvoering van Calchas' plan:
veinzen is volgens hen politiek gezien de
beste oplossing. Protesilaus is het met
de opperbevelhebber eens dat de
legerleiding hiermee het haar
toekomende respect verliest, maar
Nestor, hierin bijgevallen door
Palamedes (die eerder wat meer
bedenkingen had, in vs. 653-655),
beschouwt dit als een tijdelijk kwaad.
Zeker nu ook Menelaus zich tegen
Agamemnon heeft gekeerd, moet men
dit om bestwil maar verdragen. Over niet
al te lange tijd zal er zeker ook
tweedracht tussen de priesters ontstaan,
waardoor de vorst zijn macht weer terug
kan krijgen.

Opnieuw wordt dan de vraag gesteld wie nu eigenlijk de aanstichter van het
complot tegen Agamemnon is:

Palamedes. Agamemnon. Nestor. Protesilaus
1541-1581

Volgens Palamedes is Eurypylus de
schuld van alles. Een dergelijke
godsdienstfanaticus zou eventueel nog
tot rede gebracht kunnen worden, als
men hem ervan kon doordringen dat hij
door Ulysses wordt misbruikt, Maar dat
is beslist niet mogelijk bij mensen als
Menelaus en Achilles, die slechts rebellie
aanwakkeren om daar zelf beter van te
worden. Ook is het niet mogelijk
gebleken om Eurypylus' en Calchas'
invloed tegen elkaar uit te spelen:
Eurypylus liegt immers de hele boel bij
elkaar en heeft het volk geheel in zijn
ban.

Hierop geeft Nestor nog eens een analyse van de oorzaken van deze situatie:
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Nestor
1582-1628

De priesters hebben het volk nu zó
geïndoctrineerd dat het gebruik van
geweld te veel risico met zich meebrengt.
Hun grote invloed is echter de schuld van
de regering, die indertijd, toen de Grieken
de huidige godsdienst aannamen, de
eerste priesters uit het buitenland haalde,
zoals Parthen, Meden (vanaf ed.-1626
in plaats van beide volken: Chaldeeërs),
Arabieren en Egyptenaren. Deze
vreemde huurlingen voelen zich niet van
nature onderdaan van de regering en
hebben aan deze ook geen trouw
beloofd. De regering heeft twee fouten
gemaakt: ze heeft de geestelijkheid niet
door middel van eden van trouw aan zich
gebonden én men heeft vreemdelingen
bekleed met het priesterambt.

Nestor trekt dan een vergelijking tussen de verhoudingen in de Joodse staat en
de Griekse, en constateert dat de eerste staatsvorm een voorbeeld ten goede voor
de tweede zou moeten zijn:
1629-1672

Bij het Joodse volk was aan Mozes het
oppergezag toevertrouwd.
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Zijn broeder Aaron - die geen
vreemdeling was - bekleedde hij op Gods
bevel met het priesterambt, dat deze
steeds in opdracht van Mozes zou
uitoefenen. Na een lange periode zonder
koning werd een vorst (Saul) gekozen,
die echter door de taak die de profeet
naast hem (Samuel) was toebedeeld,
geen kans kreeg om het oppergezag
daadwerkelijk uit te oefenen. Na hem
kwara iemand (David) die het politieke
doorzicht had zichzelf tot profeet én tot
koning te laten benoemen. Dat was de
juiste staatsvorm. Men zou wensen dat
deze ook hier gold: dan zou niet eén
priester in staat zijn om de hele staat in
rep en roer te brengen.
Aangezien de situatie bij de Grieken anders ligt, is er maar eén remedie:

Nestor. Agamemnon
1673-1683

Nestor maant Agamemnon nogmaals om
zich nú te onderwerpen, zodat hij later
het gezag over het volk zal herkrijgen.
Agamemnon stemt met bitterheid
hiermee in. Dan ziet hij Calchas komen:
welke gedragslijn zal deze hem
voorschrijven?

Vijfde bedrijf. Tweede toneel
1684-1715 CALCHAS. AGAMEMNON. PROTESILAUS. PALAMEDES. NESTOR.
Calchas komt de noodzaak van Agamemnons reeds genomen besluit bevestigen.
Zonder dat de opperbevelhebber daar overigens toestemming voor heeft kunnen
geven heeft hij de zaak al geregeld:

Calchas. Agamemnon. Protesilaus. Palamedes. Nestor
1684-1715

Calchas komt - tot grote verbazing van
Protesilaus - melden dat Eurypylus c.s.
nu niet alleen Menelaus, maar ook
Achilles daadwerkelijk aan hun zijde
hebben (waardoor Agamemnon ook
militair gezien een krachtmeting moet
vermijden. Volgens vs. 1689 heeft
Achilles zich ‘ghe-uytert’ voor Eurypylus;
in de edities-1630 staat hier: ge-WTERT,

Samuel Coster, ethicus-didacticus

resp. ge-UYTERT). Calchas onderstreept
hierbij echter wel Achilles' oprechte
bedoelingen en trouw aan het vaderland.
Calchas heeft inmiddels Clytaemnestra
en Iphigenia de nodige instructies
gegeven voor hun gedragslijn bij het
pseudo-offer. Er is haast bij, want het van
godsdienstwaan bezeten volk kan elk
ogenblik Iphigenia komen halen. De
priester verzekert de leiders dat alles in
orde is en dat hij de loze plannen van
Ulysses met zijn pseudo-Diana zal
verijdelen.
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Vijfde bedrijf. Derde toneel
1716-1743 CALCHAS. IPHIGENIA. AGAMEMNON. CLITEMNESTRA. PROTESILAUS. NESTOR.
PALAMEDES.
Iphigenia en Clytaemnestra, die kennelijk door Calchas zijn besteld, betreden nu
ook de vergadering. De zaak wordt snel bedisseld, vlak voor Eurypylus c.s. Iphigenia
komen halen:

Calchas. Iphigenia. Agammenon. Clytaemnestra. Protesilaus. Nestor. Palamedes
1716-1743

Iphigenia toont zich geheel voorbereid
om Agamemnons eer te helpen
verdedigen tegen Ulysses, zelfs al zou
haar leven werkelijk op het spel staan.
Clytaemnestra zegt echter dat ze dat
nooit zou toestaan. Protesilaus vraagt
zich nog even af of Calchas echt wel
helemaal te vertrouwen is, maar
Clytaemnestra blijkt al naar volle
bevrediging met de pseudo-Diana te
hebben gesproken. Palamedes verzekert
Agamemnon nóg eens dat hij inderdaad
van twee kwaden het minste kiest: als hij
zich tegen het volk en Eurypylus
verweerd zou hebben zou hij zowel zijn
macht als zijn kind verloren hebben.
(Palamedes gaat er kennelijk vanuit dat
bij een volksopstand Iphigenia toch mee
vermoord zou worden.) Clytaemnestra
ziet nu Eurypylus en zijn bloeddorstige
volgelingen al komen.
(N.B. Vanafed.-1626 zijn er tussen vs.
1730 en vs. 1731 4 regels gevoegd,
waarin Clytaemnestra - voórdat
Protesilaus zijn twijfel aan Calchas
weggenomen wil zien - de zekerheid
uitspreekt dat Calchas Eurypylus' bedrog
heeft verijdeld.)

Vijfde bedrijf. Vierde toneel
1744-1769 IPHIGENIA. ULYSSES. EURIPYLUS. MET ALLE DE PERSONEN.
(N.B.Vanaf ed.-1626 worden deze laatsten gespecificeerd als: REY der PRIESTEREN.
CLYTEMNESTRA. ACHILLES. EURYPYLUS. ULYSSES. IPHIGENIA. AGAMEMNON. PROTESILAUS.
TERSITES. PALAMEDES. MENELAUS. CALCHAS. NESTOR. Vs. 1744, waarin Iphigenia op
Clytaemnestra's laatste woorden in de vorige scène reageert, behoort vanaf ed.-1626
nog tot het derde toneel.)
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Deze scène sluit direct aan bij de vorige. Niet alleen sluiten de rijmwoorden in vs.
1743-1744 direct aaneen, maar ook uit vs. 1745-1750 blijkt dat Eurypylus c.s.
Iphigenia komen halen op de plaats waar ze tevoren was. Aangezien men wel niet
geacht werd zich de offerplaats direct naast de vergaderplaats der Griekse leiders
(waarin men zich in de drie vorige scènes bevond) voor te stellen, zal in de
edities-1617 de nu volgende afscheidsscène opgevat moeten worden als eén voór
Iphigenia wordt weggevoerd. Iphigenia heeft - op een halve versregel, vs. 1746, na
- in de hele scène alleen het woord:
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Iphigenia. Ulysses
1744-1769

Iphigenia begroet de
Grieken-van-het-andere-kamp, wier
spreekbuis Ulysses is. Ze verklaart zich
aan de wil der goden te onderwerpen en
Agamemnons misdaad te willen boeten.
Door haar onschuldige verzoeningsdood
zullen de Grieken in staat gesteld worden
om Troje te veroveren, zodat haár in feite
de eer der overwinning zal toekomen. Zij
sterft zo voor het vaderland. Moge de
priester het (straks) kort maken! (N.B.
vanaf ed.-1626 zijn er voór vs. 1745 28
regels toegevoegd, waarin alle
sprekende personen - meestal in eén
versregel - het woord krijgen. Tussen vs.
1746 en 1747 zijn 12 regels gevoegd.
Vervolgens, tussen vs. 1756 en 1757, 16
regels en daarna, tussen vs. 1762 en
1763, nog eens 4 regels. In de eerste
aanvulling, na vs. 1746, spreken
Protesilaus, Palamedes en Tersites, in
de tweede is Iphigenia in dialoog met
Achilles. De laatste aanvulling betreft de
speech van Iphigenia. In vs. 1746 is niet
Ulysses, maar Tersites degene die zegt
dat men Iphigenia komt halen. Vs. 1747
wordt - met andere tekst - nu gesproken
door Clytaemnestra, Iphigenia's tekst in
vs. 1748 is daarbij aangepast. (De beide
verzen betreffen het feit dat Iphigenia
vrijwillig deze, door de goden gewilde,
dood verkiest.) Haar Christusachtige
uitspraak in vs. 1757, dat zij sterft ‘tot
boete Gods’ en ‘u tot versoen’, wordt
veranderd in het neutrale Diana sterf
ick,...tot versoen', terwijl ze in vs. 1759
de schuld van haar vader nu een
‘zogenaamde’ schuld noemt.)

Door de vele toevoegingen is deze scène in vele opzichten verlevendigd, maar
het is nu niet meer helemaal duidelijk waar men zich bevindt. Wel is deze scène
niet meer via de rijmwoorden met de vorige verbonden, maar op de vraag van
Iphigenia, ‘Waarom bent gij Grieken zo gewapend?’, luidt nog steeds het antwoord
(nu van Tersites); ‘om u te halen’. Daarmee sluit de scène weer direct aan bij de
vorige, waarin Eurypylus c.s. werden aangekondigd. Echter: in de toevoeging tussen
vs. 1746 en vs. 1747 spreekt Protesilaus over de priesters ‘Die nu op dit outaer haer
vette wieroock smoken’. ‘Dit outaer’ wijst weer wél op een situering op de offerplaats.
Iphigenia's laatste woorden, ‘Maak het kort’, zijn dan ook begrijpelijker, en de
pseudo-Diana kan dan ook direct hierop verschijnen.
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De scène is inhoudelijk flink met emoties opgeladen, waarbij opgemerkt moet
worden dat - volgens onze psychologische begrippen - vooral Iphigenia's
toneelspel-op-het-toneel nogal onwaarschijnlijk is. In de eerste toevoeging:

Rey der Priesteren. Clytaemnestra. Achilles. Eurypylus. Iphigenia. Agamemnon.
Protesilaus. Tersites. Palamedes. Menelaus. Calchas. Nestor
Tussen
1744-1745

Achilles wordt vol medelijden voorgesteld
en krijgt gelegenheid om
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op Clytaemnestra's beschuldiging dat hij
door afgodendienst en staatzucht van
het rechte pad is geweken, nog eens een
beroep te doen op de politieke noodzaak
van het offer. Eurypylus bijgevallen door
Ulysses, preekt nogmaals dat het alleen
om Gods wil gaat. Menelaus vraagt of
de Agamemnon-getrouwen alsnog hun
toevlucht zullen zoeken tot wapengeweld,
waarop Nestor tegen hem uitvaart en de
uitspraak doet dat men nooit iemand met
dreigen tot de ware godsdienst heeft
gebracht. Iphigenia verklaart (ook hier
nog eens) dat zij terwille van ieders heil
gehoorzaam aan de goden wil sterven.
In de tweede toevoeging, nadat Iphigenia de vijandige Grieken bevolen heeft de
wapens neer te leggen:

Protesilaus. Tersites. Palamedes
Tussen
1746-1747

Protesilaus en Palamedes begeven zich
even in een woordenwisseling met
Tersites. Palamedes waarschuwt
Tersites dat hij en de zijnen te laat tot
hun spijt Ulysses' bedrog zullen doorzien.

Aan Iphigenia's speech wordt eerst een tot Achilles gericht betoogje toegevoegd:

Iphigenia. Achilles
Tussen
1756-1757

Iphigenia geeft Achilles ter herinnering
de krans van witte en rode rozen die zij
als bruid droeg (en die nu een
martelaarstooi is geworden). Achilles
bezweert haar dat hij zelf geheel
onschuldig is aan haar dood, waarop
Iphigenia snedig reageert: ‘Dat zou ook
ongepast zijn, want mijn dood is volgens
de priester de wil der goden’.

Vervolgens benadrukt Iphigenia in de laatste aanvulling haar patriotisme:

Iphigenia
Tussen
1762-1763

Wie zou zo'n dood voor het vaderland
vrezen? Hoewel zij zelf een vrouw is, is
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ze niet bang om ten behoeve van de
Griekse overwinning te sterven.

Vijfde bedrijf. Vijfde toneel
1770-1786 DIANA, MET HAAR REYE. (N.B. Vanaf ed.- 1626: MET ALLE PERSONEN).
De volgende scène speelt zich in elk geval af voor het altaar, en opent op het
moment suprême dat Iphigenia geofferd zal worden. Zoals afgesproken verschijnt
juist dan de zogenaamde Diana, die al even goed de kunst van het veinzen verstaat
als Iphigenia:
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Diana
1770-1784

Diana beveelt de Grieken in plaats van
Iphigenia een hinde te offeren. De dood
van een onschuldig meisje, dat zich
boetvaardig aan haar wil onderwerpen,
verlangt zij niet. Laten de Grieken
Iphigenia nu (levend en wel) aan haar
geven. Na het offer van de hinde zal zij
hen veilig naar Troje geleiden.

De scène (en tot de edities-1630 ook het stuk) eindigt dan met een vrome
woordspeling:
1785-1786

‘En die voort aan bevrijd wil zyn van alle
smert, Die kniel voor Gode neer en offer
hem zyn hert’.

Dat wil zeggen: de Christen moet in plaats van een hert zijn eigen ‘hert’ (=hart)
offeren aan God.
(In ed.-1626 verandert de woordspeling van strekking. Op smarten in
vs. 1785 rijmt dan: ‘So knield voor Goden eer en slacht u eyghen harten’,
wat moet betekenen: offer geen ‘harten’ (=herten), maar gedraag u
overeenkomstig uw eigen hart, of wel: veins niet! In de edities-1630 staat
‘herten’ in plaats van ‘harten’.
In de edities-1630 is na de vorige scène nog een scène van 30 versregels
toegevoegd, namelijk het

Laetste tooneel
1787-1816 REY VAN GRIECKEN. CALCHAS. PROTESILAUS. EURYPYLUS. ULYSSES.
Protesilaus triomfeert namens de Agamemnon-getrouwen over de aanstokers
van het nu verijdelde, goddeloze plan, m.n. Eurypylus. De onder de personages
boven de scène genoemde Rey van Griecken (de enige van alle in het stuk
voorkomende personen die boven scène V.4. niet werd genoemd) treedt hierbij
echter weer niet sprekend op, evenals in IV.5.:

Calchas, Protesilaus, Eurypylus, Ulysses.
1787-1816

Nadat Calchas heeft opgeroepen tot een
algemene lofzang aan de barmhartige
goden, begint Eurypylus te protesteren
en Palamedes de schuld te geven.
Ulysses waarschuwt hem dat verzet nu
alleen maar gevaarlijk is. Protesilaus
dreigt Eurypylus dat zijn
verleidingspraktijken hem wel eens op
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gedwongen ballingschap zouden kunnen
komen te staan. Laat hij zich inTroje
maar voegen bij zijn twee vrienden
Pultarcis en Ariadeps, om zich daar mét
hen, als heiligen te laten aanbidden. Als
hij erbij komt krijgt het oproer volledig zijn
kans. Zijn spel is hier uit, en daar kan hij
zich maar het beste bij Ulysses over
beklagen.
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3 De dramatische opzet van de Iphigenia
3.1 Euripides: voorbeeld, geen model
Costers Iphigenia heeft in de literatuurgeschiedenis lange tijd te boek gestaan als
142
een ‘pamflet in de vorm van een tragedie’. Deze term mag dan denigrerend bedoeld
zijn geweest door degenen die haar hanteerden, maar hij laat wel Costers opzet
143
om zijn standpunten in een zijns inziens juiste tragische vorm te gieten, onverlet.
De behandelde stof en titel van het drama verwijzen allereerst direct naar de
klassieke tragedie waarin voór Coster de geschiedenis van Iphigenia in Aulis was
144
gedramatiseerd: Euripides' gelijknamige drama. Anders dan de Ithys en Polyxena
biedt dit stuk van Coster ook een bewerking van een klassiek literair thema dat in
145
de renaissance nog niet beproefd was.
Evenals ten aanzien van de Polyxena kan ook nu van Costers bewerkingswijze
van het Griekse voorbeeld gezegd worden: ‘Il a pris son bien où il l'a trouvé’. Daarbij
moet men echter direct opmerken dat de schrijver zijn ‘bien’ dan wel bij Euripides
vond, maar dat hij dit vanuit zijn eigen preoccupaties zó selecteerde en interpreteerde
dat - anders dan bij de Polyxena het geval is - de ‘toon’ van zijn voorbeeld absoluut
wordt overstemd. Rens - de enige die zich over Costers
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Bibliotheca Belgica I, p. 832; Worp 1904, p. 257; Kalff 1909, p. 127; Kalff 1915, p. 229-230;
Brouwer 1948, p. 251. Rössing, die als eerste vrij uitvoerig op de feitelijke inhoud van de
Iphigenia inging, deelde het reeds eerder door o.a. Jonckbloet geformuleerde oordeel (‘geheel
een tendenz-stuk’): ‘Iphigenia is geen kunstwerk, maar een politiek schotschrift’ (Jonckbloet
1889, p. 251-252; Rössing 1889, p. 571). Over de inhoud van de Iphigenia verder: Te Winkel
1923, p. 141, 298, 415; Van Valkenhoff 1943, p. 137-138; Brouwer 1948, p. 258; Knuvelder
1971, p. 265-266; Rens 1972c, p. 342-344.
Te Winkel (1923, p. 141) merkte reeds op dat de bouw van de Iphigenia ‘meer dan van
Coster's andere stukken, aan de eischen van het classieke treurspel voldoet, en dat hier de
kracht meer in de redeneering gezocht is, dan in effectbejagende gruwelen’. Dit ook bij
Knuvelder 1971, p. 265-266, en Rens 1972c, p. 343.
Behalve het drama van Euripides waren er in de renaissance ook fragmenten bekend van
de Latijnse bewerking van dit stuk door Ennius (3e-2e e.v. Chr.), evenals kleine fragmenten
van diens bewerking van de Hecuba. De tekst van de Iphigenia-fragmenten volgt die van
Euripides; alleen heeft Ennius in plaats van een maagdenkoor een koor van soldaten (die
werkeloos in Aulis zitten en klagen dat ze wegens de afwezigheid van goede wind niet verder
kunnen). Deze fragmenten in: Ennius 1935, p. 299-311. (Over de 16e- en 17e-eeuwse edities:
p. XXIX-XXXI.) Ook Coster bedient zich in de Iphigenia niet van een maagdenkoor, maar van
een rei van Grieken (d.w.z.: soldaten). Dit hoeft natuurlijk niet op ontlening te wijzen.
Naast de bekende Latijnse vertaling van Erasmus bestonden er voór Coster wel reeds
vertalingen van de Iphigenia in Aulis in een moderne taal. Een Franse vertaling, door T.
Sébillet, werd gepubliceerd in 1549; hierna volgden een Italiaanse vertaling van L. Dolce in
1551 en een Duitse van H. Bebst, in 1584. Sébillet legt zich volgens zijn voorwoord geheel
toe op een adequate vertaling, niet op een bewerking (Sébillet 1549, fol. A2r; dit anders dan
Highet 1967, p. 12O-121 doet vermoeden).
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Euripides-imitatio in de Iphigenia heeft uitgelaten - heeft dit vanuit het standpunt
van de moderne ‘vergelijker’ betreurd. Deze kan volgens Rens moeilijk begrijpen
‘hoe men op zo'n noodlottige manier van het geniale voorbeeld kon afwijken’. Niets
van Euripides' hartstocht, spanning en stilistische vormgeving, ‘waaraan een hoge
146
schoonheid ontvonkt’, vindt men bij Coster terug, zo oordeelt hij. Deze constatering
wordt echter vooral interessant als daarbij vastgesteld zou worden dat Coster ook
juist die aspecten van Euripides' drama die in de renaissance zo hoog gewaardeerd
werden, bijna geheel negeert. Zoals we al zagen behoorde de Iphigenia in Aulis
mét Hecuba tot de in de renaissance meest bekende tragedies van Euripides; dit
147
vooral dank zij Erasmus' succesvolle Latijnse vertaling van beide drama's. Gezien
de smaak van de tijd kan men aannemen dat de aantrekkingskracht van het stuk
niet in een harmonieuze bouw lag. (Dat gold ook voor de Hecuba; daarin was nog
minder van eenheid in de intrige sprake.)
Veeleer zal men geboeid geweest zijn door de door Euripides volop uitgebuite
gelegenheid tot rhetorische speeches en dialogen vol pathos, afgewisseld met
behartenswaardige sententiae, in een oorlogsdrama waarin de onschuld ten onder
gaat door de' rücksichts'loze praktijken én zwakheid der zogenaamde krijgshelden.
De klachten van Agamemnon, de machteloze vorst die zijn kind moet offeren aan
het door sluwe politici benutte bijgeloof van een opstandig volk, de pleidooien en
verwijten van Clytaemnestra, de moeder die het leven van haar dochter wil redden,
de smeekbede van het onschuldig meisje dat zich later in het stuk uit edelmoedige
vaderlandsliefde zal opofferen, en tot slot de narratio van de wonderbaarlijke redding
van de prinses: dit alles zal het op melodrama en rhetorisch taalgeweld afgestemde
148
zestiende-eeuwse publiek verrukt hebben. Erasmus zelf becommentarieert zijn
keuze van de Iphigenia in rhetorische termen van candor, fusa dictio (natuurlijkheid
en bloemrijke taal), perspicuitas (helderheid in uitdrukking), densitas argumentorum
(opeenstapeling van thema's) en quasi declamatoria quaedam suadendi ac
dissuadendi facultas (het rhetorisch vermogen om suasio en dissuasio tegenover
149
elkaar te stellen).
Heinsius herinnerde echter aan Aristoteles' verwijt dat Euripides' Iphigenia-figuur
juist door deze nadruk op individuele emotionele scènes ‘op belachelijke wijze’
150
inconsistent is. . Euripides laat het meisje eerst een hartverscheurende
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Rens 1972c, p. 342, ook p. 344.
Zie hoofdstuk II, sub 4.2 (p. 62) en IV, sub 4.1 (p. 283).
Zie Stone 1974, p. 72-73.
Alle termen, behalve de perspicuitas, in de opdracht aan de aartsbisschop van Canterbury,
voor de editie-1507; candor en perspicuitas in de opdracht tot de lezer in editie-1506 (Erasmus
1969, p. 271-272; Engelse vertaling in Erasmus 1975, nrs. 208, 198, p. 133, 121).
Heinsius, De tragoediae constitutione, cap. 14 (Heinsius 1971, p. 94; verwijzing naar
Artistoteles' Poetica 15, 5, in Butcher 1951, p. 54-55).
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smeekbede tot haar vader richten, waarin ze hem in tranen bezweert haar het leven
te laten behouden. Hoewel ze daarbij uitroept dat ze een ellendig bestaan verkiest
boven een edel sterven, is ze even later, zonder aanwijsbare reden, geheel van
instelling veranderd en vertoont ze in een heroïsche speech ineens alle trekken van
de onverschrokken martelares, die zichzelf zonder aarzeling opoffert om meér
151
bloedvergieten te voorkomen.
Euripides' drama tendeert echter wel degelijk naar eenheid van handeling, in
zoverre dat alle scènes uitwijzen naar de dood van Iphigenia en de handeling vooral
bestaat uit bij voorbaat hopeloze pogingen om dit onvermijdelijke onheil te
voorkomen. Door steeds hernieuwde én de bodem ingeslagen hoop dat de dreiging
van het teugelloze, door Calchas' en Ulysses' machinaties opgezweepte volk
afgewend kan worden, blijft de spanning tot net laatst aanwezig, tot en met de geheel
onverwachte wending, die door de bode wordt verhaald. Iphigenia wordt immers
uiteindelijk toch niet geofferd, maar verdwijnt door goddelijk ingrijpen.
Beziet men nu Costers Iphigenia vanuit dit dramatische voorbeeld, dan blijkt allereerst
dat Coster wel de loop van het verhaal volgt, maar dat hij van de ruim-schoots
aanwezige gelegenheid tot pathos nauwelijks gebruik maakt. De emotionele
verwarring waarin Agamemnon bij Euripides door eigen schuld is geraakt en die
bepaald wordt door het reële levensgevaar dat Iphigenia door zijn toedoen bedreigt,
wordt bij Coster vanaf het begin omgezet in een zuiver politiek probleem, waarvan
de inzet gevormd wordt door de reikwijdte van de vorstelijke macht ten opzichte van
de geestelijkheid, en de juiste beleidslijn in deze. Zelfs in de eerste twee scènes,
voordat Calchas zijn listig plan heeft ontvouwd, speelt de vrees voor verlies van zijn
dochter nauwelijks een rol in Agamemnons deliberaties. Hij is in feite nooit van plan
aamde claims van de geestelijken toe te geven en hij voelt zich hierdoor voornamelijk
in zijn eer en gezag aangetast. Bij Euripides wordt Agamemnon al direct in het begin
gekweld door spijt over een besluit dat hij door persoonlijke zwakte gedwongen is
geweest te nemen, en hij wordt geslagen door ontzetting als blijkt dat zijn poging
om deze beslissing ongedaan te maken, te laat is. Bij Coster blijft het zelfs volkomen
onduidelijk in hoeverre Agamemnon op de Hoogte was van Ulysses' plan om
Iphigenia uit Mycene te halen.
Bij Euripides is Agamemnon een in het nauw gedrevene, die vreest voor de
agressie van de door de machtsbeluste Calchas en ambitieuze Ulysses opgehitste
massa, die volgens hem hemzelf en zijn hele familie zullen uitroeien als hij zijn
belofte om Iphigenia te offeren niet nakomt. ‘Ik ben een slaaf van Hellas’, zo
152
antwoordt Agamemnon op de smeekbede van zijn dochter. Het morele
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Euripides, Iphigenia in Aulis, vs. 1372-1401, ná vs. 1279-1335.
Euripides, Iphigenia in Aulis, vs. 520, 524-535 (tot Menelaus); 1264-1265 (tot Iphigenia). In
de vertaling van Erasmus luidt Agamemnons karakterisering van Calchas in vs. 520: ‘Genus
omne vatum gloriae est avidum malum’ en die van Ulysses in vs. 526: ‘Ambitio nempe hunc
pestilens tenet malum’ (Erasmus 1959, resp. p. 298, vs. 667 en p. 299, vs. 674; vert.: Het
hele kwade slag van priesters is begerig naar roern; verderfelijke ambitie houdt deze schurk
gevangen).
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tintje dat hij daarbij aan het hem afgedwongen offer geeft is weinig overtuigend.
(Iphigenia en hij zijn nu verantwoordelijk voor de vrijheid van Griekenland, opdat
deze niet meer door de Trojanen bedreigd zal worden, vs. 1270-1274). Costers
Agamemnon staat in grote trekken voor hetzelfde probleem als zijn klassieke
voorganger, zonder de emotionele geïnvolveerdheid van de gefrustreerde vader.
Bij Coster rekent de vorst niet zozeer met de vernietiging van zijn eigen geslacht
als wel met de dreiging van burgeroorlog die hij beslist moet afwenden.
Wanneer Calchas bij Coster reeds in de derde scène van het eerste bedrijf met
een oplossing komt waardoor Iphigenia in elk geval gespaard kan worden, is er voor
de bij Euripides volgehouden emotionele spanning al in feite geen kans meer. De
handeling concentreert zich dan vooral nog op de discussies binnen beide partijen
hoe het beste hún beleid kan worden uitgevoerd. De confrontatie tussen de
vertegenwoordigers van de twee kampen in de lange eerste scène van het derde
bedrijf biedt daarbij dé gelegenheid om het standpunt van met name de
Agamemnon-getrouwen nog eens welsprekend uit de doeken te laten doen door
de wijze Nestor. Coster gaat hier in dramatisch opzicht volledig zijn eigen weg, tot
de aankomst van Clytaemnestra en Iphigenia, die direct na de confrontatie-scène
wordt aangekondigd.
Met de aankomst der koninklijke vrouwen knoopt Coster weer direct bij Euripides
153
aan. Ook hier ziet men moeder en dochter - nu niet per karos, maar per schip naar Aulis gelokt door gewekte valse verwachtingen, die nu tot hun ontzetting geheel
niet blijken uit te komen. Bij Euripides vormt de eerste, emotionele, ontmoeting
tussen Agamemnon en zijn vrouw en dochter een hoogtepunt in de handeling.
Ondanks de dringende vragen van Iphigenia en Clytaemnestra durft hij geen
uitsluitsel te geven over de waarheid. De door zijn aarzeling ontstane verwarring
wordt dan nog versterkt door de confrontatie tussen Clytaemnestra en Achilles, die
niets van het zogenaamd voorgenomen huwelijk met Iphigenia blijkt te weten. Als
de oude dienaar hun de waarheid heeft onthuld, volgt een aaneenschakeling van
geëmotioneerde speeches: eerst de reacties van de ontzette moeder en de
verontwaardigde held Achilles, daarna de pogingen van moeder en dochter om
Agamemnon tot andere gedachten te brengen.
Coster reserveert slechts een betrekkelijk kleine handelingsruimte voor de
aankomst
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Coster, Iphigenia, vanaf vs. 1147 (begin vierde bedrijf); Euripides, Iphigenia in Aulis, vanaf
het welkom van het koor in vs. 590.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

381
komst der vrouwen en hun reactie op de ‘onthulling’. In afwijking van Euripides benut
hij deze eerst voor een introductie van de valse Ulysses met zijn zoete tong en de
uitbeelding van de boze voorgevoelens die Iphigenia voór haar aankomst bevangen
(IV.1). Na het welkomstlied der priesters (bij Euripides: het koor) wacht bij Coster
echter niet Agamemnon de vrouwen op, maar Eurypylus met de zijnen. Hun
dreigende aanwezigheid vormt een lijflijke aankondiging van horror; Eurypylus is
dan ook weinig subtiel in de onthulling van zijn bedoelingen. De scène wordt beheerst
door het pompeuze gedrag van deze priester, die in een felle dialoog met
Clytaemnestra verwikkeld raakt. Als het tot de vrouwen doordringt dat Iphigenia de
dood wacht, reageert Clytaemnestra echter vooral strijdvaardig; Iphigenia weet van
schrik niet veel meer te zeggen. In de volgende scène (IV.3) begroet dan eindelijk
Agamemnon zijn vrouw en dochter. Coster weet alleen niet hoe gauw hij dit drietal
weer van het toneel moet krijgen; gelegenheid tot ontplooiing van emoties geeft hij
zelfs hier niet. Iphigenia's laatste speech, voór zij naar het altaar zal worden gevoerd,
herinnert ten slotte dan weer even aan die van haar naamgenote in dezelfde
154
situatie. Haar woorden zijn echter slechts een flauwe afspiegeling van die van
Euripides' heldin, in de redactie-1626 nog wat ingekleurd met het sentimentele tintje
van een geman-keerde liefdesrelatie. Hoewel het publiek weet dat Iphigenia óp het
toneel een toneelrol speelt, zal dat op zichzelf de geboeidheid door een mooie
speech van een martelares voor het vaderland niet hebben verminderd. Maar ook
al is de narratio door Coster vervangen door een aanschouwelijk, potentieel
horror-tafereel, toch lijkt het aannemelijk dat het HORROR-effect van
Iphigenia-voor-het-altaar wél is verminderd. Behalve dat Coster vele mogelijkheden
tot pathos en horror heeft verwaarloosd, heeft hij ook weinig aandacht voor een
ander rhetorisch element dat Euripides en Seneca zo aantrekkelijk maakten: de in
zijn andere drama's zo geliefde sententiae ontbreken bijna geheel in de tekst van
de handeling. Wel past Coster voor het eerst de door Euripides veel gehanteerde
stichomythie toe, wat begrijpelijk is in een dramaopzet waarin gekozen is voor het
debat, in dialoog of gesprekken tussen meerdere personen, bóven de monoloog.
Samenvattend kan men stellen dat Coster, uitgaand van een handelingsverloop
zoals hij dat bij Euripides had aangetroffen, het accent verlegd heeft van emotie
naar argumentatie. Deze nadruk wordt versterkt doordat hij bewust afstand doet
van het spanningselement dat door een reële dreiging van Iphigenia's dood zou
kunnen worden aangebracht. Ook wordt Agamemnon hierdoor moreel ontlast. Als
Coster met de door Calchas voorgestelde list Euripides' voorstelling van goddelijk
ingrijpen rationaliseert, doet hij dit om een inhoudelijke boodschap over te brengen.
Hij offert hieraan zonder bezwaar de verrassende ommekeer na opgevoerde
emotionele spanning bij Euripides op. Hierop ga ik nader in sub 3.3.2 (p. 391-395).
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Coster, Iphigenia, vs. 1744-1769; Euripides, Iphigenia in Aulis, vs. 1368-1402 e.v.
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3.2 Streven naar dramatische eenheid
Aan de opzet van de Iphigenia ligt een welbewust in de praktijk gebrachte
155
eenheidsconceptie ten grondslag. Als Achilles de handeling in mediis rebus opent
met de woorden. ‘De zaack die loopt zo vreemt nadat ick daar van oordeel. // Dat
ick niet zegghen kan oft scha zou zijn of voordeel’, dan introduceert hij hiermee het
probleem dat door Agamemnon aan het slot van het stuk op een aanvaardbare
manier wordt opgelost. Tot in het vijfde bedrijf weten noch Agamemnon zelf en zijn
raadgevers, noch Eurypylus en de zijnen, hoe hij zich redden zal uit de situatie
waarin de geestelijkheid, met steun van de ambitieuze Ulysses, hem hebben
gemanoeuvreerd. In het laatste bedrijf neemt Agamemnon wijselijk niet zijn toevlucht
tot gewapend verzet, maar riskeert door Calchas' list tijdelijk eerverlies om een
dubbele slag te slaan. Door geveinsd toegeven aan de eisen van de tegenpartij
bewaart men zo de noodzakelijke innerlijke vrede én hun moorddadige eis wordt
toch niet ingewilligd.
In de structurering van zijn stof lijkt Coster rekening te houden met in elk geval
de formele eisen die volgens Heinsius aan een dramatische intrige gesteld moeten
worden. De hele intrige wordt bepaald door de ene keuze van Agamemnon, die
versneld wordt door verschillende compliceringen van de situatie: de aankomst van
Iphigenia (in het begin van bedrijf IV) en de verdere actie van Eurypylus en Ulysses,
én het reeds vanafbedrijf I dreigende en in V.2 feitelijke overlopen van Achilles. De
verschillende discussiescènes leiden in zoverre direct naar het einde dat zij de
verschillende standpunten van de Griekse legerleiders en zo de noodzaak tot een
snelle keuze duidelijker maken. In het vierde bedrijf worden echter niet Agamemnon,
maar Clytaemnestra en Iphigenia, en vervolgens Ulysses in een agnitio-scéne,
opgevoerd, waarbij de eersten slechts machteloze slachtoffers van de handeling
(van anderen) zijn en Ulysses slechts een instrument is om de situatie waaruit
Agamemnon zich moet redden, te creéren. De onverbrekelijke relatie tussen de
‘nabootsing van de menselijke handeling’ (waaruit de intrige bestaat) en de
uitgebeelde karakters, in hun ontwikkeling van geluk naar ongeluk (of omgekeerd),
blijft voor Coster kennelijk duister. Nadat eerst de vrouwen hebben ingezien dat hun
verwachtingen vals waren en ze de situatie (buiten hun schuld) geheel verkeerd
hebben beoordeeld, komt ook Ulysses tot het inzicht dat hij gemanipuleerd wordt
door Eurypylus: hij is ingegaan op diens schone beloften, maar áls hij dank zij hem
de kroon verwerft, zal dit alleen op zijn voorwaarden zijn. Nu kan hij echter niet meer
terug en moet
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Dit ook volgens het oordeel van Te Winkel en Rens (zie noot 143). Waarom Rens eerst
spreekt over een ‘klassieke homogeniteit’ van de Iphigenia, om later te verklaren dat Coster
ook in dit stuk ‘zwaar zondigt’ tegen de eenheden, is niet duidelijk uit zijn visie op het stuk te
halen (Rens 1972c, p. 343, resp. 346). Rens/Van Eemeren (1977, p. 85) onderkennen in de
Iphigenia zonder voorbehoud ‘eenheid van handeling; eenheid van tijd; eenheid van plaats’.
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hij tegen zijn zin zijn rol meespelen. Coster lijkt hier in beide gevallen de notie te
hanteren dat een agnitio niet zozeer op grond van uiterlijke, onverwachte
156
(gruwel)gebeurtenissen plaats zou moeten vinden (zoals in de definitie van Scaliger
), maar veeleer ‘herkenning’ zou moeten zijn van de door misverstand veroorzaakte
onjuistheid van een eerdere, fatale keuze, visie of opstelling van de hoofdpersoon
157
(of-personen), zoals Aristoteles dit zag. Maar anders dan Aristoteles en met name
Heinsius eisten, gaat een agnitio als die van Ulysses niet gepaard met een peripetia.
Hij vormt geen enkele schakel in het handelingsverloop, maar dient vooral een
morele les: wroeging voor degene die met ambitieuze papen heult! In de editie-1630
eindigt de handeling nóg'eens met een agnitio, nu aan Eurypylus en zijn
mede-conspiratoren afgedwongen. Eurypylus moet meeveinzen (hij heeft de list
namelijk door), om zich niet de volkswoede op de hals te halen. Tegelijk is er
natuurlijk ook sprake van een ‘herkenning’ van Eurypylus en Ulysses, veroorzaakt
door plotseling doorgebroken inzicht dat zij als bedriegers nu zelf bedrogen zijn.
Het stuk heeft zo voor hen een ongelukkig einde, maar voor Agamemnon c.s. een
betrekkelijk gelukkig.
De verschillende scènes zijn niet alleen innerlijk, structureel, met elkaar verbonden,
maar ook formeel dramatechnisch, omdat ze per bedrijf een in tijd
aaneengeschakelde handeling op dezelfde plaats vertonen. De ‘liaison des scènes’
binnen elk der vijf bedrijven wordt benadrukt door het feit dat bij vertrek of opkomst
altijd bepaalde personen (of een bepaalde persoon) op het toneel blijven; aankomst
en vertrek worden ook nadrukkelijk aangekondigd (behalve in III,3-4 en - uiteraard
- V.4-5). Anders dan in Ithys en Polyxena is de verhouding tussen het aantal scènes
per bedrijf vrij harmonisch: respectievelijk 4, 3, 4/3 (in ed.-1626), 5,5/6 (in ed. 1630).
Ook worden de bedrijven hier eveneens ‘delen’ genoemd (de bedrijven IV en V pas
vanaf ed. -1626), iets wat ook inhoudelijk tot uitdrukking komt.
Anders dan in Ithys en Polyxena treedt in de Iphigenia maar eén moraalstellende
rei op: de ‘Rey der Griecken’. (De ‘Maachden-Rey’, die in de folio-editie het eerste
bedrijf afsloot, is in de kwarto-editie van 1617 hieraan gelijkgesteld). Deze rei treedt
nu ook alleen op aan het eind der - eerste drie - bedrijven. Het vierde bedrijf eindigt
met een scène waarin deze rei (in de edities-1617 als ‘soldaten’) slechts - op het
laatst - ‘stom’ aanwezig is. Deze rei treedt in III.2 ook als sprekende persoon binnen
de handeling op. De rei der priesters zingt in IV.2 een welkomstlied voor
Clytaemnestra en Iphigenia.
Ook op verschillende andere punten blijkt Coster in de Iphigenia nieuw verworven
dramatische inzichten toe te passen die voor een deel in de voorrede ‘Tot
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Zie Witstein 1975a, p. 52-53; Scaliger, Poetices libri septem, lib. III .cap. 97, p. 146aB (Scaliger
1964).
Aristoteles, Poetica 9, 11-12; 10, 1-3 (Butcher 1951, p. 39-41). Over Heinsius' opvatting over
samenhang van agnitio en peripetia en de aard van de agnitio: Meter 1984, p. 193-200.
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den Leser’ van de Isabella door hem zouden worden geformuleerd. Over ‘eenheid
van handeling’ hoort men daarin - zoals al eerder gezegd - overigens niets.
Aangezien Coster nu wel de eenheid van plaats en tijd als strikte regels propageert,
lijkt hij deze uiterlijke formele eisen toch veel belangrijker te vinden dan
intern-structurele. Ondanks het feit dat de voorrede tot Isabella pas in 1619 is gedrukt,
lijkt het mij zinvol de Iphigenia te toetsen aan de hierin uitgesproken opvattingen.
Coster begint met een aanschouwelijke vergelijking waarin hij uitlegt dat hij, in
navolging der ouden, een spel geschreven heeft, dat
speelt op een Toneel, en op een tijdt, want die dat niet en doet, begaat
even grooten misslach als een Schilder, die de Stadt van Amsterdam in
't voor-werck van een stuck ghestelt heeft, ende in 't verschiet Haarlem
zo sterck uytghemaact, datmen de luyden aan de wagens by de
Sparrewouwer-poort met de droncke voer-luyden om de vracht ziet staan
krackeelen.
Daarna herhaalt hij dit credo nog eens. In zijn Isabella
wort niet meerder [...] vertoont als hy [d.w.z,: de dichter] stelt dat op
159
eene tijt, en op eene plaats geschiet is.
In de Iphigenia wordt het begrip ‘eene tijt’. zeer nauw genomen. Niet alleen sluiten
de verschillende scènes binnen elk bedrijf direct op elkaar aan, ook tussen de
verschillende bedrijven is nauwelijks een tijdsruimte aanwijsbaar; het derde en vierde
160
bedrijf lopen in tijd zelfs geheel in elkaar over.
De hele handeling speelt zich af in het legerkamp van de Grieken. Deze ‘gespeelde
ruimte’ wordt echter niet geacht samen te vallen met de grenzen van de werkelijke
ruimte van de speelplaats. De verschillende besprekingen tussen de leden van de
al ofniet voltallige legerleiding vinden hier plaats (bij de tent van Agamemnon?),
maar ook ziet men de aankomst van Clytaemnestra en Iphigenia aan het strand en
de plaats waar Iphigenia (net niet) geofferd wordt. Evenals in de Ithys het geval
161
was , laat Coster zich bij zijn voorstelling van de ‘gespeelde ruimte’ toch ook nu
soms meer leiden door de feitelijke toneelruimte dan dat hij zich bekommert om de
waarschijnlijkheid van de voorstelling, Zoals al in de analyse tot uitdrukking kwam,
stelt hij - in elk geval vanaf de redactie in editie-1626 - de ruimte waar de legerleiding
vergadert (in V.1-3) voor als gesitu-
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De Isabella zelf werd op 29 September 1618 te Muiden voor Maurits opgevoerd (Tuynman
1973, p. 46, 53); de tekst werd gedrukt in 1619.
Coster 1883, p. 301.
De nauwe tijdseenheid wordt ook benadrukt als Protesilaus in V.2 (vs. 1696-1698) refereert
aan woorden die hij Achilles ‘gheen uur gheleen’ heeft horen spreken. Hiermee wordt dan
een direct verband gelegd met het gesprek dat hij in II.1 met hem had. (Dit is niet erg logisch,
want in III.1 heeft Protesilaus kunnen horen dat Achilles toen al in het openbaar pleitte voor
een geveinsd volgen van de vijand.)
Zie hoofdstuk III, sub 3.1 (p. 141-143).
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eerd naast de plaats waar Iphigenia geofferd zal worden. Binnen de feitelijke
toneelruimte, waar het altaar ‘onthuld’ zal zijn door middel van een opengeschoven
162
gordijn voor een compartiment, is dit begrijpelijk. In zo'n situatie kan men heel
goed vanaf de plaats waar men eerst nog vergaderde, in v.4 wijzen naar ‘dit outaer’
(toevoeging in editie-1626 tussen vs. 1746-1747), waarvoor(of: waarboven?) in de
volgende scène Diana verschijnt. Alleen binnen de ‘gespeelde ruimte’ is dit niet
logisch.
Zoals we weten doet Coster in zijn voorrede tot de Isabella voor de eisen die aan
een weldoortimmerd drama gesteld moeten worden een beroep op het illustere
gezelschap van de theoretici Aristoteles, Horatius, Scaliger en Heinsius. Het grote
belang dat hij naast de formele eis van eenheid van tijd aan die van plaats hecht,
163
wordt echter door geen van deze kunstrechters expliciet geformuleerd. Aristoteles
noemde in eén passage de tijdslimiet van ‘een enkele omwenteling van de zon’,
164
maar zei niets over de plaats van handeling. Horatius had zich noch over de
tijdsduur van de tragische handeling, noch over eenheid van plaats uitgelaten.
Scaliger, die in zijn poëtica de alles omvattende norm der waarschijnlijkheid voor
het publiek met ‘common sense’ hanteerde, kwam wel al tot de conclusie dat de
voorgestelde handeling zich binnen zes of acht uur moet afspelen, waarbij men niet
165
van Delphi naar Athene kan springen , maar pas in de tien jaar later verschenen
poëtica van zijn Italiaanse kunstbroeder Castelvetro (1570) is er sprake van een tot
wet verheven voorschrift: ‘La mutatione tragica non puo tirar con essa seco se non
166
una giornata ed un luogo’. Twee jaar later spreekt Jean de la Taille in zijn ‘De l'
art de la tragédie’ (voorwoord tot Saül) dan ook expliciet over de noodzaak van
167
eenheid van tijd én plaats. Heinsius, die in het voorwoord tot de Auriacus de
Aristotelische eis van eenheid van tijd expliciet en de eenheid van plaats impliciet
had voorgestaan, besteedt echter in zijn Aristotelescommentaar nauwelijks aandacht
168
aan deze uiterlijke aspecten. Het belang van de combinatie van deze twee formele
eisen werd echter in Costers kring wel onderkend; deze was als ‘wet’ direct of viavia
uit Italië geïmporteerd en waarschijnlijk toen ook in de theorie van Scaliger als
zodanig herkend. Dit blijkt voor het eerst uit Hoofts aanwijzing voor de Geeraerdt
van Velsen: ‘Het Treurspel begint van den avondt nae 't vangen des Graefs, ende
eyndight inden morghen daer aen, met zijn doodt ende beclach
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Hierover o.a. Hummelen 1982, p.15-18.
Hierover o.a. Van Hamel 1918, p. 122-124.
Aristoteles, Poetica 5.4 (Butcher 1951, p. 23).
Scaliger, Poetices libri septem, lib. III, cap. 97, p.145bA (Scaliger 1964).
Van Hamel 1918, p. 123; Meter 1984, p. 339, n. 177, citeert de editie-1576.
De la Taille, ‘De l'art de la tragédie’ (in Lawton 1949, p. 71): ‘Il faut tousjours representer
l'histoire ou le jeu en un mesme jour, en un mesme temps, et en un mesme lieu’.
Meter 1984, p. 183 (uit het voorwoord tot de Auriacus blijkt dat Heinsius met een tijdslimiet
van twaalf uur rekende), resp. 115, 276-277, 278.
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daer op volghende. Het tooneel is op ende om het Huys te Muyden’. In directe
navolging van de Defence of poesie van Philip Sidney formuleert ook Roden-burgh
de tot wet verheven combinatie der twee eenheden (die van tijd met een beroep op
Aristoteles), waarvan hij zich echter enigszins wil distantiëren. Dit gebeurt in hetzelfde
jaar 1619 als waarin Costers Isabella verscheen, in Rodenburghs Eglentiers poëtens
170
borst-weringh.
Ook op andere punten volgt Coster in de Iphigenia voorschriften die hij in het
voorwoord tot de Isabella formuleerde. Na over de eenheid van tijd en plaats
gesproken te hebben zegt hij:
de lydende persoon is onnosel, daar wort niet in gerevekalt van
byzinnigen die tegens hare schaduwe schynen te spreken: nocht an de
andere zyde snorcken de ontsinde dollen, gene an den andere hangende
redenen.
Inderdaad is evenals in Costers andere drama's ook in de Iphigenia de ‘lydende’
persoon geheel onschuldig. Ook komen er in het stuk behalve de ‘agnitiomonoloog’
van Ulysses (vs. 1456-1469) geen monologen van over hun verstand beschikkende
personen zonder aanwezige gesprekspartner voor, evenmin als ‘terzijdes’. Er is
zelfs geheel geen sprake van ‘ontsinde dollen’; geen waanzinscènes met geweldige
uitbarstingen van pathos (zoals in Ithys en - iets bescheidener - Polyxena), maar
redenaties der verschillende figuren, en petit ou grand comité.
De laatste, door Coster in de Isabella gegeven voorschriften gelden het gebruik
van de zuivere moedertaal en de elementaire eisen van het decorum in de
karaktertekening:
elck spreect gangbare tale, sonder dat de Hollantsche met het lenen
van wtheemsche woorden onteert wort; de waardy van yder is niet geheel,
171
maar so veel als den Poeet doenlick geweest is, waar genomen.
Ook in dit opzicht schijnt Coster zich tegen Rodenburghs dramapraktijk afgezet
te hebben. Inderdaad spreken ook de Grieken in de Iphigenia goed-Hollands; aan
de karaktertekening is, zoals in 3.4 (p. 395-400) zal blijken, slechts zeer globale
zorg gegeven.
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Hooft z.j. b, ‘Inhoudt’, p. 37.
Van Hamel 1918, p. 124. Sidney's Defence verscheen in 1595; Rodenburgh zal het werk van
Sidney in Engeland hebben leren kennen. De Eglentiers poëtens borst-weringh verscheen
t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Eglentier, de ec, namens welke Coster zijn voorrede tot
de Isabella schreef. De opdracht aan Maurits dateert van eind mei (Witstein 1964, p. 55-56).
Of Costers Isabella hiervoór of hierna verscheen is niet geheel duidelijk, wel dat Coster zich
in de voorrede tegen Rodenburghs dramaopvattingen keert. Rodenburgh noemt in zijn boek
Scaliger verschillende malen, steeds in een vertaling van de tekst van Sidney; dit gebeurt
echter nergens in direct verband met regels voor de tragedie. (Bijv.: Rodenburgh 1619, p.
33, 45, 48).
Coster 1883, p. 301.
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Tot slot kan men vaststellen dat Coster spaarzamer is met spectaculaire scènes
dan in zijn andere stukken. Horrorscènes met geestverschijningen en dodingen treft
men, zoals we zagen, helemaal niet aan. De aankomst van de koninklijke vrouwen,
die vanaf het strand door de rei der priesters worden begroet, om daarna met veel
égards van het schip aan land geholpen te worden, herinnert overigens aan de
gelijksoortige scène bij Euripides, waarin Clytaemnestra de voorzichtige afdaling
172
van haarzelf en haar dochter (en het babietje Orestes) uit de reiswagen regelt.
De scène waarin de ‘bloedtgier' ghe Reyen’ (vs. 1743) van Eurypylus het meisje
komen halen om haar naar de offerplaats te leiden, wordt in de editie-1626 nog
aangedikt. Het optreden van de pseudo-Diana in V.5 zal mogelijke teleurstelling bij
het publiek over de afwezigheid van echte horror vergoed hebben, maar tegelijk
kon Coster daarmee voldoen aan de waarschijnlijkheidsopvatting van een ieder die
niet in zichtbare Griekse goden geloofde. Met de nadrukkelijke afwezigheid van
moorden en bovennatuurlijke verschijningen wijkt de Iphigenia af van Scaligers visie
dat de tragedie een opeenstapeling van gruwel, die de val der groten begeleidt,
moet tonen. Ook nemen in dit stuk van Coster de sententiae, de pilaren waarop
volgens Scaliger het taalbouwwerk rust, lang niet zo'n belangrijke plaats in als in
Ithys en Polyxena. In algemene termen gestelde, sententie-achtige wijsheden van
politieke en/of morele aard komen wel in de tekst van de handeling voor, maar deze
zijn dan meestal direct op het onderwerp van discussie of de situatie betrokken.
(Zoals het begin van Nestors rede in vs. 912-923; verder: Agamemnon in vs. 71-88,
Agamemnon en Calchas in vs. 210-219, Calchas in vs. 680-681, Agamemnon in
vs. 826-827 en Ulysses in vs. 1401-1407.)
Alle door Coster geformuleerde en/of gehanteerde regels zijn terug te voeren op
een zeer strikt gehanteerde Horatiaanse norm van waarschijnlijkheid van het
vertoonde voor het publiek, die reeds Scaliger leidde (behalve dan dat deze in
dodingen en gruwel op het toneel een bijdrage zag tot het noodzakelijk geachte
horror-effect, zoals onder meer blijkt uit zijn lof voor de variëteit der gruwelen in de
Hecubageschiedenis, als verhaald en vertoond door Euripides). De onmiskenbare
poging om in de Iphigenia ‘eenheid van handeling’ aan te houden, mét de reductie
der sententiae, zou echter op invloed van Heinsius' Aristotelescommentaar kunnen
wijzen; er is in elk geval sprake van bezinning op de structurele eisen die aan de
tragedie gesteld moeten worden. Het vermijden van monologen en de zorg voor de
‘liaison des scènes’ (i.c. de ‘liaison de présence’) loopt zelfs vooruit op de latere
eisen van het Frans-classiscisme. De eis dat ‘het toneel nooit leeg mag zijn’ tijdens
een bedrijfwerd overigens aan het eind der zestiende eeuw al door enige Franse
173
auteurs geformuleerd. Costers zorg gaat mogelijk
172
173

Coster, Iphigenia, vs. 1225-1233; Euripides, Iphigenia in Aulis, vs. 607-630.
Over de door de theoretici van de ‘dramaturgie classique’ onwaarschijnlijk geachte monologen;
Schérer 1970, p. 258-269; over de noodzakelijk geachte ‘liaison des scènes’: idem, p. 274-278;
over het afwijzen van gruwel en dood op het toneel; idem, p. 415-418. Chapelain vermeldt
tegen 1635 dat volgens ‘sommigen’ de scènes van elk bedrijf zo aan elkaar verbonden moeten
worden dat het toneel nooit leeg is, maar hij acht dit niet noodzakelijk (Schérer 1970, p. 274).
Hij doelt hier waarschijnlijk o.m. op Jean de la Taille, die reeds in 1572 in zijn ‘De l'art de la
tragédie’ schreef: ‘quant à l'art qu'il fault pour la [d.w.z.: het “subject” ...] diviser en cinq actes,
et faire de sorte que la scene estant vuide de joueurs, un acte soit finy et le sens aucunement
parfait’ (Lawton 1949, p. 72). De la Taille wijst eveneens op de Horatiaanse noodzaak van
‘se garder de ne faire chose sur la scene qui nes'y puisse commodément et honnestement
faire, comme de n'y faire executer des meurtres et autres morts...’ (idem, p. 71). Ook Pierre
de Laudun Daigaliers (in zijn Art poëtique françois van 1579) spreekt over de continïteit van
het spelen binnen eén bedrijf, als hij in navolging van Scaliger (zie noot 174) over actes en
scènes (in de komedie) handelt (Lawton 1949, p. 91).
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terug op een als voorschrift opgevatte passage in Scaligers Poëtica. In het hoofdstuk
over de ‘Comoediae et Tragoediae partes’ omschrijft deze - op grond van de praktijk
in de Terentius-komedies - de term scena als een deel van de actus (bedrijf), waarin
(altijd) twee of meer personen samen spreken, waarvan minstens eén na vertrek
174
van anderen overblijft voor de volgende scène.
Stone heeft erop gewezen dat ook een schrijver als De la Taille, wiens opvattingen
over de structuur en het doel van de tragedie directe Aristotelische inspiratielijken
te suggereren, in feite toch slechts het handelingsverloop beschouwt als een
‘exemple des choses humaines’, dus als middel om een morele les over te dragen.
Ook De la Tallies opmerkingen over het effect van de intrige op de geest van de
175
toehoorders beschouwt hij eerder als rhetorisch dan Aristotelisch. Ook Costers
opzet is beslist niet gericht op het opwekken van tragische emoties door middel van
een emotioneel conflict waarop de handeling zich toespitst. Ondanks zijn zorg voor
een logische opeenvolging der bedrijven en de continuïteit dler scènes is hij ook in
de Iphigenia voor alles de didacticus, die een beroep doet op het intellect van zijn
publiek, door middel van morele, i.c. politieke instructie, beredeneerd en
bediscussieerd door de figuren op het toneel.
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Scaliger, Poetices libri septem, lib. I, cap. 9, p. 15b-16a(Scaliger 1964): ‘Scena est actus pars
in qua duae plurésve personae colloquuntur, eius initium est aliquando ab omnium ingressu,
aliquando ab unius tantùm, qui einde alium quempiam invenit è Scena superiore: finitur autem
abitu interdum omnium, nonnumquam unius tantùm. Adèo ut si tres fuerint, duo reliqui
sequentem constituant scenam. aliquando unus solus relinquitur ad futuram scenam.’ (Vert,
van Lawton 1949, p. 139: ‘The scene is a part of the act; in it two or more characters speak
together. Its beginning is sometimes the entrance of all the characters, sometimes of one
only, who then finds some other character remaining from the preceding scene; it ends with
the withdrawal sometimes of all, sometimes of one character only. So that if there were three
characters, two are left and constitute the following scene. Sometimes one alone is left for
the next scene.’).
Stone 1974, p. 12-13, 33.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

389

3.3 Tekst en handeling als dragers van politiek-morele instructie
3.3.1 ‘Inhoudt’
Zoals al in 3.1 werd vermeld, is Costers Iphigenia vrij algemeen beschouwd geweest
als een hekeldrama, of wel: als een als tragedie verpakte satire op de
politiek-religieuze situatie waarin Amsterdam in de jaren 1616-1617 (tot en met
1630) verkeerde. Uit de reacties op de opvoeringen in 1630 zou kunnen blijken dat
men het stuk in de tijd zelf vooral heeft beschouwd als een bittere aanval op het
predikantendom hic et nunc, zonder dat er een algemenere politieke en/of morele
176
instructie aan verbonden was. Ook de literatuurhistorici hebben uitvoerig stilgestaan
bij de passages waarin Coster nauw verholen snieren op de contraremonstrantse
177
predikanten (met name ds. Trigland) ten beste gaf. Alleen Costers laatste
interpretator, Rens, heeft - behalve voor de Euripides-imitatio - ook aandacht
gevraagd voor de (positieve) boodschap op universeler niveau, die Coster volgens
178
hem wilde uitdragen". Volgens Rens zou Coster pas in de latere edities van de
Iphigenia zijn pen extra tegen de dominees gescherpt hebben en zou hij in 1617
zijn publiek vooral hebben willen voorhouden dat ‘natuurlijke’ godsdienst, zonder
bijgeloof, de enig adequate uiting is van een waar geloof. De calvinistische
predikanten (die volgens Coster van het bijgeloof bij het volk misbruik maken) zouden
‘slechts onrechtstreeks het mikpunt van het stuk’ zijn geworden. Rens kiest dus
voor de opbouwende prediker van een redelijke religie boven de fanatieke
predikantenvreter, als het om de Coster van 1617 gaat. We zullen ook andere
interpretatiemogelijkheden onderzoeken.
Coster zelf windt er in de ‘Inhoudt’ geen doekjes om. Met de gegeven voorstelling
van zaken, zo zegt hij, heeft hij de Trojaanse stof naar eigen believen zó naar zijn
hand gezet dat zijn boodschap duidelijk kan overkomen. Deze adaptatie stond hem
naar zijn mening vrij, omdat de Trojaanse geschiedenis toch maar (door de dichters)
is verzonnen. In Costers woorden luidt dit:
Den gheheelen handel van Troyen is een versiering, ofte ten minsten
isser seer weynich waerheyts aan: daarom en salmen 't my niet qualijck
af-nemen, dat ick hier mede speele, ghelijck als het my, om mijn
voornemen uyt te spreken, gheleghen komt.
In zijn visie op de voorgeschiedenis van de door hem verbeelde gebeurtenissen
wordt Agamemnon voór het offer van Iphigenia in zijn positie bedreigd door
‘driederley maxsels van Menschen’, te weten: de ‘staatgeerich Prince’ Ulys-
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ses,het baatzuchtige priesterdom, en het volk, de ‘oordelose Ghesellen’, die door
blinde godsdienstijver worden gedreven en door Ulysses en zijn bentgenoten worden
gemanipuleerd om tegen de vorst op te staan. Dank zij ‘op-rechte, wel-genoegende
en rype verstanden’ kan het door Ulysses bedachte en door Eurypylus uitgevoerde
179
‘schelmstuck’ verijdeld worden, ‘tot welstandt des ghemeenen zaacks’.
Costers belangrijkste eigen interpretatie van de bekende geschiedenis van
Iphigenia betreft, zo zegt hij zelf, die van het offer en de redding van Iphigenia door
Diana, welke in zijn visie een namaak-verschijning is. Om deze voorstelling te
rechtvaardigen redeneert hij als volgt. De oude dichters hebben evenmin als wij
geloofd dat Diana en andere dergelijke goden werkelijk bestonden. Wanneer zij dan
schrijven dat Diana aan de Grieken is verschenen om Iphigenia te redden, dan
willen ze ons dit niet als ‘waarheid’ voorschotelen, maar juist aantonen dat door
middel van dergelijke verschijningen het volk wordt bedrogen door de schijnheilige
geestelijkheid. Zo ziet men
dat de oude Poëte'n dit niet voor een logen de nakomeling inde hand
stoppen, maar als een schildery aan de want hangen, daar in de siende
menschen des Werelts loop kunnen af-meten, en bespeuren hoe den
Schynheylich, onder den deckmantel van Godsdienst, zyn personagie
speelt.
Waar ‘Schynheylich’ zich vermomt in het kleed der godsdienst, daar bedekken
baat- en staatzucht zich met de mantel der oprechtheid. Men ziet immers ook in de
Iphigenia
Hoe Staat en Baat-sucht in het kleed der oprechticheyt, al soudet alles
t'onderste boven raken, haar schelmeryen op-proncken, ende tot haar
180
voordeel int werck stellen.
Kortom: hoedt u voor veinzers!
Wanneer men alleen op de woorden van deze ‘Inhoudt’ afgaat, is - afgezien van
Rens' interpretatie - de gangbare visie op het stuk als ‘predikantensatire’ wel
begrijpelijk, zeker in het licht van de in de vijfde/zesde editie van 1630 toegevoegde
opdracht ‘Aende Lasteraers vande Amsterdamse Academi’. Hierin verdedigt Coster
zich immers tegen al degenen die in verontwaardiging over de vermeende strekking
van de Iphigenia waren ontstoken, door te benadrukken dat zij zich aan
hineininterpretieren schuldig maken. Hij heeft niets anders beoogd dan
deftigh [d.w.z.: met gepaste terughoudendheid] te spotten, met alle
sulcke oproerighe gasten, die onder het mom-aensicht van deught en
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heyligheydt hare Wettelijcke Overheden door een hoope kuddemans-volck
181
soecken te ringhelooren.
Ofwel: Coster heeft tot doel gehad een ‘nette’ satire te schrijven op schijnheilige
predikanten die met behulp van het slaafse volk de wereldlijke overheid naar hun
pijpen willen laten dansen. Dat hij hierbij zelf niet bepaalde Amsterdamse specimina
op het oog heeft gehad, zal echter in 1617 waarschijnlijk al niet geloofd zijn.

3.3.2 Tekst en handeling
Nu blijkt uit de ‘Inhoudt’ al dat Coster de vorstelijke macht van Agamemnon niet
alleen bedreigd zag door de schijnheilige Eurypylus c.s., maar in de eerste plaats
door eén der Griekse onderbevelhebbers, Ulysses, die de priesters voor zijn eigen
wagentje wilde spannen. In de tekst zelf wordt deze concrete situatie verschillende
malen in termen van een algemeen, complex politiek probleem omschreven, namelijk:
hoe behoort de machtsverhouding tussen de wereldlijke en geestelijke macht te
zijn, wat zijn de gevaren die deze bedreigen, en welke beleidslijn moet de wereldlijke
macht volgen om de gewenste orde in de staat te handhaven? Het juiste standpunt
in deze wordt herhaaldelijk door Agamemnon en de zijnen geformuleerd in hun
discussies over de wijze waarop men zich moet redden uit de concrete situatie die
in het stuk wordt verbeeld.
Zoals al in 3.2 (p. 387) is opgemerkt, zijn in de Iphigenia de sententiae in de tekst
van de handeling tot een minimum beperkt. Coster neemt nu echter een voor hem
nieuw middel te baat om de strekking van een aantal betogen te verduidelijken.
Anders dan in Ithys en Polyxena past hij herhaaldelijk uitgewerkte vergelijkingen
en beeldspraak toe, die - naar het lijkt - de plaats der sententiae innemen. Zo
vergelijkt Agamemnon in de openingsscène zijn eigen beleid ten opzichte van de
roerige geestelijkheid met dat van de ‘duyveljager’ (vs. 59-68), om wat later het
gedrag van Ulysses op eén lijn te stellen met dat van een vogellokker, die de
lokvogels der geestelijkheid te hulp roept als hij de vogels (het volk) niet op eigen
kracht weet te lijmen (vs. 101-112). De bekende beeldspraak waarin de
stuurmanskunst van zeevaarders, die in slecht weer hun schip moeten zien te
behouden, staat voor het staatsbeleid in moeilijke tijden, komt verschillende malen
voor. Deze wordt eerst gebruikt voor Calchas, als hij aanknoopt bij een ander beeld,
waarin Protesilaus het gedrag der geestelijken vergelijkt met een ondeugdelijke
weerhaan, die zich slechts naar Ulysses richt (vs. 672-675); later gebruikt ook de
rei dit beeld (vs. 1136-1147). De fraaiste vergelijking wordt gehanteerd door Nestor,
die het verschil tussen het goede en het kwade staatsbeleid (met betrekking tot de
verhouding tussen de wereldlijke en geestelijke macht)
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uitdrukt in het beeld van een paard dat op verschillende manieren wordt bereden:
‘Want by ghelijckenis, de werelt is een paart...’ (vs. 924). Onder deze vlag heeft de
Iphigenia vanaf het begin zee gekozen, door middel van de in 1.1 (p. 307, 315)
beschreven prent, die ook de uitnodigingskaart voor de (waarschijnlijk) eerste
opvoering sierde. In Niemant ghenoemt, niemant gheblameert (1620) zou Coster
deze vergelijking een zinnebeeld noemen, dat ‘spreeckt van regeering’: ‘een algory
182
ghenomen [...] van paarden te betomen’.
De reien na de eerste drie bedrijven hebben ook in dit stuk de traditionele
moraalstellende functie, die het publiek in staat stelt om het gebeurde in het juiste
licht te bezien. Het concrete politieke probleem krijgt door hen een morele basis.
Politiek wordt bepaald door het handelen van mensen: als deze maar tot juist moreel
inzicht komen, dan is de harmonie in de staat gewaarborgd.
Reeds in de eerste scène van het eerste bedrijf formuleert Agamemnon tegenover
Achilles het standpunt van de vorst die, geconfronteerd met een dolgedraaide
geestelijkheid, een praktisch beleid moet voeren om de orde in de staat te
handhaven. De pogingen der priesters om de wereldlijke macht een op hún speciale
godsdienst berustende wet voor te schrijven, moet hij met alle macht proberen te
ontkrachten door afleidingsmanoeuvres, terwijl hij zelf onpartijdig blijft. Coster legt
hem in deze scène tevens eén van de in de tekst der handeling zeldzame algemene
beschouwingen in de mond, waaruit een visie op de wortels van godsdiensttwisten
spreekt èn de norm wordt gesteld volgens welke men religieus wél kan leven (vs.
71-88). Slechts wanneer de mens zijn redelijke natuur volgt komt hij tot het ware
godsdienstige inzicht. Wanneer men echter zijn kritisch vermogen uitschakelt en
zich laat leiden door gewoonte en een door anderen (i.c. geestelijken)
voorgeschreven oordeel, ontstaan onvermijdelijk waanvisies en dus ook
godsdiensttwist.
Het gevaar voor de staat wordt zeer reëel wanneer verschillende tegenkrachten
zich - ieder uit eigen machtsbegeerte - samenbundelen, zoalshet geval is in het
Griekse leger. Hier heeft een ambitieuze onderbevelhebber (i.c. Ulysses) een
monsterverbond gesloten met de geestelijkheid. Hun inspelen op de godsdienstwaan
van het volk betekent een concrete dreiging van burgeroorlog, die zal uitbreken als
het wereldlijk gezag niet op hun eisen wil ingaan. Slechts met veel diplomatie kan
deze dreiging worden afgewend. Agamemnon wordt in het eerste bedrijf voor de
keuze gesteld: toegeven aan de wensen van de tegenpartij (die hem vooral principieel
tegen de borst stuiten en die zijn gezag zullen aantasten) óf via een listige manoeuvre
tegelijk wel en niet toegeven (waarmee hij eveneens het landsbelang boven zichzelf
dient). Menelaus raadt het eerste, Calchas, en later ook de Agamemnon-getrouwe
leiders, het tweede.
Het vervolg van de handeling (die vooral uit discussie bestaat) zal zich geheel op
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de door de twee keuzemogelijkheden afgegrensde beleidslijn concentreren. Slechts
even wordt in het tweede bedrijf de gelegenheid tot een kleine politieke zij-discussie
aangrepen, over de vraag in hoeverre de alleenheerschappij van de vorst absoluut
of relatief is (vs. 210-219). In de rei na het eerste bedrijf worden de juiste
verhoudingen binnen de geordende samenleving nog eens uiteengezet: het
wereldlijk, door God gegeven Recht is de basis van de harmonieuze staat,
gehanteerd door de redelijke vorst, de ‘aertschen Heylich’ (vs. 352), die wel vrijheid
van geweten aan zijn onderdanen garandeert, maar tevens het landsbelang voór
alles voor ogen heeft. De geestelijke macht wil ten onrechte het liefst de
bevoegdheden van deze wereldlijke macht ten opzichte van haar negeren, hoewel
in de godsdienst juist gehoorzaamheid aan deze door God gegeven macht begrepen
is.
In het tweede bedrijf wordt de patstelling van het begin slechts benadrukt. Opnieuw
wordt er - nu bij monde van Calchas - aan herinnerd dat ‘recht en rede’ leidraad
moeten zijn voor het handelen in de Iphigenia-zaak(vs. 678-681). Volgens de ‘goede’
priester is het uitgangspunt hiervoor de absolute noodzaak om tweedracht te
vermijden. De rei na dit tweede bedrijf concentreert zich daarna op de oorzaken
van de politieke naijver, die de godsdienstwaan van het volk misbruikt om zelf de
macht aan zich te trekken. Naijver wortelt in ontevredenheid: het niet genoeg hebben
aan ‘nootdruft’, zelfs niet aan ‘overvloet’ (vs. 712-713). De huidige situatie doet de
mensen wel klagen, zo zegt de rei, dat de ‘gulden tyd’ (vs. 709: de gouden eeuw)
voorbij is, maar ze behoeven slechts hun instelling te veranderen en hun geluk in
een ‘ghemeene staat’ te zoeken, om die eeuw nu opnieuw te beleven en zo naar
wens, dat wil zeggen in (innerlijke) rust, televen (vs. 716-723). En voor heersers als
Agamemnon geldt: bedwing eerst uzelf voór u het anderen doet. Met andere
woorden: Agamemnon zal moeten inzien dat Calchas' plan de juiste oplossing is.
Zijn behoefte om coûte que coûte zijn aanzien te behouden en verzet tegen Ulysses
te overwegen is in déze situatie onredelijk.
In het derde bedrijf, waarin de wereldlijke en geestelijke leiders op het toneeel in
discussie tegenover elkaar staan, worden door middel van Nestors beeldspraak de
juiste machtsverhoudingen binnen de staat nog eens, en nu zeer principieel,
benadrukt. Het recht en de godsdienst vormen de twee pijlers van de staat; de vorst
is wettig heerser over het wereldlijk én geestelijk gebied, zijn beleid wordt bepaald
door de politiek der ‘recklijckheyt’, waardoor het ook voor een wijs man mogelijk
moet zijn om zich te voegen naar de algemene godsdienst (vs. 969-976). Zoals ook
al bij monde van Agamemnon in het eerste bedrijf werd uiteengezet, legt ook Nestor
op zijn beurt de oorzaken van het godsdienstfanatisme, dat een beslissende stem
in het wereldlijk bestuur claimt, bloot: het natuurlijk oordeel van deze fanatici is
verduisterd door ‘schoolgeleerdheid’, die niet het redelijk verstand maar gewoonte
tot leidraad van 's mensen denken maakt (vs. 977-1004; 1007-1015). Door de
toevoegingen in editie-1626
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wordt de verblinde ‘eensyicheyt’ van de priesters nog eens extra benadrukt, maar
de strekking is in de edities-1617 al ruimschoots aanwezig. De rei herhaalt Nestors
standpunt: ‘will'ghe’ (vs. 1090, d.w.z.: aan de wereldlijke macht gehoorzame)
godsdienst en het van God gegeven recht vormen de hechte basis van de staat.
Meer dan in de vorige reien uit deze rei van Grieken een bijna persoonlijke klacht
over de verwording van de tijd, waarvan zij de directe slachtoffers zijn. Hun vurige
bede is: mogen de goden deze schijnheilige en machtsbeluste scheurmakers toch
tot inzicht (en zo tot eenvoud en oprechtheid) brengen, want anders zal het land
door hen tot de ondergang worden gebracht. Maar evenals de praktische Calchas
zien ook zij in dat daadwerkelijk verzet niet kan baten en dat het enige redelijke
politieke antwoord op dit moment is: ‘het anker laten zakken en trachten zo de storm
te doorstaan’ (vs. 1136-1147).
Dit is dan ook hetgeen waartoe Agamemnon als redelijk vorst uiteindelijk besluit,
zeker nadat ook Achilles publiekelijk heeft verklaard uit politieke overwegingen de
zijde der tegenpartij te zullen kiezen (wat hij in feite ook doet). De medestanders
van de geestelijkheid zijn echter gevangenen van de godsdienstwaanzin die zij zelf
(i.c. Ulysses) uit opportunisme hebben helpen aanwakkeren. Ulysses ziet te laat in
dat hij een adder aan zijn borst heeft gekoesterd, die hij niet kan beheersen. Coster
suggereert zelfs even dat Achilles' overlopen uiteindelijk is veroorzaakt door valse
beloften die Eurypylus niet van plan is waar te maken.
De handeling der laatste twee bedrijven wordt niet meer door een rei
becommentarieerd. De enige passage waarin de politieke situatie der Grieken nog
eens in een algemeen perspectief wordt geplaatst, wordt in de mond gelegd van
Ulysses zelf, de aanstichter van het conflict. Beschouwt men zijn woorden als
‘instructie’ voor het publiek - en gezien de schildering van de tweedracht binnen het
Griekse kamp is dat de enige mogelijkheid - dan levert Coster hier door middel van
een van zijn hatelijkste personages een pleidooi voor een ‘sterke man’ (of toch:
sterke mannen?), die in een crisissituatie met volledige volmacht bekleed de staat
weer in het gareel brengt. Het veelhoofdig gezag in de Griekse staat blijkt namelijk
niet in staat de dreiging van burgeroorlog de kop in te drukken, het bevordert deze
zelfs.
Zo is de - niet veelzijdige, beslist eénduidige - instructie van de Iphigenia samen
te vatten als een rationalistisch pleidooi voor het handhaven van de juiste verhouding
tussen wereldlijke en geestelijke macht. Dit wordt toegelicht door morele lering over
de basisvoorwaarden voor die verhouding, welke in de mens zelf liggen: het gebruik
van het ‘natuurlijk’ verstand, dat godsdienstwaan, begeerte boven ‘nootdruft’ en
naijver op de naaste terug kan brengen tot rede en mate, en zo ook tot echte, zuivere
godsdienst.
Dit laatste heeft ook Rens terecht aangewezen als een door Coster gewilde
boodschap. Deze is echter ondergeschikt aan het hoofddoel van de Iphigenia, de
les over het politiek-theoretische probleem dat de gemoederen in deze jaren zeer
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bezig hield, zoals we zullen zien. Costers kritiek op de predikanten is in zoverre
‘onrechtstreeks’ dat deze slechts een van de middelen is om de scheefgroei binnen
de Griekse staat te benadrukken en zo de lering beter te laten overkomen. Die kritiek
wordt in de latere edities niet wezenlijk veranderd en is vanaf het begin zeer scherp.
Of in de Iphigenia van 1617 inderdaad nog niets te vinden is van de ‘excessen’ als
de karikatuur van Trigland, actuele toespelingen die in elk geval in de toevoeging
van het laatste toneel in 1630 als zodanig werden herkend, zal blijken in 5.3.2 (p.
183
436, 440).
Coster biedt tegelijk een praktische leidraad voor een situatie waarin het juiste
politieke beleid (nog) niet met alle kracht kan worden doorgevoerd. Deze komt neer
op een raad tot ‘meeveinzen’ met de veinzers en de vijand met zijn eigen wapens
bestrijden. Heeft de verlichting van de noodsituatie misschien de variant in Diana's
laatste woorden in editie-1626 tot gevolg gehad? Diana roept daarin namelijk alle
aanwezigen op om niet meer te veinzen (vs. 1786: ‘slacht u eyghen harten’), wat
mogelijk ook voor Calchas en de zijnen geldt. (Dit dan afgezien van de overweging
dat de woorden van de pseudo-Diana haar door Calchas zelf zijn ingegeven!) Nader
ook hierover in 5.3.1 (p. 429-431).

3.4 Karakters
In de Iphigenia wordt de karaktertekening van de verschillende figuren niet - zoals
in het Senecaanse drama - door middel van emotionele uitingen(pathos) bepaald,
maar eerder door ‘gewone’, ongeëmotioneerde reacties, die als kenmerken van
184
hun ‘type’ worden beschouwd (ethos). Dit dan met dien verstande dat de onderlinge
verschillen tussen deze types voornamelijk (voor zover het de mannen betreft) tot
uiting komen in hun argumenten binnen discussies over eén zaak: hoe het gewenste
politieke doel te bereiken. Van ‘losse’ sententiae, die niet bij de situatie passen, is
nu geen sprake meer.
Er zijn in de Iphigenia zo allerlei punten aan te wijzen waaruit blijkt dat Coster
zich veel meer met de discussies in de verschillende scènes op zichzelf bezig hield
dan met de (psychologische) motivering van het gedrag der hoofd personen. Dit
zien we allereerst in zijn tekening van Agamemnon. Het wordt bijvoorbeeld niet
duidelijk of deze voór Ulysses' vertrek op de hoogte was van diens voorgenomen
missie naar Mycene. Als de rei der Grieken in III.2 de aankomst van Clytaemnestra
op Ulysses' schip aankondigt, weet Agamemnon in elk geval direct dat zijn dochter
er bij is en ook onder welk mom ze naar Aulis is gelokt (vs. 1079). Hij kan dit alleen
weten als Ulysses dit voor zijn vertrek zou hebben aangekondigd, iets wat volgens
Protesilaus ook is gebeurd (vs. 470 e.v.; maar Achilles wist van niets). Coster heeft
echter, zoals we al zagen, de kans tot innerlijke
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tweestrijd hierover ‘weggeorganiseerd’. Ontdaan van alle persoonlijke twijfel en
angst demonstreer de opperbevelhebber bij Coster weinig meer dan ‘het afwegen
van het juiste staatsbeleid in een crisissituatie’. Zijn korte gedachtenwisseling met
Calchas over de vraag of de vorst al of niet aan wetten is gebonden en überhaupt
bekritiseerd mag worden, zou echter wel als extra ‘karaktertekenend’ beschouwd
kunnen worden. Agamemnon wordt hierdoor iemand die in zijn machteloze poging
om zijn machtspositie te beschermen, de vorst absolute bevoegdheden toeschrijft
die deze volgens Calchas niet bezit.
Het optreden van Clytaemnestra en Iphigenia, bij Euripides hoofdfiguren (want
hoofd-slachtoffers) in het drama, wordt door Coster vooral aangegrepen om de
huichelachtigheid en ‘rücksichts’ loze waanwijsheid van Eurypylus aan de kaak te
stellen. Toch heeft Coster in de eerste en tweede scène van het vierde bedrijf,
waarin de vrouwen zo'n ander welkom wacht dan zij verwacht hadden, wel ruimte
gemaakt vooreen typering van Iphigenia, die in principe op die van Euripides is
geënt. Zij is dan het ongeduldige jonge meisje dat verlangt haar vader weer te zien
én (alleen bij Coster, aangezien Euripides' Iphigenia onkundig is van de zogenaamde
huwelijksplannen) haar bruidegom. Bij Coster treft men overigens niet de door
Aristoteles en Heinsius gewraakte plotselinge overgang aan in de emoties van
185
Euripides' Iphigenia. Bij hem is de situatie ook geheel anders. Als Iphigenia van
Eurypylus hoort welk lot haar wacht is ze eerst met stomheid geslagen; daarna, ook
als zij haar vader heeft ontmoet, spreekt ze slechts in enkele zinnen haar angst en
onbegrip uit (111.2.3, vanaf vs. 1319). Haar moedige opstellingin de derde en vierde
scène van het vijfde bedrijf sluit niet zo direct op haar vorige reactie aan als bij
Euripides. Daarbij zal ook in de beoordeling door Costers publiek meegespeeld
hebben dat Iphigenia weet dat het allemaal ‘niet echt’ is.
Clytaemnestra wordt bij Coster alleen getekend als een bezorgde moeder, die
haar dochter fel verdedigt. Van de agressie en wrok tegenover Agamemnon, die bij
Euripides breed wordt uitgesponnen, is hier niets terug te vinden.
De Griekse legerleiders om Agamemnon heen worden allen gekenmerkt door
een uitgesproken eigen houding ten opzichte van de te volgen beleidslijn. Nestor
en Palamedes zijn redelijke raadgevers; beiden overtuigen de opperbevelhebber
op het laatst van de noodzaak om met Calchas' plan in te stemmen, beiden hebben
zich dan steeds voór Agamemnon en tegen de geestelijkheid opgesteld. Nestor is
186
de wijze en welsprekende raadsman die hij volgens de overlevering moet zijn.
187
Palamedes, die - eveneens volgens de overlevering - speciaal de haat van Ulysses
heeft opgewekt, is echter, anders dan men zou ver-
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wachten, meer tegen Eurypylus dan tegen Ulysses gekant, lets wat ook in de
editie-1626 (na de Palamedes) niet is veranderd.
De grote tegenstander van Ulysses is bij Coster Protesilaus, die niet ophoudt
tegen diens kwalijke eigenschappen uit te halen. Hij behoort tot de meest ‘individueel’
getypeerde karakters in Iphigenia. Ook hier sluit Coster zich aan bij de traditie, die
een voorstelling van Protesilaus als een onstuimig, overmoedig krijgsman die zowel
de dwang der geestelijkheid als Ulysses' lafheid verafschuwt, zeer aannemelijk
188
maakte. Protesilaus had, anders dan Ulysses, wél zijn jonge bruid zonder protest
achter gelaten om mee naar Troje te gaan en had zich niet door enige orakelspreuk
laten verhinderen om daar als eerste voet aan wal te zetten. Zo'n man zou bij Coster
ook de enige zijn die Calchas' plan op het laatst een onterechte knieval voor de
geestelijkheid zou achten en die zelfs enig wantrouwen ten opzichte van de door
alle anderen vertrouwde priester zou koesteren (vs. 1731-1732).
Van degenen die zich tegen Agamemnon keren is Ulysses op en top de
zoetgevooisde hypocriet die hij in de na-Homerische traditie (waarvan Euripides de
eerste vertegenwoordiger was) is geworden. Zoals bij Euripides Ulysses samen met
Calchas het volk tegen de opperbevelhebber dreigt op te hitsen en via gezaaide
tweedracht zijn persoonlijke ambitie wil botvieren, zo is ook bij Coster Ulysses de
aanstichter van rebellie tot eigen voordeel, de veinzer bij uitstek, die zich niet ontziet
misbruik te maken van het bijgeloof van het domme volk. Bij Coster speelt hij een
veel belangrijker rol, óp het toneel, maar er blijft onduidelijkheid over zijn motivatie.
Volgens Costers eigen mededeling is Ulysses in feite de initiator van het plan om
Iphigenia te offeren. Hij zet omstandig diens boze opzet uiteen:

Ulysses, die ick in dese Tragedie als een staat-geerich Prince in-voere,
neemt dese gelegentheyt waar, en stroyt door het Legher, dat het de
Goddinne Diana niet en belieft voorspoet tot desen tocht te verleenen,
voor dat Agamemnon [...] haar met zynen bloede, voor de begangene
misdaden, in het schieten eender Hinde, versoent soude hebben; hopende
dat de Vorst aan alsulcke schultbetalinge niet en soude willen, ende dat
daar door gelegentheyt gevonden soude mogen werden, om hem met
den name van Godloos te bekladden, ende den volcke, dat door een
blinden yver ghedreven wordt, aan hem te doen misnoeghen, ende also
den roep in het Grieksche Legher te brengen, dat onder het beleyt van
Agamemnon, de Troyaansche Oorloghe nimmermeer en soude gelucken,
om also door de gunste des Grieckschen Priesterschaps, die ick stelle
dat hy, Ulysses, op syn handt ghehadt heeft, den Myceenschen Koning
te bossen [d.w.z.: te doen vallen], en het opperste gebiet selver te
189
bekomen.
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Ook de Agamemnon-getrouwen zijn het er stuk voor stuk over eens dat Ulysses de
boosdoener is, die gebruik heeft gemaakt van de godsdienstwaan van priesters én
volk. Volgens hen begeert Ulysses maar eén ding: Agamemnon van de troon te
stoten en zelf diens plaats in te nemen. Daarom heeft hij verzonnen dat volgens de
wil der goden Iphigenia geofferd moet worden. Met dit verhaal heeft hij op het
godsdienstfanatisme der priesters ingespeeld, die op hun beurt het volk zullen
opruien als Agamemnon weigert aan de (zogenaamde) wil der goden te voldoen
(vs. 95-100; 123-129; 175-186; 394-399; 664-666; 795-801; later ook in vs.
1541-1542, bij monde van Palamedes, die echter ook Eurypylus' schuld zeer
benadrukt).
Zodra Clytaemnestra en Ulysses op het toneel komen wordt echter een ander
geluid gehoord. Volgens Clytaemnestra berust het iniatief tot het plan om Iphigenia
te offeren juist bij Eurypylus, die hiermee zijn macht over de vorst kan tonen. Deze
heeft volgens haar voor zijn snode opzet gebruik gemaakt van Ulysses' eigen
machtsbegeerte, die de ambitieuze leider zo in de armen van de priesters heeft
gedreven, tegen Agamemnon (vs. 1346-1351).
Het is binnen Ulysses' opzet steeds van belang geweest dat Agamemnon
inderdaad zou persisteren bij zijn weigering om op de eisen der priesters in te gaan,
want dán zou hij, dank zij Eurypylus, de door hem begeerde kroon kunnen grijpen.
Zou Agamemnon toegeven, dan zou er wel afbreuk gedaan worden aan diens eer,
daar hij heeft moeten buigen voor de ‘papen’, maar hij zou in naam de vorst der
Grieken blijven (o.a. vs. 301-304). In zijn ‘agnitio-monoloog’ komt Ulysses echter
tot het inzicht dat hij Agamemnon maar beter de ‘tytelen van eer’ kan laten (vs.
1465), omdat ook voor hem, Ulysses, het koningschap toch alleen maar
afhankelijkheid van de geestelijken zou inhouden. Als hij in vs. 1470-1474 zijn
soldaten (conform Eurypylus' verzoek) opdracht geeft er voor te zorgen dat
Agamemnon zijn dochter niet aan het offer onttrekt, vermindert hij in feite zijn kans
op machtsovername. Men kan dit hier eventueel interpreteren als bewust zo bedoeld,
gezien Ulysses' veranderde instelling. Ulysses' monoloog zelf is verder ook ‘true to
type’: nergens breekt er een glimp van spijt door over hetgeen hij Agamemnon
persoonlijk én het algemeen belang heeft aangedaan.
Ook het karakter van Menelaus is in principe geënt op dat van zijn voorganger
bij Euripides, die echter in zijn hypocrisie veel subtieler is getekend als hij van
verontwaardiging over Agamemnons desertie plotseling omslaat naar quasimeeleven
met zijn in het nauw gebrachte broer. Menelaus is bij Coster de politieke opportunist
die weliswaar niet - als Ulysses - zelf op de godsdienstwaan van het volk heeft
gespeeld, maar die het ook niets kan schelen dat anderen dat wel gedaan hebben.
Tweedracht in het leger vreest ook hij, maar uit puur eigenbelang, omdat dit de
voortgang van de tocht naar Troje (dat wil zeggen: Helena) zal vertragen. Zodra
dus uit Calchas' woorden blijkt dat het volk heilig in de zogenaamde wens van Diana
gelooft, schaart hij zich onmiddellijk achter Eury-
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pylus c.s. en betoont hij zich bij gelegenheid officieel nog ‘roomser dan de paus’
(zoals in vs. 141-142, en later in vs. 1076, of in de toevoeging na vs. 1059). Aan de
andere kant worden Menelaus ook argumenten als die van Achilles in de mond
gelegd, waarmee hij pleit voor uit politieke noodzaak meeveinzen met een
geestelijkheid die door haar macht over het volk zo'n grote bedreiging voor het
wereldlijk gezag vormt. (Dit al in vs. 191-200; de passage in vs. 1020-1029 met
deze strekking kon in de edities-1617 dan ook gemakkelijk ten onrechte in de mond
van Achilles gelegd worden.)
Achilles is de enige van de (uiteindelijke) overlopers naar het priesterkamp die
niet overduidelijk eigenbaat, maar slechts politiek rationalisme aangewreven kan
worden. Hoewel Protesilaus in zijn gesprek met Achilles eerst enige achterdocht
koestert ten opzichte van Achilles' eventuele betrokkenheid bij Ulysses' plannen,
wordt zijn argwaan door Achilles' reacties (die overigens niet glashelder zijn)
weggenomen. Ook al vindt Protesilaus zijn wapenbroeder wel erg relativeren, toch
blijkt hij in V.2 kennelijk geen moment zijn feitelijk overlopen te hebben verwacht
(vs. 1695-1698). Dit is overigens nogal ongeloofwaardig na Achilles' speech in vs.
1040-1051. Ook valt op Achilles' beweegredenen een niet geheel weggenomen
verdenking als Eurypylus in vs. 1381-1382 en 1452-1455 tegenover Ulysses
aankondigt dat hij Achilles voor hun opzet zal proberen te winnen met de (valse)
belofte van de oppermacht, waarna Calchas later aan de legerleiding komt melden
dat Achilles zich door het ‘onbeschaamd'lijck lopen’ van Eurypylus openlijk voor de
andere kant heeft verklaard (vs. 1688-1689). Achilles heeft zich echter reeds vanaf
het begin uitgesproken voor meéveinzen ‘om beter’. Zijn pleidooi hiervoor heeft hij
later binnen de legerleiding toegelicht met het argument: op die manier hebben
goede leiders tenminste nog enige greep op het volk en kunnen zij dit weer op het
goede pad brengen (vs. 1040-1051). Wel neemt hij in de stichomythie-dialoog met
Protesilaus (II.1) ook andere standpunten in, maar deze worden vooral door de
dialoog-situatie ingegeven, waarin het ene argument om het andere vraagt.
Tegenover Protesilaus geeft hij in elk geval blijk van helder inzicht in de
hardnekkigheid van het machtsverlangen der priesters (vs. 620-638). Hoewel Nestor
in V.1 Achilles over eén kam met Menelaus scheert als hij de ‘mannen van oordeel’
die zich aan de kant der geestelijken scharen, door eigenbaat gedreven acht (vs.
1556-1565), haast Calchas zich in de volgende scène weer om de overgebleven
legerleiders ervan te verzekeren dat Achilles' trouw aan de goede zaak niet in twijfel
getrokken hoeft te worden. Dat is maar beter ook, meent hij, want zonder Achilles
kan men de meewerking van het leger wel afschrijven.
Evenals de voorstelling van de andere figuren verandert ook die van Achilles in
de editie-1626 niet wezenlijk; wel krijgt hij de kans om tegen Iphigenia zijn onschuld
aan haar sterven te betuigen. In deze toegevoegde passage (tussen vs. 1756 en
1757) schenkt Iphigenia hem haar bruidskrans en verzekert hem op haar beurt dat
ze hem haar dood niet aanrekent. Als Clytaemnestra hem - tevoren -
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verwijt dat hij nu Iphigenia opoffert aan afgodendienst en staatzucht, antwoordt hij
conform zijn reeds in de vorige redacties ingenomen standpunt: ‘Om dat dat willen
de gevaerelijcke tijden’, terwijl Ulysses quasi-vroom Eurypylus bijvalt in diens
correctie: ‘Om dat de Godheyd selfs ons dat also gebied’ (in de toevoeging tussen
vs. 1744 en 1745).
Aan de Achilles bij Euripides herinnert deze Achilles nauwelijks. Daar is hij de in
eigen eergevoel gekwetste krijger, die zich wel heldhaftig opwerpt om Iphigenia te
redden, maar die daarin niet blijkt te kunnen slagen zonder bloedvergieten. Bij Coster
is Achilles een nuchter militair leider op een sleutelpositie, die beide partijen aan
hun zijde willen hebben en wiens politieke keuze de doorslag geeft tot het snel door
laten gaan van het offer.
Een bijfiguur als de schreeuwer Tersites is weer direct ontleend aan de door
190
Homerus gevestigde traditie. Tersites levert veel geschreeuw maar weinig wol.
Van enig politiek benul blijkt bij hem niets, hij beperkt zich maar tot schimpscheuten
tegen de legerleiding.
Tot slot zijn daar Calchas en Eurypylus, beiden zeer globaal als type getekend.
Calchas is de praktische, Agamemnon-getrouwe raadgever, Eurypylus de keiharde,
berekenende, van eigen gelijk overtuigde priester, die vanuit zijn godsdienstfanatisme
zijn wil zoveel mogelijk aan de wereldlijke machthebbers wil opleggen.
De in de Iphigenia optredende mannen vertegen woordigen even zovele nuances
in de standpunten en gedragingen die men in een politieke conflictsituatie als die
in 1617 (en nog in 1630) bij verschillende politieke figuren kon aantreffen. Costers
boodschap is dan ook onlosmakelijk met deze situatie verbonden, zoals straks zal
blijken.

3.5 Titel en motto's
Evenals bij Ithys en Polyxena het geval was heeft Coster de titel van zijn Iphigenia
ontleend aan het onschuldige slachtoffer van de waanzin waartoe de ‘groten’ door
redeloosheid vervallen of welke zij - zoals Ulysses in Polyxena en Iphigenia - bij
anderen helpen aanwakkeren. Evenmin als in de twee andere tragedies speelt de
titelfiguur een hoofdrol in de handeling; wel duidt ook haar naam op de ‘qua
indrukwekkendheid en ongeluk meest opvallende gebeurtenis’ waartoe de handeling
leidt. Dat een auteur de titel van zijn drama kan ontlenen aan de figuur die zo'n
191
gebeurtenis overkomt, werd - zoals we zagen - door Scaliger gesanctioneerd.
Evenals Polyxena gedraagt ook Iphigenia zich bij uitstek indrukwekkend en waardig.
Weliswaar vertoont zij deze ‘dignitas’ vooral in de - ook binnen de toneelsituatie
geacteerde - afscheidsscène voór het offer, maar
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zij voldoet daarmee geheel aan de formele eisen die aan zo'n gedrag gesteld worden.
Mét Ithys en Polyxena vormt Iphigenia in zekere zin een klassieke
192
‘martelaarstrilogie’. Uit de motto's bij de Iphigenia blijkt bovendien de politieke én
godsdienstige stellingname van de auteur.
Het eerste motto verwijst naar het vierde hoofdstuk van het bijbelboek Exodus.
In dit hoofdstuk, waarin God aan Mozes de opdracht geeft om het volk der Israëlieten
uit Egypte te leiden naar het beloofde land Kanäan, wordt de door God gewilde
verhouding tussen Mozes en zijn broeder Aäron, of wel de wereldlijke en de
geestelijke macht in de staat, duidelijk gesteld. God zal het woord van Mozes leiden,
waarop Aäron de door God aan Mozes ingegeven woorden namens hem zal
overbrengen. Of wel: ‘Hij zal vooru tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond
zijn en gij zult hem tot God zijn’. Deze woorden zullen een in de zeventiende eeuw
zeer geliefde spreuk blijken te zijn bij al degenen die het gezag van de wereldlijke
overheid boven dat van de geestelijke macht willen bevestigen, met een beroep op
een onaantastbare autoriteit. In de tekst zelf zal Nestor opnieuw bij deze
bijbelpassage aanknopen als hij uit de geschiedenis van het volk van Israël
navolgenswaardige voorbeelden voor een harmonieuze verhouding tussen kerk en
staat put, m.n. het optreden van Mozes en David (vs. 1637-1646; 1661-1670).
Het tweede motto is ontleend aan een andere christelijke autoriteit, de filosoof en
theoloog Lactantius (eind 3de, begin 4de eeuw na Chr.). Diens uitspraak ‘Homo
dum vult videri nimis religiosus fit superstisiosus et delirat’ kunnen alle
godsdienstfanatici zich aantrekken. (Te vertalen als: Zodra de mens als al te
193
godsdienstig beschouwd wil worden wordt hij een dweper en spreekt wartaal.)
Waar het eerste motto instrueert over het juiste staatsbestel, richt het tweede zich
op de oorzaak van een scheefgetrokken verhouding tussen kerk en staat: de mens
overschrijdt de mate van iets wat in principe goed is en vervalt zo in redeloosheid,
i.c. godsdienstfanatisme. Beide motto's raken de kernboodschap van de Iphigenia.
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De Isabella is eveneens een treurspel waarin een onschuldig slachtoffer haar naam aan de
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4 De stof van de Iphigenia: morele codering
4.1 Het offer van Iphigenia als moreel exemplum
Evenals de Trojaanse prinses Polyxena is de jeugdige Griekse Iphigenia in de door
Euripides gevestigde literaire traditie het symbool geworden van de standvastigheid
van de zuivere, kinderlijke onschuld tegenover een gruwelijke dood, haar bereid
194
door de onderlinge haat en eigenbaat der volwassenen. Iphigenia belichaamt
reeds in de visie van Euripides, maar ook bijvoorbeeld bij Cicero, daarbij nog de
heroïsche vaderlandsliefde van de deugdheldin die bewust het eigen leven wil
195
offeren aan het algemeen belang. De uitbeelding van de edele moed waarmee
een zuivere geest zich neerlegt bij het gruwelijk spel van het oorlogslot heeft
waarschijnlijk mede Erasmus geleid toen hij van al Euripides' drama's juist de,
Hecuba en de Iphigenia in Aulis koos om te vertalen. In de dood van onschuldige,
jeugdige slacht offers als Polyxena en Iphigenia zullen Erasmus en zijn tijdgenoten
196
de verschrikkingen van de oorlog ook ten volle gedemonstreerd hebben gezien.
Zo noemt Hooft in de Geeraerdt van Velsen beide meisjes in eén adem als hij de
Vecht zijn glorieuze toekomstbeeld laat beschrijven: de vrijheid zal worden hersteld,
de tyrannie verdreven en ‘d'Iphigeniaes en Polixenaes verlost van d'altaers bloedich’
(vs. 1519-1520).
Voor de christelijke dramaschrijvers die een bijbels onderwerp wilden bewerken
volgens klassieke voorbeelden was Euripides' Iphigenia in Aulis bovendien een
inspirerend voorbeeld voor de uitbeelding van het bijbelse verhaal over Jephta's
offer van zijn dochter. In Frankrijk ziet men dit bij de Schotse hellenist in Bordeaux,
197
Buchanan, in zijn beroemde drama Jephthes sive votum (1544). In de scène
waarin de jeugdige Iphis vóór het offer tegenover haar ouders staat her-innert het
optreden van het moedige meisje dan ook sterk aan dat van de dochter van
Agamemnon. De nadruk valt hier echter op Iphis' gehoorzaamheid en liefde voor
haar vader, wiens gelofte aan God ze zonder protest respecteert. Ook in het drama
Jephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) van de Amsterdamse
Abraham de Koning is de bereidheid van Jephthahs dochter Miria om te sterven
198
een christelijke plicht tot gehoorzaamheid aan Gods wil geworden. Even-
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als Izaäk een spiegel van gehoorzaamheid aan God en ouders is voor alle
jongemannen,
Soo ist dese Jephthahs Dochter, voor alle Maeghden, die haer Vader
so vrywillich gehoorsaem was, (ja selfs in 'tgene dat teghen de natuer,
en 't Goddelijck woordt streed,) u leerende (O Dochters) wat ghy schuldich
199
zijt te doen, in tgeen dat Gods woort en het Vaderlijck recht vereyst.
Men blijkt in deze tijd binnen de Brabantse kamer wel op de hoogte te zijn van
de parallel tussen het klassieke en het bijbelse verhaal. De jonge Vondel legt in een
lofsonnet op Jephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel zelfs een directe relatie
tussen Euripides' drama en dat van De Koning: zoals Euripides lang geleden zijn
publiek deed wenen, ‘doen Iphigenia bebloeden het Tooneel’, zo heeft ook De
Koning de toeschouwers in diepe droefheid gestort door zijn uitbeelding van het
200
offer van Jephthahs dochter. (Het lijkt overigens dat Vondel de inhoud van de
Iphigenia in Aulis niet goed kende: Iphigenia's bloed vloeide immers bij Euripides
juist niet.) Zoals ik elders heb laten zien, weet men dan in Amsterdam ook dat de
uitbeelding van de emotionele reacties op het offer van Iphigenia als de meest
201
inspirerende uitdaging voor schilders én dichters was te beschouwen. Ook dit
erkende potentieel aan diverse mogelijkheden tot pathos van de bij het offer
betrokken figuur wordt door Coster niet benut, (Dit hangt natuurlijk ook samen met
het feit dat Agamemnon c.s. weten dat het om een namaakoffer gaat.)
Nu is Euripides niet alleen de iniator van de voorstellingen waarin Iphigenia mét
Polyxena een toonbeeld van standvastigheid of het medelijden-wekkende slachtoffer
van de verschrikkingen van de oorlog is geworden. Hoewel de goddelijke inspiratie
achter het door Calchas geïnterpreteerde orakel niet expliciet door hem in twijfel
wordt getrokken, stelt hij in feite het door de priester en Ulysses uit eigenbelang
aangewakkerde religieus fanatisme als beangstigend pressiemiddel voor. Naar dít
aspect van het offer verwijst, vlak voor Costers Iphigenia, van Hoghendorp in zijn
202
Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem enz. ‘Geveynsde Religie’ beroemt
zich er indit stuk op dat zij ‘door heyl' gen schijn’ de meeste mensen heeft bedrogen
(vs. 230). Over hoeveel altaren heeft zij niet mensenbloed laten vloeien, nadat zij
wrede priesters en het botte volk had wijsgemaakt dat dit ‘in 's Hemels dienst’
gebeurde. Zo heeft zij Agamemnon valselijk angst voor onheil ingeblazen, zodat hij
zijn eigen dochter van het leven heeft beroofd (vs. 243-250). Zoals we gezien hebben
komt deze visie op het Iphigenia-offer als doorgedreven door van fanatisme en
bijgeloof bezeten
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priesters en hun aanhang terug bij Coster. Hij ontleent deze interpretatie naar zijn
zeggen aan de bewuste ‘versiering’ van de oude dichters, die het Iphigeniaverhaal
hebben nagelaten als exemplum van het kwalijk aanwenden van bijgeloof voor
203
eigen baat- en staatzucht.
Inderdaad blijkt de Iphigenia-geschiedenis al door Lucretius aangegrepen om te
waarschuwen tegen de bloedstollende uitspraken van priesters: hij die daaraan
gehoor geeft verlaat het pad der rede en wordt geteisterd door vrees. In Lucretius'
versie is het offer inderdaad voltrokken, Iphigenia is bij hem ook slechts een smekend
slachtoffer van gruwelijk bijgeloof, de moeder der zonde, en haar lot demonstreert:
‘Tantum religio potuit suadere malorum’ (Tot zoveel kwaad heeft de godsdienst de
204
mensen weten te bewegen).
De mythograaf Natale Conti of Natalis Comes (van wiens Mythologia Coster,
205
zoals we zagen , een Latijnse en Franse editie in zijn bezit had) zou zich op deze
plaats bij Lucretius én op Euripides' drama beroepen als hij op zijn beurt verwijst
206
naar het Iphigenia-offer, als exemplum van de vreselijke gevolgen van superstitie.
Ook bij Conti lijdt het geen twijfel dat de valse priesters van de oudheid zélf bewust
het volk om de tuin leiden. Zoals het in de Franse vertaling van 1607 luidt, waren
dit
de plus sales & infames Prestres, qui sceussent par grand artifice &
ruse decevoir les hommes, & ne laisassent passer aucune espece de
tromperie par retenir en leur devoir ceux qu' ils auroient accablez &
ensevelis de superstitions.
Degenen die zich niet aan hun wil wensten te onderwerpen bedreigden ook zij
reeds met de bekende middelen:
leur denonçans la vengeance de leurs Dieux, ou par loix establies par
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les Prestres, ou les menaçans de leur faire courir sus par la populace.
Dat het offer van Iphigenia bij Costers geestverwanten in de eerste plaats als een
exemplum in negativo werd beschouwd kan ook blijken uit de woorden van Carel
van Mander. In zijn Wtlegginghe op Ovidius' Metamorfosen interpreteert hij deze
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Coster, ‘Inhoudt’ van de Iphigenia, in Coster 1883, p. 224, rg. 46-53.
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geschiedenis als eén van de voorbeelden van het ‘Grouwlijc verloop der Heydensche
Afgoderije’:
Voorder is te sien, hoe verre dese raserije des Afgodighen wesens,
den Menschen heeft connen verleyden van den waeren Schepper, en
van alle Menschelijcke reden, in het op-offeren der Maeght Iphigenia, dat
sy soo verduystert zijn gheworden in 't verstant, dat sy meenden Gode
te behaghen met zijn ernstigh ghebodt te breken, en sulcken grouwlijcke
en jammerlijcke bloedstortinghen, en het dooden der eyghen kinderen
aen te gaen.
Van Mander besluit met een ware boetepreek tegen de schandelijke praktijken
van priesters uit het verleden, waarvoor men ook in het heden nog steeds op zijn
hoede moet zijn. Het is een wonder
hoe het arm Menschlijck gheslacht in sulcken jammerlijcken dolinghe
heeft connen gheraken, oft soo vervoert geworden is van soo eenige
Calchassen, oft valsche Leeraers, die buyckliefdigh om luylijck te leven,
om ghewin, oft selfs verleydt, en uytsinnigh den volcke alsoo hebben
betoovert en verblindt, in soo grooten dwang, en vreese, als hun arm
slaven te leven. Och hoe schadelijck is de valsche leeringhe, en
wijsmakinghe van sulcke, die geern ontsien en gheeert zijn onder den
volcke, en hoe veerdigh en ghereet zijn ghemeenlijck de morwe herssenen
des ghemeenen slechten volcks, om alderley valsche ghedaenten, en
208
beeldinghen der leeringhen in te drucken.
Costers Iphigenia blijkt in de visie op de achtergrond van het offer aan te sluiten
bij een al lang tevoren gevestigde traditie, die in het verhaal eén der sprekendste
gevallen van priesterbedrog en bijgeloof herkende. Euripides leverde Coster het
extra element van de ambitieuze regeringsleider die het priesterfanatisme ten eigen
bate aanwendt. Costers keuze van dit geval en de uitwerking ervan beoogden zoals we zagen - in de eerste plaats een politieke les-in-moreel-per-spectief,
toegespitst op de zijns inziens juiste verhouding tussen kerk en staat. Toegepast
op de concrete politieke situatie van de bewogen zomer van 1617 werd het stuk
echter ook meer dan dat. Hierover nader in de volgende paragraaf.
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5 De politiek-morele instructie van de Iphigenia
5.1 De politiek-religieuze situatie in Amsterdam. 1617
Toen Coster in oktober 1617 zijn uitnodigingen voor de (besloten) voorstelling van
de Iphigenia liet uitgaan, informeerde hij zijn publiek op niet mis te verstane wijze
over de strekking van het te spelen stuk. De afbeelding met de twee paarden op de
uitnodigingskaart (opnieuw afgedrukt boven de Inhoudt in de eerste uitgave) maakte
iedere politieke waarnemer duidelijk ‘Hoe 't in de Wereldt gaat, en hoe 't behoort te
gaan’, of wel: hoe de huidige politieke situatie is te kenschetsen en hoe deze zou
moeten zijn. Coster schaarde zich met zijn politiek commentaar ondubbelzinnig
achter het standpunt dat de Staten van Holland, onder leiding van Oldenbarnevelt,
dan al enige jaren met grote vasthoudendheid expliciet verdedigden tegenover
calvinistische theologen zoals de Amsterdamse ds. Trigland. Het is het standpunt
dat slechts aan de christelijke overheid de hoogste beslissingsbevoegdheid toekomt
in wereldlijke én kerkelijke zaken, waarmee de kerkelijke macht dus geheel
ondergeschikt wordt aan de autoriteit van de overheid. Hiermee stelden de Staten
zich diametraal tegenover de opvatting der calvinisten, die de kerk beschouwden
als een van de wereldlijke staat volkomen onafhankelijk ‘rijk der genade’. Dit stond
in hun visie alleen onder Christus, die de enige leidraad biedt volgens welke de kerk
bestuurd mag worden. De calvinistische theocratische leer gebood bovendien dat
de overheid door de kerkelijke ambtsdragers voortdurend gewezen moet worden
op haar goddelijke plicht tot uitvoering van Gods wil, onder meer het uitbannen van
elke valse religie. Het beleid der Staten, die tijdens het Bestand tot elke prijs een
interne godsdienstvrede wilden bereiken, hield in feite in dat de wereldlijke
ambtsdragers een zeer essentieel deel van het kerkelijk beleid opeisten. Toen de
dominees zich hiertegen verzetten, betekende dit onvermijdelijk dat het calvinistisch
209
dogma op het terrein van de politiek werd verdedigd.
Zo waren de godsdienstige tegenstellingen binnen de gereformeerde kerk op een
politiek conflict uitgemond. De wrijving tussen de streng dogmatische calvinisten en
de zogenaamde libertijnen, die veel meer leervrijheid en godsdienstige tolerantie
voorstonden, had zich reeds voor het Bestand toegespitst in de theologische disputen
tussen de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus, waarin de calvinistische
predestinatieleer het belangrijkste strijdpunt vormde.

209

Over de opvattingen over de verhouding tussen kerk en staat, m.n. tijdens het Bestand: Visser
1926, p. 117-241; Nobbs 1938, p. 1-49; Conring 1965, p. 24-43. De visie van ds. Trigland
ook bij Ter Haar 1891, p. 123-126; die van De Groot ook bij De Vrankrijker 1937, p. 103-115.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

407

Allegorie van het goede en het kwade staatsbeleid, in Iphigenia, fol.-ed.-1617.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

408
In 1610 kregen deze godsdienstige tegenstellingen voor het eerst een openlijke
politieke signatuur. Men vindt deze al in de formulering van de door de aanhangers
van Arminius bij de Staten van Holland ingediende Remonstrantie (waarin in vijf
artikelen de Arminiaanse geloofsbelijdenis werd neergelegd), maar vooral in het
Tractaet van't ampt ende authoriteyt eener hoogher christelicker overheydt, in
kerckelicke saecken van ds. Uytenbogaert, die na Arminius' dood de leider der
210
Arminianen werd.
Met hun dringend beroep op de Staten om in de godsdienstgeschillen in te grijpen
(door middel van opdracht tot revisie van de belijdenisgeschriften, die de calvinisten
naast de bijbel als absoluut bindend beschouwden), erkenden de Arminianen de
overheid als ook in kerkelijke aangelegenheden beslissingsbevoegd. Anders dan
de aanhangers van Gomarus, die een zuiver kerkelijke behandeling van de geschillen
wensten, zonder enige bemoeienis van de overheid, verzochten zij hiertoe om een
(provinciale) synode ‘onder autoriteit, praesidentie, beleid, mede-oordeel en
211
moderatie’ van de Staten. Uytenbogaerts Tractaet, opgedragen aan diezelfde
Staten, diende om het recht van beroep op de wereldlijke overheid in dezen te
verdedigen. Het werd een door velen toegejuichte én verguisde kritische studie over
de drie mogelijke relaties tussen kerk en staat in verschillende
staatssystemen,waarvan er in de Arminiaanse visie slechts eén overeenkomst met
het woord van God, zoals dat uit de bijbel spreekt. Aan de hand van bijbelse
voorbeelden zoals Mozes en David wordt bewezen
Dat een Hooghe Souveraine Overheyt, heeft in haer Landt de Hoochste
authoriteyt, macht, ghebiedt, ende zegghen, in saecken de Religie ende
Godtsdienst betreffende.
Dit geldt - zo meent Uytenbogaert - echter alleen voor de door God ingestelde,
212
christelijke overheid, die ‘onder Godt ende nae sijn Heylich Woordt’ handelt.
In het Tractaet bevestigt Uytenbogaert zijn eerder geuite beschuldiging aan
Gomarus dat de opstelling der calvinisten staatkundig in feite op ‘collateraliteit’
neerkomt. In de termen van het Tractaet heet dit ‘even-Hoocheyt der Kerckelicke
neffens d' Overheyt’, of wel:
Even hooge macht, tusschen d' Overheydt en de Kercke, als twee
Hooge Overheyden, die beyde, hoe wel in verscheyden saecken, over
213
een volck regeeren en gebieden in souveraniteyt.
Dit wil zeggen dat er binnen eën staat gelijkstelling zou zijn van kerkelijke en
wereldlijke ambtsdragers, waarbij de laatsten ten onrechte weigeren de over-
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heid zelfs maar te kennen in zaken die de kerkelijke bediening, de kerkelijke ordening
(o.m. het bijeenroepen van classical en synodale vergaderingen) en de kerkelijke
personen zelf (allereerst hun aanstelling) betreffen. Een dergelijk systeem van
gelijkwaardigheid van twee soorten, beide door God aangestelde, ambtsdragers is
echter geheel verwerpelijk, want in strijd met alle door God gewilde orde, zoals zelfs
de Roomsen hebben ingezien:
...in een Landt twee Stadthouders Gods neffens malcanderen, ende
anders als by onder-ordeninghe ende Subalterniteyt hebben: can niet
bestaen. t' Ist' allen tijden ende by alle Natien absurd ghevonden, selve
by die vande Roomsche Kercke, die bekent dat Godt (die aller
onordeninghe vyandt is) niet en heeft gewilt dat in eene Ghemeynte
souden twee onderscheyden Magistraten zijn, die hebbende even gelijcke
macht, de Gemeynte souden regeeren. Daeruyt sy besluyten dat
aengesien daer twee sweerden zijn of twee machten, ende dat die beyde
te gelijck niet en connen hoochste machten zijn, dat van't een't ander
214
moet onderworpen zijn.
In de tweede editie uit hetzelfde jaar 1610 werd dit politieke standpunt
aangescherpt in een openlijke aanval op al degenen die de souvereine rechten van
de overheid betwistten. Het Gomaristische standpunt wordt hierbij wel zeer
tendentieus weergegeven. In de ‘Sommier inhout deses gehelen Tractaets’ heet
het in de woorden van de voormalige predikant Zanchus:
Wy verdoemen dan alle verachters haerer Overheyden, alle rebellen,
oproerighe, ende vyanden van hare Republijcke, mitsgaders alle die de
gehoorsaemheydt de welcke sy hare Overheyden schuldich zijn ofte
openbaerlick weygeren, ofte met behendicheydt ontrecken.
Dit zijn onder meer degenen die
de selve Overheyden niet anders toeschrijven [...], dan dat sy executers
ende uytvoerders souden zijn van t' gheene de Bisschoppen (ofte
215
Predicanten) besluyten.
Met deze woorden steunden de remonstranten vanaf dat moment onvoorwaardelijk
Olden barnevelts kerkelijke politiek die hen mét hem in 1619 ten val zou brengen.
Het schrikbeeld van de ‘collateraliteit’ zou ook Coster in 1617 in zijn paardenbeeld
tot uiting brengen, én in de tekst, waarin Nestor waarschuwt voor een situatie waarin
men
in een lant wil twee vooghdyen maken,
Wt tweederleye volck en tweederleye Wet,
Dat dit op't wereltsch', en dat op het geest'lijck let (vs. 919-921).

Ook Coster zou het slechts door de wereldlijke overheid bestuurde paard als norm
voor het goede staatsbeleid propageren, omdat anders het land aan on-
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derlinge ‘wangunst’. ten onder zal gaan (vs. 923). De politiek-religieuze verhoudingen
worden dan inmiddels bedreigd door burgeroorlog.
216
In 1610 was dit nog niet te voorzien. Oldenbarnevelt wendde immers de autoriteit
‘van de Hooghe Overheyt in kerckelicke saecken’ met zo krachtig mogelijke hand
aan om het politieke belang van een grote, eensgezinde kerk, gekenmerkt door
onderlinge rust en vrede, steun in de rug te geven. Oldenbarnevelt en de zijnen
beseften bovendien heel goed de risico's die een formele afscheiding van de
remonstranten (de kleinste partij) zou kunnen meebrengen voor de sociale positie
van vele regenten, gezien de status van de gereformeerde kerk binnen de
217
Republiek. Herhaaldelijk hebben de Staten dan ook geprobeerd om de twee
partijen tot overeenstemming, of tenminste tot onderlinge tolerantie te brengen,
waarbij vanaf 1613 Hugo de Groot, als specialist in kerkelijke zaken, als
Oldenbarnevelts rechterhand fungeerde. Zo namen de Staten nog in 1610 een
resolutie aan waarin de classes vermaand werden om noch in kerkelijke examens,
noch op de kansel de omstreden geloofspunten aan te roeren. Het effect was slechts
verscherping van het conflict, dat ook de Staten intern verdeelde. In het volgende
jaar, toen de Gomaristen hun Contraremonstrantie in de Statenvergadering
inbrachten, kreeg Oldenbarnevelt Amsterdam, Enkhuizen en Dordrecht tegenover
zich, die het voor de contra-remonstranten opnamen en de resolutie van 1610 niet
meer wilden onderschrijven. In 1612 weigerden ook dezelfde steden, nu gesteund
door Edam en Purmerend, om de ontwerp-kerkorde van 1591 (die directe
overheidsinvloed op de organen van de kerk waarborgde) toe te passen. Het
politiek-religieuze tumult barstte echter pas goed los toen in maart 1614 de Staten
de Resolutie tot vrede in de kerken aannamen, hoewel met Amsterdam, Edam en
Enkhuizen als - niet formele - tegenstemmers. Mocht Oldenbarnevelt gemeend
hebben dat hij hiermee de theoretische basis had gevonden waarop de kerkelijke
onenigheden beëindigd konden worden, dan heeft hij hiermee wel precies het
tegenovergestelde bereikt. Met deze resolutie betrad de overheid namelijk zo duidelijk
het gebied dat de contra-remonstranten bij uitstek en uitsluiting als het terrein van
de kerk beschouwden, dat het conflict onoplosbaar werd. Met het feitelijk verbod
van prediking van en discussie over bepaalde geloofspunten (o.a. de calvinistische
predestinatieleer) stelde de overheid nu de grenzen vast waarbinnen de kerkelijke
lering zich voortaan zou moeten bewegen. Dit werd door de calvinisten als een
aantasting van de leervrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de kerk gezien en
bracht hen tot razernij. Vanaf nu zouden beide partijen elkaar in alle hevigheid in
theologische verhandelingen
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en pamfletten bestrijden. Ds. Trigland wierp zich in vlammende geschriften en van
de kansel op als voorvechter van de onaantastbare leer en eer der zuivere
gereformeerde kerk, en de door de overheid zo principieel verboden scheuring in
de kerk werd een reële dreiging, die het gezag der Staten gevaarlijk en uiteindelijk
fataal zou doen wankelen.
Anders dan in het merendeel van de Hollandse steden bestond de Amsterdamse
kerkeraad in deze jaren uitsluitend uit calvinisten. Al vanaf 1603, nadat Arminius
zijn predikantenambt te Amsterdam voor een Leidse leerstoel had opgegeven, waren
alleen leerzuiveren tot de kerkelijke ambten toegelaten. Toen in 1611, door de
ommezwaai van de middenpartij, ook in de stadsregering de invloed der ‘libertijnen’
ten gunste van de calvinisten werd uitgeschakeld, bood de stad een steeds gunstiger
politiek klimaat voor de zendings - en consolidatie-activiteiten die de
contra-remonstrantse predikanten - eerst onder leiding van ds. Plancius, vanaf 1614
vooral onder die van ds. Trigland - zouden ontwikkelen. Nadat in 1615 de
remonstrantsgezinde predikant van de Waalse gemeente, Simon Goulart, was
geschorst, zou Amsterdam het toevluchtsoord worden voor alle ontevredenen met
Oldenbarnevelts politiek: in dit bolwerk zou de contra-remonstrantse partij in den
lande haar hechte organisatie krijgen, en van hieruit zou de door de calvinisten zo
begeerde nationale synode, ‘onder autoriteit, praesidentie’ enz. van de kerk (en niet
van de overheid) die de contra-remonstranten de overwinning moest geven,
dóórgedrukt worden. Overigens zou dit pas gebeuren, nadat de partij zich in 1617
eindelijk ‘officieel’ door Maurits gesteund zou weten.
Binnen de Staten leidde Amsterdam, dat al lang ernstige grieven koesterde tegen
het economisch beleid van Oldenbarnevelt, nu ook de oppositie tegen de Hollandse
218
kerkelijke politiek. Binnen de stad zelf verbonden de politiek-economische belangen
zich, onder de sterke leiding van de calvinistische burgemeesters Gerrit Jacob
Witsen en Reynier Pauw, met de politiek-religieuze. Anders dan in intern verdeelde
Hollandse steden maakte dit een strakke beleidslijn mogelijk, waar noch de zwakke
oppositie in de vroedschap, noch de kleine groep anders-(want
Arminiaans-)denkenden binnen de kerk tegenop konden. Binnen de vroedschap
waarschuwde oud-burgemeester C.P. Hooft, die na 1611 zijn invloed had verloren,
tevergeefs tegen de verregaande pretenties van de kerk inzake haar stem in
regeringszaken en de verderfelijke invloed van de predikanten op het volk. Deze
zo gemakkelijk op te ruien grote stads ‘gemeente’
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was juist een zeer belangrijke factor in de politieke overwegingen der regeringsleden,
die de beleidslijn van Pauw c.s. een (tijdelijk) overwicht in de vroedschap bezorgde.
Men kende het gevaar van volksoproer uit het eigen recente verleden. Nog op 2
april 1613 was gebleken hoe de licht ontvlambare massa van ‘wijven en ander
rapailje van menschen’ in Amsterdam kon optreden tegen degenen die zich in het
openbaar tegen het gezag der predikanten keerden. De Leidse Arminiaanse
hoogleraar Episcopius, die bij die gelegenheid tijdens een doopdienst als doopgetuige
optrad, was toen in de Nieuwe Kerk met ds. Heidanus in een dispuut geraakt over
het gebruikte doopformulier. Als resultaat werd Episcopius na afloop door een
schreeuwende menigte van ‘het gemeene volk’ in het nauw gebracht, zonder dat
de predikanten ingrepen. Ook de burgemeesters verweten Episcopius dat hij zelf
219
reden tot onrust in de kerk had gegeven.
De vrees om het de stedelijke onrust bezwerende harmoniemodel tussen kerkvolk
en magistraat in gevaar te brengen en daarmee een stroom van agressie ook tegen
de stadsregering vrije baan te geven, speelde ongetwijfeld ook een grote rol in de
houding van de vroedschap in april 1616. Zelfs onder de dan op haar uitgeoefende
hevige pressie van Statenzijde bleef ze onbuigzaam tégen het Hollands beleid.
Op 23 april richtte Hugo de Groot, als het hoofd van een officiële deputatie der
Staten, in een bijzondere vroedschapsvergadering een dringende bede tot de
voltallige stadsregering, om Amsterdam alsnog te bewegen om Oldenbarnevelts
kerkelijke politiek te steunen. Met een herhaald beroep op de autoriteit van de Hoge
Overheid in kerkelijke zaken drong De Groot welsprekend én uitvoerig aan op
tolerantie ten aanzien van de geschilpunten vóór alles, zeker vóór enig besluit over
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een nationale synode. In een particulier gesprek tussen gedeputeerden en
burgemeesters na afloop voerden de burgemeesters de specifieke politiek-religieuze
situatie binnen de stad aan als reden voor hun weigering om de Statenresoluties
op te volgen. Ze constateerden ‘dat de Gemeente doorgaens zeer was ingenomen
221
met vreese van veranderingh van de Religie’ (dat wil zeggen: dat deze hechtte
aan de calvinistische leer met ál zijn leerstellingen). Ook spraken ze de vrees uit
dat de resoluties
insunderheyt tot Amsterdam, afbreuck van de Kercke, verlies van
neeringe, ende misschien meerder inconvenienten, soude moghen
222
veroorsaecken.
Met andere woorden: de meerderheid van de Amsterdamse regering lijkt niets
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zozeer gevreesd te hebben als kerkelijke onrust, die het aanzien en het economisch
belang van de stad zou kunnen schaden. En zo sloot Amsterdam dus liever het oor
voorde ‘veele lasteringen ende iniurieuse woorden en propoosten’ die de predikanten
223
vanaf de preekstoel tegen de wettige landsregering uitbrachten , dan dat men het
leende aan diezelfde regering, die haar economische belangen toch al dwarsboomde.
In de volgende Statenvergadering verklaarde de Amsterdamse delegatie dat de
stad de ware, nu reeds vijftig jaar lang uitgeoefende, christelijke religie zou
handhaven, en de sinds 1611 uitgevaardigde resoluties niet zou nakomen. Weer
drong men aan op een nationale synode en protesteerde men tegen de maatregelen
die de Staten tegen de contra-remonstrantse weigeraars elders namen. De (Staatse)
publikatie van de privégesprekken die de burgemeesters met De Groot hadden
gevoerd (waaruit kon blijken dat overwegingen van eigenbelang zwaarder wogen
dan hun religieuze fervor) versterkte het wantrouwen tegen de Statenpolitiek nog
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meer. De stad was nu definitief on-Hollands gezind.
Het jaar 1617 zou het jaar van geweld worden in de Republiek, maar ook in
225
Amsterdam zelf. Het zou ook het keerpunt in de politiek- religieuze twisten
betekenen, door het gewicht van Maurits' prestige, dat de weegschaal naar de kant
der contra-remonstranten zou laten doorslaan. Ook Maurits' eerste doel was
eengrote, nationale kerk, die het land interne kracht zou geven. Door het échec van
Oldenbarnevelts tolerantiepolitiek kwam hij echter tot het inzicht dat een dergelijke
kerk een calvinistische stempel zou moeten dragen. Maar ook Maurits hoopte nog
226
op een overeenkomst met de andere partij. In feite sprak hij zich voor het eerst
uit op 13 januari, toen hij in een buitengewone vergadering van de Gecommitteerde.
Raden weigerde om op verzoek van Oldenbarnevelt in te grijpen in een geplande
kerkdienst van de Haagse contra-remonstrantse ‘dolerenden’, en Oldenbarnevelt
moest toestemmen in aparte kerkdiensten (en dus ook: een apart avondmaal) van
remonstranten én contra- remonstranten. Dit laatste betekende namelijk een ernstige
nederlaag voor het tolerantiebeginsel der Staten.
De kleine groep Amsterdamse remonstranten kon aan de Haagse situatie een
precedent ontlenen om nu op haar beurt voor het eerst - tegen de tolerantietheorie
der Staten én de contra-remonstrant-vriendelijke praktijk van de Amsterdamse
magistraat in - eigen kerkdiensten te organiseren. De tweede bijeenkomst, op 12
februari, werd reeds ruw verstoord door een opgewonden menigte,
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Deze formulering wordt gebruik door C.P. Hooft, naar aanleiding van de predikaties van ds.
Petri en Heidanus op 13 november 1613. (Hooft sr. 1925, p. 395).
De Jong 1928, p. 146-154.
Het overzicht van de gebeurtenissen in de Republiek van januari t/m September 1617, m.n.
volgens Den Tex 1960-1972, III, p. 436-515.
Dit volgens Van Deursen 1974, p. 308.
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die de geleende dominee op zijn vlucht bekogelde met stenen en de predikplaats
vernielde. De zondag erop werd het huis van de Arminiaanse koopman Rem
Bisschop (een broer van Episcopius) mikpunt van een georganiseerde rel. Het huis
werd onder lijdelijk toezien van de schout en de burgemeesters Witsen en Pauw
227
(directe en zeer nabije buren) bestormd en uiteindelijk geplunderd. Het gevreesde
‘grauw’ was losgebroken, iets waaraan de ‘oproerige predicatiën’ der predikanten
zeker niet vreemd waren geweest, en de magistraat haastte zich in dit geval bepaald
niet om het weer de teugel aan te leggen.
Een aan de Utrechtse Arminiaanse predikant Taurinus toegeschreven pamflet,
waarin het verhaal van de plundering in afschrikwekkende geuren en kleuren werd
verteld, spaarde zijn kritiek op magistraat (met name Pauw) en predikanten (met
228
name Plancius) niet. Uiteraard werd deze aanval in een pamflet van andere zijde
229
even verontwaardigd weerlegd. De aanval op de leider van de Amsterdamse
politiek, die in feite de meeste schuld kreeg van het gebeurde, maakte Pauw zelf
en (dus) de stadsregering terecht bezorgd voor hun uiterlijk prestige en innerlijke
sterkte. Nadat zij direct na het gebeurde Maurits op de hoogte hadden gesteld en
hem verzekerd hadden dat ze naar beste kunnen tegen het oproer waren opgetreden,
verzochten de burgemeesters de Staten Generaal om Taurinus' ‘fameus en seditieus
230
libel’ te verbieden, wat ook gebeurde. Wellicht hoopte Oldenbarnevelt de
Amsterdamse heren er nu van te kunnen overtuigen dat zij gevaarlijke adders aan
hun borst koesterden, toen hij in mei Amsterdam waarschuwde dat zij de eerste
zou zijn om spijt te hebben van haar consistorale politiek. De heren hadden daar
231
toén geen oren naar.
Op 9 juli werd de Haagse Kloosterkerk opengebroken door de dolerenden: een
nu openlijke aantasting van Oldenbarnevelts gezag, die op 23 juli door Maurits
bekrachtigd werd, toen deze als officiële daad van politieke tegenstand de volgende
dienst in de kerk bezocht. Ondanks Oldenbarnevelts antwoord met de Scherpe
Resolutie van 4 augustus 1617, zou het nog een jaar duren voor Maurits ook zijn
zwaard in de weegschaal zou leggen, een jaar waarin de dreigende
contraremonstrantse staatsgreep niet bezworen zou kunnen worden. De in de
Scherpe Resolutie voorgestelde noodmaatregelen, onder andere ten aanzien van
het recht tot het aannemen van waardgelders door de steden, beoogden dit wel,
maar hadden evenals de vorige resoluties slechts nog verscherping van het
wederzijds wantrouwen en de onderlinge agressie tot gevolg. Maurits, die zich in
zijn militaire bevoegdheden voelde aangetast, werd onvoorwaardelijk gesteund door
Pauw, die, nadat Witsen naar Den Haag was weggepromoveerd, de sterke man
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Hierover o.a. Brandt 1671-1704, II, p. 483-498, Van Limborch 1693, p. 36-42.
In-houdt van eenighe brieven 1617.
Antwoort 1617. (Ook dit pamflet werd op zijn beurt weerlegd).
Van Dillen 1938, p. 213-217.
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te Amsterdam was geworden. Hij en de zijnen hadden nu in de stadhouder alle
232
hoop op herstel van de orde gesteld. De Amsterdamse vroedschap besloot de
Scherpe Resolutie dan ook als onwettig te beschouwen, en stelde met drie van de
vier andere opponerende steden een Justificatie van den cours op, waarin de
oppositie de redenen van haar verzet formuleerde. (Dordrecht diende eerder alleen
een tegenvertoog in.) Na de publikatie hiervan - omstreeks half september - waren
de Staten van Holland praktisch in staat van scheuring, maar binnen de kerk werd
tijdens een nationale bededag, op 20 September, Oldenbarnevelt eendrachtelijk
verketterd en het besluit tot de Nationale Synode werd openlijk uitgeroepen.
Twee dagen later, eén dag voór dat de nieuwe Nederduytsche Academie te
Amsterdam feestelijk zou worden ingewijd, moet de tekst van Coster Iphigenia reeds
tot het einde toe geschreven zijn. De ‘Inhoudt’ is in elk geval gedateerd op 22
September 1617.
Coster mengde zich met zijn drama in een zeer gevaarlijke politieke situatie
waarvan niemand op dat moment nog met zekerheid kon zeggen welke kant deze
zou uitgaan. Het conflict binnen de kerk, de strijd voor de doorvoering van de
nationale synode, om de calvinistische leerzuiverheid te herstellen: dit alles was in
feite slechts de lidmaten van de gereformeerde kerk zelf (waartoe de remonstranten
wilden blijven behoren) aangegaan. Hoewel deze in Amsterdam, vergeleken met
andere steden, relatief hoog in aantal waren, maakten zij toch slechts een minderheid
van de bevolking uit. Trigland schatte de Amsterdamse lidmaten in 1615 op meer
dan 20.000, waarbij hij echter waarschijnlijk ook de toehoorders rekende. Op 100.000
233
inwoners betekende dit voor die tijd nog een zeér grote toeloop. Dat Coster hoewel dooplid en hoogstwaarschijnlijk ooit ook belijdend lid van de gereformeerde
kerk - in deze jaren al niet meer als lidmaat van de gemeente werd beschouwd, kan
blijken uit het feit dat de kerkeraad hem nooit ter verantwoording heeft geroepen
234
voor zijn predikantenvijandig optreden in woord en geschrift. Hij behoorde ook
niet tot de Amsterdamse re-
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Van een intensieve correspondentie tussen Pauw en Maurits, lopend van 8 augustus 1617
tot juni 1619, zijn 29 brieven van Maurits bewaard, tegen 2 van Pauw (Breen 1901).
Van Deursen 1974, p. 133. Het zeer orthodoxe Enkhuizen had in 1620 ongeveer 3000 lidmaten,
op een totale bevolking van ongeveer 20.000.
Costers doop werd ingeschreven in het doopboek van de Oude Kerk te Amsterdam. Zijn
eerste huwelijk, met Josina Albrechtsdochter van Leuningen, op 9 september 1607, werd
uitgeroepen in de Grote Kerk te Den Haag (beiden woonden toen in Naaldwijk), maar zijn
tweede huwelijk, met Rebecca van Twe(e)huijsen, op 12 april 1626, is vrijwel zeker niet
kerkelijk ingezegend (Hobma 1898, p. 230; 233, n. 1; 236; 242, n. 2). Blijkens de
kerkeraadsnotulen zouden de klachten over de Academie altijd om Coster heen direct naar
de burgemeesters gespeeld worden; dit gebeurt ook wanneer op 4 februari 1621 geklaagd
wordt dat Coster in een ‘oratie’ in de Academie ds. Smout ervan heeft beschuidigd op ‘den
Stoel der waerheyt’ leugens te brengen (Gallée 1878, p. 20).
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monstrantsgezinden die op 30 januari 1617 aan enige Leidse remonstrantse
predikanten verzochten om een voorganger die te Amsterdam een remonstrantse
235
kerkdienst zou kunnen leiden. Wel zou hij deel uitmaken van de groep van
ongeveer 250 Amsterdamse remonstranten en sympathisanten die in 1628 een
rekest tot de burgemeesters opstelden, waarin zij vroegen om vrije
236
godsdienstuitoefening en vrijlating van de gevangen remonstrantse predikanten.
Uit de genadeloze karakterisering van Eurypylus blijkt overigens duidelijk dat Coster
zich toch zeker wel verschillende malen onder het gehoor van Trigland (en zijn
medepredikanten) heeft bevonden. Dit wordt bevestigd door een anecdote die onder
de noemer ‘Aerdige quinkslag van Dr. Samuel Koster’ verteld wordt door Philippus
van Limborch (achterneef van Episcopius en kleinzoon van Rem Bisschop), in zijn
237
Leven van Episcopius. Toen op 31 december 1623 in de Nieuwe Kerk de kerkelijke
ban was uitgeroepen over Rem Bisschop, diens vrouw en enige andere
remonstranten, werd Coster
‘uyt de Nieuwe Kerke komende [...] aengesprooken van zeker Heer
van aenzien, een zeer yverig Contra-remonstrant, en gevraegt na wat
nieuws: Hy antwoordde, wel wat nieuws te weten, dock dat zeer gevaarlijk
was, en dat hij blijde was dat hy daer aen geen deel en hadde. Des anders
nieuwsgierigheyt wierd hier door te meerder gaende, om van hem te
weten wat het was. Hy zeyde: Ik kome zoo uit de Nieuwe Kerk, daar
hebbe ik gehoort, dat men tien vroome, eerlijke, en van leven
onbesprokene luiden aen den Duivel heeft overgegeven; en mijn Heer
weet, de Duivel is een quaad gek, 't geen men hem geeft wil hy gelevert
hebben; en ik vreze van hunnent wegen, dat zy hem die luyden niet zullen
kunnen leveren; gewisselijk om voldoening te hebben zal hy hen zelve
238
aentasten. De ander ging weg zonder antwoordt te geven.’
Dit was zes jaar na de publikatie van de Iphigenia, in een tijd dat het politieke getij
al weer iets begon te keren. Maar in 1617 betekende de invloed der predikanten op
het nu definitief van de Statenpolitiek afgewende stadsbestuur én op de gewillige
massa, een potentiële bedreiging voor iedere Amsterdamse burger die zich van de
calvinistische gedragsnormen wenste te distantiëren en die zich slechts veilig voelde
onder een onafhankelijk, sterk, wereldlijk gezag. De steeds toenemende onrust
binnen de stad zelf, aangewakkerd door venijnige pamfletten van beide kanten en
door opruiende predikaties in de kerk, kon elke burger terecht doen vrezen voor
een onherstelbare crisis, waarin de ondermijning van
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De namen bij Brandt 1671-1704, II, p. 477-478. Twee hiervan, Rem Bisschop en Jacob
Laurensz. Reael, zou hierna het avondmaal ontzegd worden. Reinier Telle, die ook het verzoek
ondertekende, viel kennelijk (in elk geval op dat moment) niet onder de kerkelijke tucht.
Zie noot 101
Van Limborch 1693.
Van Limborch 1693, p. 127.
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het gezag der landsoverheid zou uitlopen op het recht van de fanatiekste, dat wil
zeggen, de meest van rede ontblote, kortom: op chaos.

5.2 De oppositie in Amsterdam aan het woord
Samuel Coster was niet de enige Amsterdammer die in deze bewogen tijd de pen
opnam ter verdediging van het staatkundig beginsel van de autoriteit der wereldlijke
overheid boven die van de kerk, en haar beslissingsrecht in kerkelijke zaken.
Aangezien dit beginsel in de ogen van al deze kampioenen der staat aangetast
werd door de politieke pretenties van de kerkelijke ambtsdragers, overheerste in
hun meeste geschriften eén kleur: die van de bittere gal der predikantenhaat, waarin
de pennen waren gedoopt.
De oppositie formuleerde met haar staatkundig standpunt overigens niets wat de
calvinistisch gezinde Amsterdamse magistraat expliciet zou hebben willen ontkennen.
Wanneer verdediging van haar hoge wereldlijke status ongezouten kritiek op de
dominees met zich meebracht, was haar dit mogelijk niet eens altijd zo onwelgevallig.
We zien haar dan ook pas maatregelen nemen als de aanvallen ook op haarzelf
worden gericht, zoals in het geval van Taurinus. Het verbod van verdere opvoeringen
van de Iphigenia in 1621 zal mogelijk ook vooral ingegeven zijn door de overweging
dat het stuk niet alleen' schandelijk uitvoer' tegen de kerk en haar dienaren, maar
ook tegen de ‘policie’, dat wil zeggen: het gezag van de overheid zelf.
Al binnen de muren van het stadhuis zelf liet oud-burgemeester C.P. Hooft geen
gelegenheid voorbijgaan om in de vroedschap zijn stem tegen de opstelling der
predikanten te laten horen. Zo waarschuwde hij in maart 1611 zijn mederaadsleden
ernstig voor de politieke eerzucht der kerkelijken, dit naar aanleiding van een door
de burgemeesters gestelde vraag ‘off yemandt weet ofte bevonden heeft, dat onse
239
predicanten nae de regieringe staen?’ Zijn bevestiging van deze vraag staafde
hij bij deze en andere gelegenheden onder andere met de beschuldiging dat de
predikanten voor een groot deel laaggeboren vreemdelingen uit het Zuiden waren,
geen eed van trouw aan de overheid hadden gezworen en met hardnekkige
hoogmoed en onverdraagzaamheid niet alleen hun wil in kerkelijke zaken aan de
overheid wilden opleggen, maar deze ook nog onder druk zetten bij de
240
magistraatsbenoemingen. Ook uitte hij in de raad zijn hevige verontwaardiging
naar aanleiding van de interne ‘troublen
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Hooft sr. 1925, p. 214-228.
Van hetzelfde jaar 1611 dateert een andere redevoering over de stellingname der predikanten:
het ‘Somier discours op den tegenwoordigen staet vanden Lande, ende misverstanden
daerinne ontstaen’ (Hooft sr. 1871, p. 1-34). Zie verder de verwijzingen in het ‘Register van
zaken’ in Hooft sr. 1925, p. 469-470, sub Predikanten en Predikaties te Amsterdam. Ook:
Van Gelder 1918, o.a. p. 124-129.
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en beroerten’ die in februari 1617 de stad troffen. Hij beschuldigde de schout van
grove nalatigheid in het optreden tegen de muiters en daarmee van verzaking van
zijn plicht tot bescherming der burgers. De schuld krijgen bij hem de predikanten,
door wier drijverij de Nederlanden, nog maar juist verlost van de Spaanse
geloofsvervolging, notabene opnieuw onderworpen werden aan de tirannie der
calvinistische geestelijkheid.
Deze tweede, bejaarde, Cato verwoordde zijn stellingname in regelmatig
weerkerende redevoeringen in de vroedschap, welke hij in uitvoerige ‘Memoriën en
adviezen’ heeft nagelaten. In zijn streven om de absolute politieke macht van de
overheid te handhaven tegen de theocratische pretenties van de (door de regerende
burgemeesters gesteunde) kerkelijken stond de in 1617 71-jarige Hooft standvastig
242
aan de kant van de Staten en Oldenbarnevelt. Ditzelfde regentenstandpunt vindt
men ook geformuleerd door de Haarlemse oud-burgemeester Geeraerdt van der
Laen, die in 1618 - anders dan Hooft, die na de wetsverzetting mocht blijven - uit
de regering gezet zou worden. In een uit 1625 daterend betoog, ‘raekende de
herstelling van 't verloop in den staet der regeering en der Religie’, zou deze pleiten
voor de noodzaak om de activiteiten der q.q. ongedisciplineerde predikanten aan
de stevigste banden te leggen. Ook hier horen we over het gevaar dat hun
bemoeizucht en ophitsing van het volk opleveren voor de orde in de staat:
Wat sal het dan baten, dat men op de Politie, gouvernement ende
Regieringe van den Lande goede ordre stelle, als dese gesellen niet en
konnen gedwongen werden eenen beteren train te houden. dese sullen
over al heuren kloet inne steken ende met het graeuw ende andere heure
favorijten (die se noemen de gemeente des Heeren) alles weten te
243
renverseren ende naer heuren appetyte te drayen en te herdrayen.
De conclusie luidt dat er deugdzame predikanten gekozen moeten worden, die zich
bij hun stiel houden: onderwijzing van de schrift. Dán zullen de ‘geturbeerde affectien
244
en gemoederen der vrome landsaten’ eindelijk tot rust worden gebracht.
Hoofts boetepreken tegen de predikanten bleven in principe nog binnenskamers,
245
hoewel ze hoogstwaarschijnlijk toch ook buiten het stadhuis naklonken.
Theologische debatten zoals die tussen ds. Trigland en ds. Uytenbo-
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Hooft sr. 1871, p. 167-191.
Over Hoofts politieke opvattingen: Van Gelder 1918, m.n. hoofdstuk VI, VII (b), IX, X, XI, Elias
1923, p. 54-59; Tuynman 1973, sub ‘Biographica politica’, p. 31-33, 46-51.
Bij Brandt 1671-1704, IV, p. 638. Ook Groenhuis 1977, p. 114-115.
Brandt 1671-1704, IV, p. 641.
Hooft liet de tekst van (verschillende van) zijn redevoeringen en vele andere aantekeningen
aan het nageslacht na. Uittreksels van een aantal redes werden afgedrukt in de
geschiedenissen van Bor, Brandt en Wagenaar. (Van Gelder 1918, bijlage I, B, en het overzicht
in Hooft sr. 1925, p. XI-XXXIV).
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gaert bereikten - zo mag men aannemen - ook slechts een kleine groep van terzake
246
kundigen , en de meer populaire geschriften van ds. Taurinus kregen in Amsterdam
überhaupt weinig kans. Diens beschuldigingen, op het hart van de regering gericht,
gingen immers te recht op hun doel af om niet onder de censuur te vallen. Taurinus
wond er dan ook geen doekjes om. Naar aanleiding van de troebelen van februari
1617 werden Pauw en Plancius herinnerd aan de waarschuwing dat degene ‘die
op degunste van 't volck stuent, zijn huys op een sant gront timmert’. Pauw werd
met zoveel woorden zelfs huichelachtige politieke ambitie, gekleed in een
godsdienstig jasje, aangewreven. Tot slot richtte de auteur zich tot de andere leden
van de magistraat met het verzoek mee te helpen om de rust te bewaren. Een
247
duidelijke poging tot het drijven van een wig binnen de stadsregering! Tevoren
hadden de Amsterdamse burgemeesters binnen de eigen stad al een ander geschrift
van Taurinus verboden, waarin deze een aanval op ds. Trigland vooraf liet gaan op
een beschuldiging aan de magistraat die toestaat dat gemene leugens verkocht
248
worden. De titel luidde wat paradoxaal: Onderlinge verdraagzaamheyt.
Op het niveau van schimp- en spotschriften werd in het openbaar toch wel een
venijnige strijd uitgevochten. Kampioen voor de zaak van de (lands)overheid was
249
Reinier Telle ; de zaak der predikanten werd op wel zeer dubieus niveau verdedigd
door een zekere Vincent van Drielenburch. Deze overspannen figuur had zich eerst
in de armen van de Utrechtse calvinisten geworpen en opereerde sinds 1613 in
250
Amsterdam. Niet alleen Uytenbogaert en Taurinus werden door hem als baarlijke
duivels afgeschilderd, ook Barlaeus kreeg er van langs. Deze had als onderregent
van het Leidse Statencollege in 1616 een ‘Discours’ gepubliceerd waarin hij de
Amsterdamse predikanten onder meer verweet dat ze hun zaak dachten te kunnen
bevorderen met de hulp van een ‘so onbehoorlijcken ende crancksinnighen rasebol’,
251
dat wil zeggen: Van Drielenburch. Barlaeus beschuldigt de predikanten van een
onbeschaamde, leugenachtige hetze tegen de remonstranten,
Welcke sake des te schandelijcker is, dat sy tot dese soo groote
valscheden misbruycken den deckmantel der heyliger religie ende de
authoriteyt des Evangelischen woordts, even als of de geheymenissen
der Theologie, ende de feesten der sinneloose Priesterssen van Bacchus
al op eenerley wijse ende voet moesten toegaen ende ghedreven worden.
252

246
247
248
249
250
251
252

Hierover Ter Haar 1891, p. 44-47; Rogge 1875, p. 209-227, 255-258.
In-houdt van eenighe brieven 1617, fol. c 4r.-D 1r.
Rogge 1875, p. 226.
Over Telle: Knuttel 1886 en De la Fontaine Verwey 1979,
Rogge 1875, p. 259-263; Knuttel 1886, p. 21-25; Evenhuis 1965-1967, I, p. 245-246.
Barlaeus 1616, fol. B 4r.; Knuttel 1886, p. 24.
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Of wel: als heidense priesters doen de predikanten voorkomen dat hun zinneloos
getier ware religie dient! Ook ziet Barlaeus deze lieden als een groepje koppige,
ambitieuze drijvers, ongehinderd door enige theologische kennis. De massa wordt
door hun opruiende woorden en geschriften tegen de overheid opgezet,
Voornemelijck soo wanneer de selve Roer-vincken den volcke wijsmaken
dat de Magistraet yet onweerdichs bedreven heeft teghen den
253
Godsdienst ,
met andere woorden: wanneer het ‘dolle volk’ gelooft dat ketterij wordt ingevoerd.
Barlaeus houdt het vaandel van het overheidsgezag hoog, zoals Trigland ‘alreets
254
hadde laten vliegen het vaendel van een onversoenlijeke oorloghe’. De scepters
zullen niet voor de ‘tabbaerden’ wijken, want de souvereine overheid heeft ook het
opperste gezag in het oordeel over geestelijke zaken.
Als Van Drielenburch in een schimpschrift vol scheldwoorden Barlaeus' stelling
heeft bestormd, stuurt Telle in 1617, als antwoord hierop, zijn ‘Gal-braecke’ voor
255
‘Koster Cent’ de wereld in. In dit gedicht verdedigt hij met vele argumenten het
principiële Staten-standpunt inzake de verhouding tussen kerk en staat. Zou men
naar de calvinisten luisteren dan zou men weer net zo ver zijn als onder de Spaanse
tyrannie! Van Drielenburchs visioen van de verschenen Anti-christ deert Telle weinig,
want:
Wy Vrye Nederlanders
En willen noch Geneef noch. Roomen tot ons Vrou,
De Staten zijn ons Hooft, naest Godt, en niemant anders.
Die hebben over ons het opperste gebiedt,
In Kercklijcke so wel als Weereltlijcke saken.
Wie anders schrijft of preeckt, zingt 'touwe Roomsche liedt,
256
En zoeckt al wederom een nieuwe Paus te maken.

In hetzelfde jaan 1617, na het openlijk conflict tussen de kerk en de Amsterdamse
remonstranten, zou Telle zijn pen een keer zeer puntig tegen de contraremonstranten
slijpen, namelijk in zijn ‘vermaert schempschrift’ ‘Der contraremonstranten
257
kerf-stock’. Zijn aanwezigheid onder de lofdichters van Van Hoghendorps
Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem [...] van Oraengien, etc.. zegt echter
meer over de politieke kleur die men dat drama toekende dan over Telles opvattingen
258
zelf. Ook uit zijn drempelgedicht op Storms vertaling van de eerste zes boeken
van Lucanus' Pharsalia spreekt - anders dan uit Bredero's
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sonnet - niet expliciet meer dan alleen bekommernis over het door burgeroorlog
259
teloorgaan van de oude Romeinse vrijheid. Telle schreef in 1617 ook een weinig
uitgesproken lofdicht op het Spel des gheschils tot Athenen, van de doopsgezinde
260
Dierick Scabaelje . In dit stuk wordt op relatief zachtzinnige, maar niet mis te
verstane wijze het gedisputeer en de machtsbegeerte van de Amsterdamse
predikanten aan de kaak gesteld: het Athene, waarin Paulus tevergeefs de ware
goddelijke leer kwam prediken, is eigenlijk Amsterdam. De filosofen Epicurus en
Cleanthes (dat wil zeggen: de predikanten) hebben niet genoeg aan hun geestelijk
ambtsgebied en ‘begheeren // Te voeren heerschappy over Vorsten en Heeren’, zo
zegt Gelasius, ‘een belacher van allerley vreemde grillen’. Ook deze geestelijken
261
dreigen de overheid met goddelijke vervloeking en opruiïng van het ‘grauw’. Er is
geen aanwijzing dat het stuk is opgevoerd, noch dat Scabaelje tot de kring van de
262
Academie zou behoren.
Uit de keuze van al deze geschriften blijkt al dat Costers Iphigenia noch wat de
algemene politieke strekking, noch wat de specifieke kritiek op de geestelijkheid
betreft in de herfst van 1617 ‘nieuw’ of ‘gedurfd’ genoemd hoefde te worden. Coster
gebruikte de literaire vorm die hem als theaterman het beste paste: het drama. Voor
hetzelfde doel hanteerde de politicus C.P. Hooft de redevoering, de theoloog
Barlaeus het prozabetoog en de satiricus Telle het spotdicht. Om de politieke
instructie die Coster door middel van de dramatische verbeelding van het
Iphigenia-verhaal overdraagt, te preciseren, volgt nu een nadere confrontatie tussen
tekst en werkelijkheid.

5.3 De politieke actualiteit in de Iphigenia
5.3.1 De politiek en de politici
Costers standpunt betreffende de gewenste verhouding tussen wereldlijke en
geestelijke macht in de staat komt in de Iphigenia overduidelijk naar voren. Er kan
geen twijfel aan bestaan dat God - om met de rei na het eerste bedrijf te spreken aan de ‘aertschen Heylich’ (de christelijke overheid) ‘de Heerschapy gaf over al 't
beleyt van Wereltscheyt’, dat wil zeggen: macht over al het aardse, inclusief ‘'s Volcx
Goodts-dienst’ (vs. 352, 369-371, 376-377). De verwijzing op het titelblad naar de
passage in Exodus 4, waardoor deze door God gewilde hiërarchische verhouding
een zwaarwegend bijbels precedent krijgt,

259
260
261
262

Smit 1975, p. 340-341; De la Fontaine Verwey 1979, p. 72, 85, n. 28; Crum 1979-1980, p.
353.
In Scabaelje 1617, fol. A 3r.
Scabaelje 1617, fol. D 4r.
Hummelen 1982, p. 247. Zie over het werk van Dierick en zijn broer jan Philipsz. Scabaelje
het binnenkort te verschijnen proefschrift van drs. P. Visser.

Samuel Coster, ethicus-didacticus

422
vindt men in hetzelfde jaar 1617 ook in Reinier Telles pamflet tegen Van
263
Drielenburch, de ‘Gal-braecke’. Het gezag van de wereldlijke ambtsdrager Mozes
over de geestelijke ambtsuitoefening van Aäron was een argument dat men uiteraard
graag tegen de predikanten gebruikte. Als in het vijfde bedrijf van de Iphigenia de
oude Nestor hier weer aan herinnert weet hij, bijbelvast als een goed protestant
(maar dan eén die de bijbel zeér naar eigen behoeften interpreteert), ook nog andere
gevallen uit de geschiedenis van Israël te noemen waarin de relatie tussen kerk en
overheid in het geding is geweest. Deze betreffen de volgens Nestor begrijpelijke
strijd van koning Saul tegen de profeet Samuel om ‘(als het reden lijckt) 'tghebieden
heel alleen tot hem [te] betrecken’ (vs. 1654-1655), en het verstandig besluit van
Sauls opvolger David, die, door de ervaring van zijn voorgangers wijs geworden,
264
‘verstrecten de Propheet en Koning alle bey’ (vs. 1666).
Met een dergelijk beroep op voorbeelden uit het Oude Testament hadden ook de
Staten van Holland in 1591 in eerste instantie de bezwaren der kerkelijken tegen
265
het recht van de overheid om een kerkorde op te stellen, kunnen ontzenuwen , en
ook Uytenbogaert had Mozes en David in zijn Tractaet als goede voorbeelden
gebruikt. Op soortgelijke wijze gaf de oude C.P. Hooft - waarschijnlijk omstreeks
1616 - een opsomming van ‘exemplen van eenige Hoge Overheden, dye haer
266
autoriteyt hebbeh gebruyckt in kerckelycke zaecken’. Uit de door hem genoemde
gevallen uit de bijbelse, heidense en eigentijdse geschiedenis blijkt bovendien dat
de geestelijkheid het overheidsgezag in die gevallen ook niet betwistte.
Nooit zou Coster aan het beginsel van een almachtige wereldlijke overheid hebben
willen tornen. Zijn paardenbeeld in de houtsnede en in de principiële speech van
Nestor spreken daarvoor een te duidelijke taal. Coster stelde zich daarmee ook op
het in zijn tijd gangbare politieke standpunt dat naast het ‘heyl’ ghe Recht' de
godsdienst als een onmisbare pijler van een sterk staatsbestel beschouwd moest
worden. In Costers visie gaat het dan echter wel om een zuivere, ‘will’ ghe
267
Godsdienst' (onder meer in de rei na het derde bedrijf, vs. 1088-1092 ).
Het is verleidelijk om de Iphigenia zó zeer als direct, nauwelijks literair verhuld,
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commentaar op de politieke situatie in de zomer 1617 te beschouwen, dat men de
tekst als een waar sleuteldrama leest. Daar is in eerste instantie ook alle aanleiding
toe. Weliswaar zal het geval van de wereldlijke vorst die uit politieke overwegingen
voor het godsdienstfanatisme van de geestelijkheid moet buigen, in de loop der
geschiedenis sinds Euripides reeds vele malen herkend zijn als direct toepasbaar
op een nieuwe, historische situatie. De enorme invloed van de geestelijkheid op het
volk en het opportunistisch gebruik dat ambitieuze politici hiervan kunnen maken:
al deze lessen over de zelfzuchtige drijfveren en het willoos gedreven wórden van
de mensheid maakten Euripides daarom naast Seneca bij uitstek een leidsman in
politicis. Anders dan in Polyxena heeft Coster echter in de Iphigenia de stof van zijn
klassieke voorbeeld ingrijpend gewijzigd. Juist in deze ingrepen kan men ook nú
de preoccupaties van de weldenkende Amsterdamse burgers in 1617 herkennen,
zó dat de verschillende figuren in elk geval een bijna directe spreekbuis worden van
de verschillende visies en reacties op het politiek bestel in Costers tijd.
De invoering van twee priesters in het Griekse legerkamp in plaats van de ene
Calchas van de overlevering, is al direct een aanwijzing voor de kleur van de bril
die lezer en toeschouwer moeten opzetten om de ware aard van het Griekse
legerkamp te duiden. Agamemnon had in de Iphigenia-traditie Calchas tegenover
zich; bij Coster behoort Calchas tot de Agamemnon- getrouwen, en stelt Eurypylus
zich tégen de vorst op. Beiden herinneren uiteraard zonder moeite aan de twee
partijen binnen de gereformeerde kerk, de remonstranten en contra-remonstranten.
Agamemnons standpunt is dat van de Staten van Holland, een standpunt dat hij
al direct in het begin van het eerste bedrijf breed ontvouwt. Als christelijke overheid
acht hij zich verantwoordelijk voor de godsdienstige lering die de geestelijkheid het
volk voorhoudt, en als zodanig moet hij er ook voor waken dat er geen kwade leer
wordt uitgedragen (vs. 13-16). Hij eist absolute gehoorzaamheid van de geestelijken
die hém naar hún godsdienstige ideeën de wet willen voorschrijven (vs. 17-20), en
niet erkennen dat God de oppermacht aan de overheid heeft gegeven en niet aan
hen (vs. 202-205). In zijn latere discussie met Eurypylus erkent Agamemnon wel
dat de overheid geen wet stelt aan ‘'t Eeuwighe gheestelijck dat wy tot heyl
behoeven’. Het is de goddelijke taak van de geestelijkheid om het volk in de zuivere
leer op te voeden, maar, zo herhaalt Agamemnon zijn standpunt, het is de taak van
de wereldlijke overheid om geestelijke ambtsdragers die in deze opdracht falen, te
bestraffen (vs. 866-871).
268
Deze visie is geheel conform de door De Groot geformuleerde principes. Vol-
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gens De Groot, die het souvereine gezag van de wereldlijke overheid ook in kerkelijke
zaken (de ‘sacra’) immers met overtuiging bepleitte, heeft de overheid in twee zaken
op godsdienstig gebied geen bevoegdheid en moet deze overlaten aan de goddelijke
macht. Hij mag namelijk niets bevelen wat tegen Gods geboden indruist, noch ook
de beleving van deze geboden verhinderen. De overheid heeft dus geen
zeggenschap over de uit te dragen heilsboodschap (vervat in de leerstellingen). Zij
moet er wél voor zorgen dat deze van staatswege wordt doorgevoerd en beschermd,
echter niet in dienst van de kerk - zoals de calvinisten menen -, maar op eigen
269
gezag.
Het gezag van de overheid en haar streven naar een sterke, eensgezinde staat
met een ‘rekkelijke’ godsdienst, waarin zoveel mogelijk gelovigen zich kunnen
vinden, wordt in Agamemnons ogen bedreigd door het machtsstreven en de drijverij
van Eurypylus c.s. Als hun hardnekkige twistzucht dit niet verhinderde, zou het
verschil tussen de religieuze richtingen immers tot een algemeen acceptabel
minimum teruggebracht kunnen worden (vs. 20-22). Agamemnons recepten om de
invloed der ‘preciese’ geestelijken op het volk zoveel mogelijk in te dammen en
daarmee het gevaar van een burgeroorlog af te wenden, hebben hem echter niet
kunnen baten. Een keuze voor eén der godsdienstige partijen heeft Agamemnon
tot nog toe politiek inopportuun geleken. Immers, zo redeneert hij, koos hij voor de
grootste, dan zou hij die gemakkelijk té groot, en dus te machtig, maken, waardoor
de kleinste (waarin men toch ook God eert) misschien veel te klein (en dus
machteloos) zou worden (vs. 23-25). Agamemnons politiek lijkt op die van een
pragmatisch ‘verdeel en heers’, nu de twee strijdende partijen het toch niet eens
kunnen worden en geen van beide eigenlijk te vertrouwen is. Zolang deze aan elkaar
gewaagd blijven kan het bestaan van de godsdienst verschillen nog positief geduid
worden. Daarop komt namelijk Agamemnons visie neer dat men in het belang van
de staat maar het beste de onderlinge naijver der godsdienstige richtingen kan
voeden. Deze hebben dan al hun energie nodig om met elkaar over de finesses
van de leer te kissebissen, zodat ze geen tijd over houden om de overheid de macht
in de staat te betwisten. Want, zo zegt Agamemnon met weinig illusies over de
betrouwbaarheid van wélke geestelijke dan ook: als Calchas en Eurypylus het wél
met elkaar eens waren, zouden ze dit zeker wel doen! (vs. 26-68). De visie op de
staatkundige noodzaak van een eensgezinde, overheidsgetrouwe, godsdienst, die
Coster in de reien uitdraagt, wordt door Agamemnon zo tot het beeld van
eenluchtkasteel: het harmonisch samengaan van kerk en staat lijkt hem feitelijk
onmogelijk. Wel laten hij en de zijnen zich verregaand raden door Calchas, maar
in het vijfde bedrijf geeft Agamemnon daar opnieuw een zeer pragmatische reden
voor: hij heeft zich (ukeindelijk) met Calchas verbonden om een tegenwicht te vormen
tegen
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het verbond tussen Eurypylus c.s. en Ulysses, alleen helaas niet met het gewenste
resultaat (vs. 1566-1569).
De parallel met Oldenbarnevelts kerkelijke politiek dringt zich op. Wel hielden de
Staten vol dat zij contra-remonstranten én remonstranten onder dezelfde
verbodsbepalingen lieten vallen (wat bleek toen zij ook na de rellen in februari 1617
de Amsterdamse remonstranten aparte godsdienstuitoefening bleven weigeren),
maar toch begunstigde hun politiek de remonstranten, die zich gemakkelijk hadden
kunnen schikken in de resolutie van 1614. Waar zij echter officieel de kerkelijke
vrede nastreefden als een bereikbaar doel, gelooft Agamemnon meer in het effect
van een - natuurlijk door de overheid onder controle gehouden - intern-kerkelijke
oorlog... De positie van Agamemnon zelf komt echter weer geheel overeen met die
waarin de Staten zich gemanoeuvreerd hadden. Evenals de Staten, die volgens
Barlaeus door hun tegenstanders aan het volk werden voorgesteld als hadden zij
‘yet onweerdichs bedreven [...] teghen den Godsdienst’, staat ook Agamemnon,
door zijn weigering toe te geven aan de wensen van de geestelijkheid, bij het volk
in de kwade reuk van ketterij (vs. 3-9; 123-129). Evenals Oldenbarnevelt ziet ook
Agamemnon de handhaving van het overheidsgezag over de geestelijkheid als een
erekwestie. Waar in het Griekse kamp het al of niet door God gewilde offer van
Iphigenia in het geding is, werd in Holland het conflict toegespitst op het tegen de
wil van de overheid doordrukken van een Nationale Synode, waarin de Arminiaanse
geloofspunten als ‘ketters’ zouden moeten worden bestempeld. Dit kwam - in de
ogen der nietcalvinisten - in beide gevallen op hetzelfde neef, namelijk op het
doordrijven van een godsdienstuitwas, die ook andersdenkenden als norm werd
opgelegd. Het standpunt van de Staten inzake de relatie kerk-staat wordt behalve
door Agamemnon ook verwoord door de bedachtzame, wijze Nestor en in de drukken
vanaf 1626 ook - hoewel in mindere mate - door Palamedes, die dan enige clausen
van Agamemnon in de mond gelegd krijgt. Het is Nestor die Uytenbogaerts
schrikbeeld van de ‘collateraliteit’ een nieuwe uitdrukking geeft als hij schetst hoe
het paard van de staat onder twee berijders zijn ondergang tegemoet gaat. Als
Eurypylus hem tegenwerpt dat de overheid niet in staat is om met eén ‘toom’ alle
paarden te dwingen, zoals zij ‘met een roe doet alle paarden springhen’ (vs. 958-959),
en dat daarom zijn vergelijking niet opgaat, dan heeft hij in feite gelijk. Immers slechts
degenen die lidmaat zijn van de gereformeerde kerk kunnen door de toom van de
godsdienst gebonden worden, de anderen niet. Nestor wil dit dan ook niet ontkennen,
maar draait het verwijt snel om als hij Eurypylus ervan beschuldigt dat nu juist de
geestelijkheid haar zinnen erop heeft gezet om ‘al de paarden van heel Griecken-lant
te tomen’ (vs. 963), en dat wel met alleen die ene toom van zijn godsdienst. Het is
de zo vaak gehoorde klacht over de onverdraagzaamheid der ijverzuchtige
calvinistische predikanten. Waar dezen iedere burger aan de door hen opgelegde
leer zouden willen binden, daar stemt de overheid haar beleid echter af op de
veelsoortig-
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heid van haar onderdanen, en wil ‘alle paarden niet beryden met een bit’ (vs. 968).
Nestor gaat eigenlijk nog verder dan het bereik van het Staatse tolerantieprincipe
tegenover het radicale calvinisme, dat De Groot in 1616 tevergeefs de Amsterdamse
vroedschap als leidraad had voorgehouden. De Groot beval een ‘Christelicke
270
Moderatie ende wel ghelimiteerde tolerantie’ aan , waardoor de twee strijdende
partijen in de kerk in onderlinge vrede hun geloof zouden kunnen belijden, binnen
diezelfde kerk. Nestor zegt:
Datmen d'eensyicheyt gheensins behoort te voeden,
En queecken op, om streng der volckeren ghemoeden
Te dwingen, dat was zot, en oorzaack tot veel quaats,
Alst blijckt: dies lieven wy de recklijckheyt in plaats,
Die vriend'lijck yder een ken t'allen tyd vernoeghen:
So moet een wijs man oock naar alle man zich voeghen
In saken van Geloof, en dat in red'lyckheyt. (vs. 970-976).

Vooral Nestors laatste woorden lijken meér dan onderlinge verdraagzaamheid inzake
de omstreden geloofspunten binnen de kerk aan te bevelen: een verstandig man
kan zich in geloofszaken redelijkerwijs maar het beste voegen naar de meerderheid,
wát die ook gelooft. Nestor zegt hier eigenlijk hetzelfde als wat Achilles te berde zal
brengen ter verdediging van zijn partijkeuze voor Eurypylus: de wijze acht ‘om rust,
gewoonts manieren instell' ghen Godes’, hoe ook ‘ghewoonte zot wat dwaalt’ (vs.
1047-1049). Rust in de staat is veel belangrijker dan vechten voor je
geloofsovertuiging: tot deze conclusie zullen Agamemnon en de zijnen komen.
Palamedes, die zich evenals Nestor een trouw aanhanger van Agamemnon
betoont, uit vooral grote antipathie tegen de geestelijkheid. Alleen in de enkele
passages die vanaf 1626 niet meer Agamemnon maar hem in de mond gelegd
worden (vs. 826-833, 906-911) krijgt deze antipathie politieke inhoud. Zowel Nestor
als Palamedes zullen wijze raadgevers blijken te zijn: zij zullen Agamemnon
overhalen om Calchas' voorstel tot een compromis te volgen, en zo in schijn de
eisen van Eurypylus in te willigen. Eén der Agamemnon-getrouwen wil van zo'n
compromis niet horen. Dit is de doldrieste Protesilaus, die de verfoeide geestelijkheid
het liefst als een rotte plek uit het staatsbestel zou wegsnijden (vs. 619) en die liever
de wapens zou grijpen dan ook maar op enigerlei wijze aan het geestelijk volk toe
te geven (vs. 1490). Zelfs de geringste inbreuk op het overheidsgezag, al is het om
erger te voorkomen, acht hij uit den boze (vs. 1517-1523). Protesilaus' houding lijkt
op die van de extreme vleugel in de Staten, die Oldenbarnevelt tot zijn steeds
271
verscherpte opstelling heeft gebracht. De vaderlandsliefde van Protesilaus is
buiten kijf, maar zijn diplomatieke gaven
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worden door Coster weinig hoog geschat. Zo zullen binnen Amsterdam velen ook
toen reeds de ‘oude geuzen’ tirades van ex-burgemeester Hooft hebben
272
beschouwd.
Het strakke overheidsbeleid ten opzichte van de geestelijkheid, dat ook Agamemnon
in het begin van het stuk verdedigt, wordt in de Iphigenia van verschillende kanten
aangevochten. De pressie die de geestelijkheid op de overheid uitoefent om deze
te dwingen naar haar pijpen te dansen, vindt men weinig subtiel in de figuur van
Eurypylus terug, vooral in de scène met Ulysses (IV.4). De andere bedreiging, naast
het godsdienstfanatisme der geestelijkheid, is de machtsbegeerte van Ulysses, die
God noch gebod acht, maar alleen met steun der geestelijken zijn eigen politieke
ambities wil bevredigen. Ook deze klassieke machinaties van Ulysses, die reeds
door Euripides tot het type van de sluwe politicus was verheven, kunnen in de loop
der geschiedenis steeds weér herkend zijn. Hetzelfde verwijt van politieke ambitie,
vermomd ‘in godsdienstig schijn’, trof in 1617 Reynier Pauw, die door Taurinus werd
toegebeten:
Voor al en laet u niet duncken dat de werelt ghelooft dat het u om de
suyverheydt van de Religie en om de Predestinatie te doen is, dat ghy u
dus hardt teghen den Remonstranten opmaeckt, ende Plancium, met
meer andere Predicanten tot sulcke Santen verheft. Daer zijn luyden die
al te clare ooghen hebben dan datse niet en souden sien datter wat anders
273
is dat men soeckt...
In Costers tijd werden trouwens vaker hooggeplaatste figuren ervan verdacht dat
ze de contra-remonstrantse massa als een instrument voor hun eigen politiek
gebruikten. Niet alleen de remonstrantse voormannen als Uytenbogaert en
Episcopius uitten zich in deze zin, maar ook de Engelse gezant Carleton zag alleen
een politieke motivatie in de opstelling der regenten. Met name in Amsterdam
probeerden de regenten volgens hern bewust hun eigen macht uit te breiden door
274
ontevreden figuren van buitenaf een wijkplaats aan te bieden. Een veel minder
gevaarlijke figuur, die het gezag van de Agamemnon- partij met schreeuwerig
genoegen aantast, is Tersites. Tijdens het militaire stafberaad in III.I, waarbij ook
Eurypylus aanwezig is, roept hij van tijd tot tijd Gods straf uit over de goddelozen
die zich tegen Gods wil en dus de geestelijkheid verzetten. Agamemnon noemt hem
de ‘geek van 't spul’ (vs. 809), waarop Protesilaus opmerkt dat zulke stomme en
onbeschaamde figuren wel eens een handig instrument van hoger geplaatsten zijn:
wat zij met goed fatsoen niet kunnen zeggen, laten ze hén uitschreeuwen (vs.
811-813). Een dergelijk geëxalteerd type
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dat zich gemakkelijk voor de kar van elke godsdienstdrijver laat spannen, kende
men in Amsterdam ook: Vincent van Drielenburch, die het jaar tevoren door Barlaeus
275
werd gekarakteriseerd als kwalijke spreekbuis der Amsterdamse predikanten.
Figuren die zich pas in de loop van de zich ontwikkelende spanning tussen beide
partijen van de zijde van de overheid afwenden, zijn Menelaus en Achilles. Menelaus
behoort tot die figuren die graag met het predikantenschuitje meevaren, omdat dit
stroom en wind zo mee heeft. Scheuring in het leger, veroorzaakf door de enorme
invloed van de geestelijkheid op het volk, zou zijn directe plannen doorkruisen:
vandaar de druk die hij op Agamemnon uitoefent om maar zo gauw mogelijk de
eisen der geestelijken als Gods wil te erkennen (1.2). Zijn angst voor escalatie van
het conflict vormt dan ook de nogal egoïstische motivatie van de weinig principiële
pragmaticus die men ten tijde van Euripides, maar ook in 1617 in vele soorten heeft
kunnen aantreffen.
Meer uitgewerkt dan Menelaus wordt de figuur van Achilles, wiens rol zeer afwijkt
van die bij Euripides. Juist de Achilles die in het stuk bewust ‘overloopt’ naar het
kamp van Eurypylus (waar Ulysses en Menelaus zich al bevinden), en die daarmee
het weliswaar reeds in principe genomen besluit van Agamemnon in directe
maatregelen doet omzetten, lijkt in sterke mate naar het optreden van een historische
276
figuur gemodelleerd, en wel naar dat van stadhouder Maurits. Rens' visie dat ‘men
van heel de constellatie Maurits-contraremon-stranten niets in de Iphigenia terug
277
vindt’, wordt door de tekst namelijk weersproken. Zoals ik al vaststelde komt
Achilles zeker niet onsympathiek uit het stuk naar voren. Het verschil tussen zijn
gedragslijn en die van de Agamemnon-getrouwen is alleen dat hij uit overtuiging
van de politieke noodzaak de partij der ‘harde’ geestelijkheid kiest, en dat de anderen
dat slechts in schijn doen, terwijl ze intussen heimelijk een valstrik spannen.
Aangezien echter ook Achilles het toegeven aan de geestelijkheid expliciet ‘veinzen’
noemt (vs. 70, 1051), is het verschil in feite maar heel klein. Anders dan bij Menelaus
is er bij Achilles niet direct eigenbelang in het spel.
Evenals Maurits zoekt ook de militair Achilles het herstel van de onderlinge vrede
uiteindelijk in een keuze voor de ‘gangb're Godsdienst’ (vs. 70), die nu eenmaal
door de grote massa van het volk wordt aangehangen. Dit houdt hij Agamemnon
al direct in het begin van het stuk voor. In zijn gesprek met Protesilaus zijn beiden
het eens over het dilemma dat opgelost moet worden. Het is hetzelfde probleem
als dat waar de landsregering in 1617 voor stond: óf het (overgrote
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Barlaeus 1616, fol. B 4r.
Ten onrechte idenificeert Evenhuis Ulysses met Maurits, die volgens Coster de landsregering
van zijn macht zou willen beroven (Evenhuis 1965-1967, II, p. 285).
Rens 1972c, p. 344.
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deel van het kerk-)volk moet gedwongen worden een ander geloof (dat wil zeggen:
zonder de calvinistische leerstellingen) aan te nemen, óf de regering moet aan de
geestelijkheid toegeven en zo haar aanzien verliezen (vs. 406-407). Evenals Maurits
speelt Achilles eerst nog op uitstel, en hoort men van hem zelfs dat dwang zou
moeten worden toegepast(vs. 437-446). Tijdens het beraad van de legerleiding pleit
hij echter openlijk en heel welbewust voor aansluiting bij de geestelijken, om zo
meer vat te krijgen op het volk en de situatie nog zoveel mogelijk in goede banen
te leiden. In tijden van nood is het de kracht van de vorst ‘dat hy ken veynsen, en
gelegentheyt verwachten’ (vs. 1040-1051).
Als op het laatst Calchas komt vertellen dat Achilles zich door het onbeschaamde
gedram van Eurypylus aan de zij van Menelaus heeft geschaard (vs. 1687-1690),
zal dit velen van Costers tijdgenoten herinnerd hebben aan Maurits' openlijke
partijkeuze voor de Gomaristen, ook na lange aarzeling. Calchas' positieve oordeel
over Achilles' eerlijke bedoelingen en trouw aan de Griekse zaak waarborgt hierbij
dan een even positieve interpretatie van Maurits' gedrag! Mét Achilles verliest men
ook de greep op het leger, zegt Calchas, en, anders dan op 5 augustus 1617, kiest
de overheid bij Coster daarom geestelijk gekleurde eieren voor haar geld. Nestor
heeft er tevoren al voor gewaarschuwd dat wapengeweld een averechts effect kan
hebben: in plaats van zich te onderwerpen kan de andere partij immers ook op haar
beurt de wapens opnemen tegen de overheid, die men tot dan toe enigerlei mate
heeft ontzien (vs. 1582-1592). En zo gaat in de Iphigenia de overheid, nu de militaire
opperbevelhebber zich met de andere partij heeft verbonden, in op een compromis.
Hierdoor kan zij in elk geval formeel haar positie behouden, ook al is het dan door
middel van een tijdelijke afstand van een deel van haar aanzien. Zoals Nestor zegt:
...'t syn averechtsche tyden.
Hier is nu niet te doen dan dulden, veynsen, lyden,
Waar meed meer voordeels voor den Vorst en voor de staat
Ghedaan sal worden. (vs. 1499-1502).

Zo had ook de rei na het derde bedrijf al geraden:
Stiert 't ancker daarom na de grondt,
En ziet of ghy 't of-ryen kondt,
Dat is nu veer de beste raat,
Voor 't volc, voor u, en voor de staat. (vs. 1144-1147).

Vertaald naar de situatie van de hete zomer van 1617 wordt Costers politieke
boodschap aan allen die het Staatse standpunt deelden meer genuanceerd. Het
lijkt daarbij niet eens onbelangrijk dat Calchas (die de overheidsgetrouwe
remonstrantse predikanten vertegenwoordigt), de ontwerper is van het compromis.
Evenals de Amsterdamse magistraat keurt Coster de door Oldenbarnevelt
veroorzaakte escalatie van spanning tot nog nét geen feitelijke militaire acties af.
Hij staat weliswaar voor honderd procent achter het staatkundig principe
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van de souvereine macht der overheid boven de kerk, maar in een noodsituatie
moet men maar de huik naar de wind hangen. Op dit moment is er slechts eén
mogelijkheid om de dreigende burgeroorlog af te wenden: als de Staten zich
neerleggen bij de wens van de meerderheid van het volk, zeker nu Maurits zelf dit
heeft gedaan. Men kan het ‘in schijn’ toegeven aan het offer van Iphigenia dan ook
gevoegelijk interpreteren als de raad om de calvinistische leer dan maar openlijk
binnen de kerk als alleenzaligmakend te erkennen. Weliswaar verliezen de
remonstranten daarmee de mogelijkheid om hún geloof op de gewenste wijze binnen
het kerkverband te belijden, maar met wat tijdelijk toegeven en beleid hoeft Iphigenia
niet écht of voorgoed geofferd te worden. Wel betekent dit deficit van de Staatse
kerkelijke politiek ook een ernstige politieke nederlaag voor de regering. Men kiest
dan echter het minste kwaad, om erger te voorkomen. Huilend met de wolven in
het bos kan men zo redden wat er te redden valt: de regering valt niet en als de
remonstranten wat water bij de wijn doen werkt de tijd wel in hun én 'soverheids
voordeel. Immers, zo zegt Nestor: als de predikanten hun zin krijgen zullen ze binnen
de kortste keren zelf onderling tweedrachtig worden (vs. 1509-1516).
In het licht van de toekomst is Costers raad tot het zich (tijdelijk) voegen naar de
stem der meerderheid buitengewoon verstandig geweest. Als Oldenbarnevelt deze
ter harte had genomen zou hij in elk geval zijn hoofd hebben behouden, en de
Palamedes zou niet geschreven zijn. Het is nu ook te begrijpen dat ook nog onder
hiet bewind van Pauw de Iphigenia in 1617 (en mogelijk nog eens in de buurt van
1621) zonder bezwaar gedrukt kon worden, anders dan de Palamedes in 1625. Van
een duidelijke identificatie van Ulysses met Pauw is geen sprake, alleen degene
die de schoen paste kon hem aantrekken. Coster spreekt als een redelijke
Amsterdamse burger, die zelf niet geagiteerd werd door de geloofspunten die binnen
de kerkzo'n rol speelden. De toegevendheid van het stadsbestuur jegens de
predikanten keurt hij weliswaar absoluut niet goed, maar hij wil deze de huidige
regeerders ook niet ten volle aanrekenen, omdat de enorme invloed van de dominees
in feite de schuld is van hun voorgangers (o.a. bij monde van Nestor, vs. 1617 e.v.).
Mét het stadsbestuur meent hij dat de huidige politici in de landsregering een heilloze,
want politiek inopportune, weg zijn opgegaan. Met de hem ten dienste staande
middelen probeert hij als toneeldichter het publiek van zijn jonge Academie een
politieke Spiegel voor te houden en een waarschuwende stem te laten horen. De
staatsgezinden konden uit zijn woorden een directe les trekken. De magistraat kon
haar eigen anti-Staatse standpunt bevestigd zien, al zullen Pauw c.s. hun
pro-calvinistische beleid niet hebben willen herkennen in de motivatie van de Griekse
knieval voor de geestelijkheid. Ulysses' agnitio in IV.5 bevat bovendien een les die
Pauw direct ter harte kon nemen; voor hem zowel als voor Ulysses kwam deze
volgens Coster helaas dan wel te laat. Het feit dat Coster onder openlijke protectie
van de zittende stadsregering in mei 1618 de gelegenheid krijgt om de stadhouder
vrijelijk een scala van politieke
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lessen voor te houden, is een extra argument voor zijn op dat moment ‘goed
278
Amsterdamse’ opstelling.
Toch ligt de reden waarom de burgemeesters in 1621 op eigen initiatief de
openbare voorstellingen van de Iphigenia verboden waarschijnlijk in een naar hun
oordeel te weinig flatteuze afschildering van hun eigen positie ten opzichte van de
predikanten. Wel was het politieke tij toen al enigszins aan het keren: de reden voor
de herpremière, mag men aannemen. Pauw was dit jaar - naar zou blijken definitief
- van de burgemeesterzetels geweerd en in de regering groeide het inzicht dat de
godsdienstige onderdrukking in tegenstrijd met de handelsbelangen van de stad
was.
Dat in 1626 de Iphigenia, ook na het succes van de Palamedes, rijp was voor een
volgende druk, is begrijpelijk. In dat jaar verscherpte de inmiddels al zeer verstoorde
verhouding tussen de (politiek veranderde) magistraat en kerkeraad zich in hevige
mate door de rellen op tweede paasdag, toen opnieuw een opgehitste menigte een
huis van een remonstrant (waar vergaderd werd) bestormde en zelfs met de grond
gelijkmaakte. Deze keer trad de schout met zeer harde hand op tegen de raddraaiers,
tot grote verontwaardiging der predikanten, die juist aandrongen op strenge
279
maatregelen tegen de remonstranten, De in de editie-1626 nog versterkte kritiek
op de dominees zal in deze tijd de dan zittende magistraat zeker niet gestoord
hebben. Politiek gezien konden de regeerders toen, maar vooral die van 1630, hun
handen ook schoongewassen achten van welke machinaties onder Pauw dan ook.
Het succes van de opvoeringen in 1630 zal de regering toen alleen maar te stade
zijn gekomen, in een tijd waarin ze alle moeite deed om de pretenties van de
predikanten terug te dringen binnen kerkelijke grenzen.
Het is nogal teleurstellend dat de felle reacties op de Iphigenia in deze tijd - als
de situatie waarop het stuk geschreven is al dertien jaar in het verleden ligt nauwelijks blijk geven van ook maar enig begrip voor Costers politieke boodschap.
Dit zal toe te schrijven zijn aan het feit dat de kritiek uit de hoek van de in het nauw
gedreven calvinistische predikanten kwam, die alleen oog hadden voor wat henzelf
direct raakte, namelijk de in de edities-1630 nog versterkte en veractualiseerde
snieren op ds. Trigland en - nu ook - ds. Smout. Waar de auteur van het ‘Wtnodende
tafereel’ in Achilles een vermomde Ernst Casimir herkent,
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In feite heb ik hiermee antwoord gegeven op de aanbeveling van Knuvelder, die meende dat
nauwkeuriger bestudering van de Iphigenia zou moeten uitwijzen welke poltieke leidraad
Coster in dit stuk biedt. Hijzelf oppert ‘verlicht despotisme’ (Knuvelder 1971, p. 265). Inderdaad
raadt Coster hier meer het vossevel dan de leeuwenhuid als bekleding van de regeerders
aan, maar dit is - zoals in 5.3.3 zal blijken - geheel conform gangbare, door Lipsius
geformuleerde, opvattingen.
Evenhuis 1965-1967, I, p. 290-294.
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slaat hij de plank - vanuit Coster gezien - nog mis ook. Terugblikkend vanuit 1630
op de woelige gebeurtenissen van 1617-1619 heeft hij echter Achilles' ‘overlopen’
toch ook geïnterpreteerd als een actie van Maurits, alleen dan eén waarvan Coster
nog niet kon weten. Maurits' afdanken van de Utrechtse waardgelders. op 1 augustus
1618, zou het begin van de politieke omwenteling betekenen, waartegen Coster
Oldenbarnevelt en de zijnen het jaar tevoren zo had gewaarschuwd. Het is dan ook
Maurits die Ernst Casimir als militair commandant van Utrecht zou benoemen. Het
blijft echter vreemd dat de verontwaardigde auteur van het ‘Tafereel’ Achilles niet
met Maurits zelf, maar met zijn ‘instrument’ identificeert.
Zoals we zagen herkende de maker van de sleutel op de Iphigenia Achilles wél
280
als Maurits. Ook uit deze sleutel blijkt hoe men in latere jaren (waarschijnlijk na
1625) de politieke boodschap van het stuk heeft afgemeten naar de gebeurtenissen
van ná 1617. Agamemnon, die zich noodgedwongen buigt voor de geestelijkheid,
wordt hierin geïdentificeerd met de Staten Generaal, die zich hebben geconformeerd
aan de ‘Schijn van Goodtsdienst’ (Diana). Het slachtoffer is Holland, groot geworden
door de deugden van de vorige generaties (Iphigenia als de Hollandse maagd,
dochter van Clytaemnestra, die ‘voor ouders duecht’ vertegenwoordigt), en nu
geofferd aan de belangen van het gemenebest.

5.3.2 De predikanten
281

De Amsterdamse gereformeerde gemeente bezat in 1617 elf predikanten , waarvan
Jacobus Trigland - op 27-jarige leeftijd in 1610 te Amsterdam beroepen - zich vanaf
1614 het meest nadrukkelijk profileerde als strijdbaar, welsprekend en welschrijvend
voorvechter van de zuivere leer. Bij zijn komst was ds. Petrus Plancius, die voór
hem de belangrijkste ijveraar voor de calvinistische zaak was geweest, reeds 58
282
jaar. Naarmate Plancius ouder werd zou Trigland steeds duidelijker de ‘bisschop
van Amsterdam’ worden. Naast zijn ambtsbediening verwierfPlancius zich in zijn
tijd niet onaanzienlijke roem als sterre- en zeevaartkundige, maar - de vroeger
katholieke - Trigland was, ondanks het gemis van een volledige academische (i.c.
283
priester-)opleiding , de geleerdste theoloog van het Amsterdamse
contra-remonstrantse bolwerk. Zeer waarschijnlijk heeft Coster in 1617 mensen als
Plancius, maar vooral Trigland, voor ogen gehad bij het creëren van de
Eurypylusfiguur. Met name Trigland stond,
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Zie sub 1.4.3 (p. 343).
Rutgers 1882, Bijlage A, p. 73. Over deze predikanten: Evenhuis 1965-1967, I, p. 155-162,
193-197, 209-214.
Speciaal over Trigland: Ter Haar 1891; ook: Lussenburg 1979-1981. Over Plancius: Keuning
1946, Evenhuis 1965-1967, I, p. 157-162.
Trigland brak zijn priesterstudie te Leuven(begonnen in 1598)na enige tijd af om over te gaan
naar het calvinisme (Ter Haar 1891, p. 32-34; Evenhuis 1965-1967, I, p. 210-211).
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evenals Eurypylus, bij zijn vijanden te boek als een trots en heerszuchtig man, wiens
preken echter zeer in de smaak vielen bij de kerkgangers. Als woordvoerder van
de contra-remonstranten, tégen Uytenbogaert en Taurinus, én als degene die zich
waarschijnlijk toen al het meest in de volksgunst mocht verheugen, werd hij al in
mei 1617 door de toen nog ‘dolerende’ calvinisten uitgekozen om enige tijd als hun
voorganger op te treden. Pas in oktober 1617 werd hij door de Amsterdamse
284
kerkeraad metterdaad voor enige weken aan de Haagse gemeente uitgeleend.
Toen Costers Iphigenia voor het eerst werd opgevoerd was Trigland dus
waarschijnlijk niet in de stad.
Coster put voor zijn algemene aanval op de calvinistische predikanten uit een
beproefd arsenaal van schimp en kritiek waarop ook ex-burgemeester Hooft
teruggrijpt als hij in zijn Memonën en adviezen zijn afkeer van de Amsterdamse
285
dominees uit. Eén van de belangrijkste oorzaken van de bedreigende invloed van
de predikanten op het wereldlijk bestuur is voor Hooft het feit dat deze lieden, ‘zeer
ambitieux ende twistgierich’ van nature, voor een groot deel ‘uytheemschen’ zijn,
dat wil zeggen: geboren in óf een andere provincie dan Holland, óf zelfs van buiten
286
de Republiek afkomstig. Dit geldt - zo zegt hij in eén van zijn bekende, niet zo erg
sommiere ‘Som(m)iere discoursen’, in 1611 - speciaal in Amsterdam ook voor
287
ouderlingen en diakenen. Deze mensen, die dus door hun afkomst al niet geneigd
zijn om zich als gehoorzame onderdanen van de overheid te gedragen, hebben
bovendien vaak geen eed van trouw aan de regering gezworen, iets wat toch al
geëist wordt van ieder die tot ‘een simpele burgersneringe’ wenst te worden
288
toegelaten. Hooft laat niet na de voor de hand liggende conclusie te trekken dat
de stadsregering zelf medeschuldig is aan de machtige positie die de predikanten
innemen. Aan haar ‘achteloosheydt’ of ‘licht betrouwen’ is het immers te wijten dat
het zo ver is gekomen. Dergelijke ‘kleynachtinge vande Overheydt’ blijkt uit het feit
dat de predikanten zelfs de hooggeplaatsten van het land niet in staat achten tot
oordeel in de ‘tegenwoordige geschillen’, terwijl deze zelf vaak ouderling geweest
289
zijn. Deze verregaande hoogmoed ziet Hooft vooral bij de uit het Zuiden uitgeweken
calvi-
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Ter Haar 1891, p. 47-49. Uit de kerkeraadsnotulen blijkt dat op 12 oktober 1617 afgevaardigden
van de Haagse gemeente voor de tweede maal een verzoek tot overkomst van Trigland
hebben ingediend(nu voor het eerst gesteund door Maurits). De kerkeraad stemt toe, waarna
op 16 november wordt aangetekend dat de inmiddels in Den Haag gevestigde Trigland zo
gauw mogelijk weer terug wil. Hiervoór óf hierna is ook ds. Petri enige tijd aan Den Haag
uitgeleend (Evenhuis 1965-1967, I, p. 213-214).
Hooft sr. 1871, p. 2.
Hierover o.a. Van Gelder 1918, p. 124-129; Evenhuis 1965-1967, II, p. 370.
‘Somier discours op den tegenwoordigen staet vanden Lande’ enz. (zie noot 240), in Hooft
sr. 1871, p. 1-34, m.n. p. 2.
Hooft sr. 1871, p. 2, ook p. 95, 131, 157, 266.
Hooft sr. 1871, p. 9-10.
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nisten. Aan het intolerant extremisme van Vlamingen als Datheen en Hembyze (in
Gent), van gelijke godsdienstige signatuur, hadden velen ook reeds eerder het
verlies van de Zuidelijke Nederlanden geweten. In een andere redevoering uit 1611
herinnert Hooft eraan dat Willem van Oranje zelf dit ook zo heeft gezien, en dat hij
290
daarom maatregelen heeft genomen om een kerkorde op te laten stellen. In eén
adem gaat Hooft dan over naar de situatie in 1587, waarin opnieuw gebleken is hoe
trouweloos de calvinistische predikanten zich tegenover de overheid opstellen. Ook
in Amsterdam hebben de calvinistische leiders zich toen tijdens het rampzalige
bewind van Leycester vermeten om vanaf de kansel het gezag der burgemeesters
(die toen notabene alle vaderlandslievende oude geuzen waren) te bekladden,
291
alleen omdat deze een hun niet welgevallige politieke beleidslijn volgden.
Anders dan men zou verwachten, gezien de ook door anderen geuite verwijten,
waren in 1611 van de elf Amsterdamse predikanten slechts twee uit het Zuiden
afkomstig: ds. Plancius en de in 1601 beroepen Johannes le Maire, broer van Isaäc
le Maire. Plancius had natuurlijk wel al zeer lang zijn stempel op de kerkeraad
292
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gedrukt. De uit Vianen afkomstige Trigland was echter een Hollander en
bovendien van zeer goede - zij het katholieke - familie. De andere, ook door Hooft
geuite, bedenkingen tegen de predikanten, dat zij zich als kinderen van ‘gemene
luyden’ zonder overtuiging en onoordeelkundig in de theologie bekwamen (namelijk
de enige studie waarvoor beurzen beschikbaar waren), waar ze anders metselaar
294
of timmerman geworden zouden zijn, is dus op Trigland zeker niet van toepassing.
Uitstekend opgevoed in een katholiek milieu koos hij tijdens zijn priesteropleiding
in Leuven welbewust voor het calvinisme, en daarna voor het predikambt.
Hoewel Hooft de predikanten hun veelal lage afkomst op zichzelf minder lijkt aan
te rekenen dan de eruit voortvloeiende geforceerde keuze voor de theologie (die
295
tijdens hun studiejaren beslist niet in roeping verandert ), scheert hij vreemdilengen
en degenen die ‘tot 'slandts costen ter scholen zijn gehouden’ wel over eén kam als
lieden van wie men toch allerminst pretenties inzake overheidsbeleid mag
296
verwachten. Volgens Hooft konden immers alleen de
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Redevoering van maart 1611, in: Hooft sr. 1925, p. 217. Ook Hooft sr. 1871, p. 272; Groenhuis
1977, p. 113.
Hooft sr. 1925, p. 217-218; Van Gelder 1918, p. 216.
Groenhuis 1977, p. 113.
Strikt genomen was Trigland geén Hollander. Vianen werd pas in 1725 bij Holland gevoegd.
Hooft sr. 1871, p. 268, 335-336; Van Gelder 1918, p. 125. In principe konden jongens al vanaf
hun twaalfde jaar toegelaten worden tot de theologische studie (Van Deursen 1974, p-38).
Hooft sr. 1925, p. 292-293.
Hooft sr. 1871, p. 82.
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"rijcksten, eerbaersten ende notabelsten personen" van de burgerij in aanmerking
297
komen voor enig hoog ambt. Zijn Haarlemse collega Van der Laen ziet het nog
eenvoudiger. Sprekend over de twistzieke, tegen de overheid rebellerende
predikanten in zijn tijd zegt hij:
d'Oorsake van dese ongestuimicheden is, dat se meest al sijn gesproten
uitet schuim ende gespuis van 't gemeene onbesnoeit ende onwetend
volk, die van naturen alle Overheit haten.
Predikanten van beter kaliber worden volgens Van der Laen door deze roerige
hoop onmogelijk gemaakt, zodat ‘luiden met eeren ende van sorte’ zich wel vele
malen zullen bedenken voor ze hun kinderen aansluiting bij ‘de Societeit van dese
298
rappaille’ toestaan. Overigens was ds. Rudolphus Petri pas de eerste
Amsterdammer die - na op stadskosten in Leiden gestudeerd te hebben - in zijn
299
geboortestad tot predikant werd benoemd.
In het algemeen hebben de Amsterdamse dominees in Costers tijd zich in elk
geval wat theologisch niveau betreft kennelijk gunstig onderscheiden van veel van
hun collega's in andere plaatsen. Men hoort bij Hooft ook niets van de laatdunkende
spot waarmee de Leidse hoogleraar Cunaeus nog in 1612, in zijn satire Sardi venales
(d.w.z.: waardeloze mensen, zoals de veile Sardinische slaven in de oudheid), de
300
onkunde van de ongeletterde predikers van zijn tijd aan de kaak stelde. Onkunde
was een begrijpelijk euvel in een periode waarin de universiteiten nog maar net de
eerste generaties predikanten hadden afgeleverd, dus vooral in de eerste decennia
301
na 1575. De in het begin kleine groep universitair geschoolde theologen werd
toen dan ook aangevuld met een eerst veel grotere groep van ‘Duytsche klercken’
zonder enige academische opleiding, én met bekeerde priesters. Vooral de ‘klercken’
riepen de vele klachten over onwetendheid, luiheid en dronkenschap der geestelijke
302
leiders in het leven (zij het dan wel vaak door godsdienstige tegenstanders). Later
zou Vondel zelfs de zeer geleerde Trigland proberen te pakken op eén van deze
punten. Diens ongetwijfeld echt rode neus, die hem in 1630 gemakkelijk met de
Eurypylusfiguur op het toneel deed identificeren, schijnt echter niet werkelijk aan
303
alcoholisme te wijten te zijn geweest.
Een laatste klacht, die uiteraard in vele toonaarden gehoord wordt, is in feite de
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Van Gelder 1918, p. 148-149.
Bij Brandt 1671-1704, IV, p. 639; zie ook Van Deursen 1974, p. 69.
Evenhuis 1965-1967, I, p. 213.
Brandt 1671-1704, II, p. 203; Rogge 1875, p. 394; Groenhuis 1977, p. 110. Ook Barlaeus
1616, fol. A 3r.
Van Deursen 1974, p. 34. Men was in de Republiek tijdens de Bestandsjaren aangewezen
op de afgestudeerden van de Leidse universiteit (opgericht in 1575) en die van Franeker
(opgericht in 1585). Groningen kreeg pas in 1614 een universiteit.
Van Deursen 1974, p. 35; Groenhuis 1977, p. 108-110.
Ter Haar 1891, p. 70-73.
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eerste. Dit is de geweldige invloed van de predikanten op het volk, hét punt waarop
ze hun machtspositie baseren. Cunaeus geeft hun bedrog van het ‘plompe graeu’
als volgt zeer aanschouwelijk weer:
Dit graeu, 'twelck sorgloos is, geen onderscheidt maekende tusschen
't waer en 't valsch, en sich vergaepende aen gewaedt en kleding, trekken
se met een vleiende aenspraek werwaerts dat se willen. Daer sit de
menigte des volks in 't ronde, en doet haer ooren, gelijck een blasebalk,
304
op en toe, en al wat se hoort keurt se goedt.
Vooral ‘hevige en waerlijcx Bacchanalische wyse van prediken’ heeft bij het
305
‘slechte grau’ succes, zo verzucht ook Barlaeus. Daarmee zal Trigland
waarschijnlijk ook de volksgunst gewonnen hebben. Volgens Vondel bulderde deze
306
immers ‘soo fel, // Als Goliath den Reus' van de kansel...’
Costers Eurypylus wordt in dit licht een steeds herkenbaarder Amsterdamse figuur,
met veel trekken van Trigland. Eurypylus is degene die ‘door last van veer gheleghen
Goden’ Iphigenia doden wil en ‘Dien meest de menschen als haar God op aarden
houwen’ (vs. 89-90; 113-114). Of wel: hij staat voor de populaire predikant die de
uit het Zuiden geïmporteerde dogmatisch-calvinistische leer heeft ingevoerd ten
koste van die der remonstranten. Door zijn geleerdheid onderscheidt deze ‘blinde
yveraar’ (vs. 95) zich weliswaar van de steeds in aantal toenemende ‘leke-broers’
(vs. 115-116; 977-979), maar daardoor bezit hij nog niet de ware wijsheid. Waarde
‘leke-broers’ (d.w.z.: deklerken) bedriegelijk als wijzen vermomde ‘molicken ghevult
met kafen wijnt’ zijn (vs. 117-120), daar stijft Eurypylus' geleerdheid hem slechts in
zijn gebreken. Niet geleid door een natuurlijk oordeel en daardoor niet in staat om
zijn op school verworven kennis kritisch te verwerken, blijft hij een ‘sot gheleerd’,
die zijn vaderland alleen maar tot nadeel strekt, zoals Nestor omstandig betoogt
(vs. 983-1015). Zonder enige aarzeling, alsof hijzelf naar wens de hemel kan
bezoeken (vs. 790-794), is hij ervan overtuigd dat hij als gezant Gods niets anders
dan Gods absolute waarheid spreekt (vs. 751, 889-891). Zijn zelfverheffing gaat
zelfs zo ver dat hij tegenover Clytaemnestra beweert dat God zich lichamelijk in
hem openbaart! (vs. 1272). Zijn wil moet dus koste wat het kost doorgedreven
worden, waarbij hij zich niet ontziet om Ulysses (en later ook Achilles) voor dit heilig
doel de wereldlijke macht te beloven (door hem gecontroleerd).
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Cunaeus. Sardi venales, cap. 32, 80; volgens de (in 1674 gedrukte) vertaling van Brandt
1671-1704, II, p. 204. (N.B. Brandt vertaalt flabellum niet met ‘waaier’ maar met
‘blaasbalg’). Nadat tussen 1612 en 1665 9 verschillende Latijnse edities waren
verschenen, werd in 1675 een Nederlandse vertaling gepubliceerd (Cunaeus 1675).
Een moderne editie van de Latijnse tekst, met inleiding, vindt men in Cunaeus 1980
(de betreffende passage op p. 156). Zie ook Rogge 1875, p. 394; Groenhuis 1977, p.
110. Ook Barlaeus 1616, fol. A 3r.
Barlaeus 1616, fol. A 2v.
In het aan Vondel toegeschreven ‘Op Haen Kalkoen’ (1630), in Vondel, W.B.-editie III, p. 337.
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Hoofts visie dat alle ellende begonnen is met het ruim baan geven aan de
calvinistische vreemdelingen, die geen trouw aan de overheid hebben gezworen
en menen dat zij alleen Gods waarheid in pacht hebben, vindt men bij Coster bijna
onveranderd terug. Juist het feit dat het nu te laat is om hun invloed terug te
schroeven geeft Nestor het argument in handen om Agamemnon van de noodzaak
van toegeven te overtuigen. Hoofts ‘Somier discours’ over de kerkelijke geschillen,
van 1611, klinkt op dit punt vooral door in Nestors historische terugblik op de tijd
waarin de Grieken ten behoeve van hun nieuwe godsdienst hun eerste priesters uit
het buitenland haalden, ondanks het feit dat ‘de vrye Griecksche landen’ zelf genoeg
voortreffelijke figuren konden leveren (vs. 1593-1600). Nu moet men het met deze
Egyptenaren, Parthen, Meden en ‘war'ghe’ Arabieren doen, die het rijk slechts
dienen om eigen genot, niet uit ware overtuiging (vs. 1593-1607; in de edities vanaf
1626 zijn de ‘Parth’ en ‘Meed’ vervangen door ‘Chaldee’, wat meer tegemoet komt
aan de historische waarschijnlijkheid, vanuit de vroeg-Griekse situatie). ‘Vreemde
huurelinghen’ zijn het, die zich door geen eed aan de overheid gebonden hebben,
en die via hun invloed op het volk deze juist naar hun pijpen willen laten dansen
(vs. 1611-1614). Anders zou de ‘Lantzaat’ zich opstellen, die zich van nature
gehoorzaam onderdaan voelt van zijn regeerders (vs. 1608-1610). Ook Aäron, die
Mozes op Gods bevel met het priesterambt bekleedde, was immers geen
vreemdeling (vs. 1640-1642).
Evenals Hooft wijst ook Menelaus erop dat de schuld van de machtswellust der
geestelijken bij de (vorige) wereldlijke machthebbers zelf ligt: deze ‘maackten Heeren
van een hoope vreemde Slaven’ (vs. 207). Calchas bevestigt dit nog eens: het waren
Agamemnons ‘Voorzaten slap, die't Geestelijcke zetten // Ghemackelijck en vry, uyt
dwang van alle Wetten’. Uiteraard ontkent Agamemnon die schuld: deze ligt volgens
hem bij de geestelijkheid, die misbruik gemaakt heeft van de ‘goedertieren aerd’
van deze ‘Vroom Regeerders waerd’ (vs. 346-349). Achilles herinnert bovendien
Protesilaus eraan dat de geestelijken de eenmaal gekregen macht niet graag terug
zullen willen geven. De overheid heeft verzuimd haar de wet te stellen, de kwade
gevolgen ondervindt zij nu aan den lijve (vs. 615-638). Nestor vat als een tweede
Hooft oorzaken en gevolg nog eens samen, als hij erop wijst dat Griekenland nu
om twee redenen niets anders kan doen dan deze en toekomstige plagen geduldig
te dragen. Die oorzaken zijn:
Om dat int eerste des regeerings zijn versuymt
Twee dinghen, 'teene datmen al te grooten ruymt
Haar gaf, in plaatse datm' er hadde moeten binden
Met eeden aan den Heer daar yet wes 'tonderwinden
Dat hem was teghen, en dat hy niet vond' geraan.
Het tweede dat nu meed de saken qualijck gaan,
Is datmen hier in plaats van Burgeren, geboren
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Van ouder af-komst, en uyt goeden huyz' verkoren,
Maar vreemdelingen heeft, die 'r tieren ghelijck of
Ons lands-man tot het ampt des Priesters was te grof,
En oft hy van de Goon gheen harsens had ghekreghen. (vs. 1617-1627).
307

Evenals Hooft (maar ook bijvoorbeeld Telle kent ook Coster de lessen die de
recente geschiedenis leert over de kwade politieke gevolgen van de drijverij der
predikanten. Dit blijkt allereerst als Agamemnon in zijn eerste tirade (tegen Achilles)
bedenkt dat de geestelijken nu reeds driemaal, toen hun teveel energie werd gelaten,
‘traden // Haar parck te buyten, en z'en hielen gansch gheen maat, // Haar te
bemoeyen met regeringe van staat’ (vs. 46-48). In de eerste scène van het derde
bedrijf waarschuwt hij Eurypylus dat een ‘naer yv'raar’ hem nu opnieuw wil
misbruiken, ‘Ghelijck als eertyts, doe'y door u en uw 's ghelijck // Sich socht te maken
Vooght van 'toude Griecksche Rijck’. Hieraan voegt Protesilaus dan toe dat dit wel
meér dan eenmaal is gebeurd (vs. 799-802). De ‘naer-yv'raar’ (i.e. Ulysses) waarover
Agamemnon spreekt, kan directe reminiscenties aan Leycester hebben gewekt.
Mogelijk verwijst de waarschuwing voor de herhaling van de situatie oók naar de
frequente bemoeienissen van Jacobus 1 van Engeland, die onder meer tot grote
vreugde der contraremonstranten, in april 1617 op het bijeenroepen van een
nationale synode had aangedrongen, en daarmee de calvinistische partij aan zich
308
verbond. Het samenspel tussen de calvinistische predikanten en Leycester destijds,
tégen de Staten van Holland, is ook voor Coster nog steeds het overduidelijke bewijs
van hun ontrouw. Tijdens het beraad van de generale staf noemt Menelaus de
mogelijkheid dat de rebellerende geestelijken (opnieuw) hun heil zouden kunnen
zoeken bij vreemde vorsten als reden om hun terwille te zijn (vs. 1026-1029).
Protesilaus knoopt hierbij aan door er aan te herinneren hoe de geestelijkheid
indertijd al de staat in handen heeft gespeeld van een vreemdeling, die slechts met
militair geweld zijn macht bevestigen kon. Nooit was de val van ‘dese Landen’
dichterbij dan toen, tenzij dezelfde soort verraders weer hun kans krijgen (vs.
1030-1039). Deze woorden slaan heel duidelijk op de Leycester-periode, mét
eenzelfde waarschuwing voor een mogelijke herhaling van de Engelse interventie
als in vs. 799-801. In de edities vanaf 1626 heeft Coster door middel van een variante
passage benadrukt dat de ‘opper-Hoofden's Rijcks’ absoluut onkundig waren van
de acties der geestelijkheid, die direct op de schending van de privileges der edelen
en de vrijheid der steden waren gericht. We weten het nog goed, zegt Coster, want
de stukken zijn bewaard.
Welke situaties Coster voor ogen heeft als hij Agamemnon laat spreken over de
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In Telle's ‘Wee-klacht der Hollantsche maegt’ (waarschijnlijk van 1617); zie Knuttel 1886, p.
41.
Den Tex 1960-1972, III, p. 468.
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‘driemaal’ (vs. 44) dat de geestelijken de grenzen van hun bevoegdheid
overschreden, is niet helemaal duidelijk. Mét Hooft zou hij, behalve op de
Leycester-periode, kunnen doelen op het drijven der calvinistische geestelijken in
het Zuiden, én op de situatie in het Schotland van 1597, toen de calvinistische
predikanten daar in conflict kwamen met Jacobus. Hooft verwijst verschillende malen
naar dit zoveelste bewijs van de manier waarop de kerk de overheid trachtte te
309
‘ontvoogden’.
Sterker nog dan Hooft laat Coster zijn Protesilausfiguur klagen over het
onvermogen tot redelijk oordeel der bursalen, die theologie zijn gaan studeren, maar
nooit iets anders geleerd hebben dan ongebondenheid. Waar Hooft de nadruk legt
op het gebrek aan roeping, dat ook in het Leidse Statencollege niet wordt
gecorrigeerd, spreekt Protesilaus minachtend over het laag moreel gehalte van
deze luie zotten van dubieuze afkomst, die op andermans zak hebben geteerd en
zo alleen hun ambitie hebben gevoed. Het zijn in zijn ogen ‘aschevysters, en [...]
gecken, // Van straat maar op gheraapt, en uyt medoghentheyt // Kostloos van goede
Luy macklijck ter School gheleyt’ (vs. 603-605). Of, zoals Nestor zou zeggen: mensen
die niet van ‘ouder af-komst, en uyt goeden huyz' verkoren’ zijn, en hun ambt
uitoefenen ‘om 'tghenot, en uyt gheen waar beweghen’ (vs. 1624, 1607).
Ook eerdere woorden van Protesilaus komen overeen met die van Cornelis Hooft,
namelijk de klacht dat degenen die geroemd worden als ‘vrye Luyden’ van ‘ons vrye
Vaderland’ (vs. 576, 569), mensen die zich nooit hebben laten onderdrukken door
een wereldlijk tiran, nú ‘moeten buyghen onder 't moeyelijcke juck // Van malle
Papery’ (vs. 572-573). De reputatie van vrijheid van (i.c.) godsdienstdwang verdient
Amsterdam volgens Hooft al evenmin als volgens Protesilaus de Grieken hún roem
van vrijheid. In een redevoering in de vroedschap, na de rellen van februari 1617,
meent Hooft: we hebben, na de vervolging en tirannie der Spanjaarden geleden te
hebben, ‘door Goodts genade volcomen vrijheydt verworven’, en zouden we dan
nu andersdenkenden ‘wederom gelijcke ofte noch swaerder als d'ontvlodene Tyrannie
310
[...] willen op den halse dringen?’
Protesilaus ergert zich ook gruwelijk aan gebrek aan erkenning van de goede
diensten der dappere ‘Edellien’, aan het vaderland bewezen. Nauwelijks eén op de
honderd wordt op zijn oude dag geëerd met een plaats als raadgever, en in dat
geval dient hij nog niet eens meer dan als ‘Meester- knecht’ van de ‘asche-vysters’,
die hij zo veracht (vs. 585-603). Ook hier lijken we een stem te
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Hooft sr. 1871, p. 6, 27, 42-43, 82-83, 136-137, 214-215, 240, 272; Hooft sr. 1925, p. 76-78,
273.
Hooft sr. 1871, p. 167. Dit ook bij Reinier Telle, in een schimpdicht ‘Fabeltjen uyt het Boeck
van Reynaert de Vos’ in Telle 1616 (Knuttel 1886. p. 17-21).
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horen als die van Hooft, die zelf tot de generatie van de ‘oude geuzen’ hoorde en
in 1611 definitief uit de rangen van de macht was gestoten. Hooft laat bij gelegenheid
niet na de tegenstelling te onderstrepen tussen de strijders van het eerste uur, die
de Spaanse tirannie zelf hebben ervaren en lijf en goed voor de vrijheid waagden,
én de jonge generatie die in diezelfde tijd
hyer ter stede als in haer moeders schoot sachtelick zijn opgequeeckt
ende onder den koewoerden [d.w.z. koeveren: overvloeds-] struyck
311
hebben geseten.
Costers eigen vader had ook tot deze ‘oude geuzen’ gehoord.
Overzien we dit scala van weinig positieve geluiden over het onmiskenbaar
Amsterdamse predikantencorps, dan kan de conclusie slechts zijn dat Coster reeds
in de edities-1617 de gevaren van de invloed der machtsbeluste en hypocriete
312
predikanten in de meest schrille kleuren afschildert. Evenals bij Cornelis Hooft
dient de veelsoortige kritiek op de dominees een politiek doel: uiteindelijk herstel
van de onaantastbare souvereine macht der wereldlijke overheid, hoewel Coster reëler dan de oudere Hooft - inziet dat deze niet door de maatregelen der Staten
bereikt kan worden. Rens' oordeel dat in de edities-1617 nog niets te vinden is van
de ‘excessen’ als de karikatuur van Trigland, wordt door de tekst niet bewaarheid:
de kritiek op Eurypylus' (en dat is ook Triglands) ambitieuze ‘schoolgeleerdheid’ en
zijn pretenties op het gebied van het politiek beleid liggen er vanaf het begin dik
bovenop. De varianten veranderen daar niets wezenlijks aan, zij verscherpen de
kritiek alleen wat.
Het grote verschil tussen de edities-1617 (en -1626) en die van 1630 is alleen
het feit dat de geestelijken pas in de laatste edities als duidelijke verliezers uit de
bus komen. Als Protesilaus in het toegevoegde ‘Laetste Tooneel’ de uiteindelijke
triomf over Eurypylus uitspreekt, is de situatie in Amsterdam dan ook geheel
gewijzigd. De toespelingen op de recente gebeurtenissen in deze scène liegen er
niet om. Eurypylus, nu direct herkenbaar als Trigland, uitgemaakt voor de ‘Hopman
van't gheboeft’ en de ‘verleyder der ghewijden // Die't Griecksche Priesterschap in
twyfelinge brocht’, wordt geraden om zich nu maar eens te bedenken en de overheid
naar behoren te eren. Anders loopt hij gevaar ‘met schand ter Temp'len uytgestooten’
te worden, zoals hij al eens terecht ‘om guyteryen uyt de Schoolen der Hebreen’ is
gedreven. Het beste is dat hij zich naar Troje begeeft, waar Pultarcis en Eurypylus'
vriend Ariadeps al zitten.
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Hooft sr. 1891, p. 162.
Afkeer van hypocriete schijnheiligheid in het algemeen vindt men in deze tijd ook bij Hooft jr.
(in zijn bewerking van Aretino's Hipocrito) en Bredero (gericht tot degenen die de Spaanschen
Brabander zouden hebben belasterd), Zie Grootes 1973, p. 290-291. Grootes deelt de mening
van Van Tricht dat Hooft - anders dan Coster - in zijn stuk zeker niet een directe aanval op
de calvinistische predikanten wilde doen.
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Daár kan hij dan mét deze kornuiten als heilig worden aanbeden en naar believen
oproer kraaien. Hier is het spel van deze ‘verlopen Paep’ gelukkig uit. De namen
van Pultarcis en Ariadeps waren doorzichtig genoeg: Pultarcis, van pultare, kloppen,
stond voor ds. Cloppenburgh, terwijl Ariadeps een omzetting was van Adriae[n] s
(+ p), dat wil zeggen: ds. Adriaen Smout. De laatste was in 1620 in Amsterdam
beroepen, de eerste een jaar later. Plancius was in 1622 gestorven, waarna Trigland
313
als de onbetwiste kerkvorst beschouwd werd. Toen op 9 januari 1630 nà ds.
Cloppenburgh nu ook ds. Smout uit de stad was geweerd, kon de positie van de
grote Trigland inderdaad niet meer zo onaantastbaar lijken, zeker toen hij - ondanks
het nadrukkelijk verbod der burgemeesters - doorging van de kansel zijn veroordeling
van het stadsbestuurlijk beleid uit te spreken. Zijn populariteit in de gemeente was
kennelijk nog steeds overweldigend. De kersverse Amsterdamse remonstrantse
predikant Episcopius schrijft op 15 januari 1630 nog:
Triglandus wort hier bijnae geadoreert. Men vreest voor hem als voor
314
pupillum ecclesiae. De kercken regorgeeren van volck als hy predickt.
Enkele weken later weet Episcopius echter het gerucht te melden dat Trigland blj
burgemeester Bicker is ontboden, waar hij ernstig gewaarschuwd is zich verder te
onthouden van kritiek op de magistraat. Dat Trigland nederig om vergeving zou
hebben gebeden trekt Episcopius zelf in twijfel, want twee dagen voordat hij zijn
brief schrijft is Trigland weer flink tekeer gegaan, ‘wee, wee, wee roepende over
315
Amsterdam’. Costers opmerking dat Eurypylus al eens wegens slecht gedrag uit
de ‘Schoolen der Hebreen’ is verwijderd, is waarschijnlijk een insinuatie dat Trigland
niet zozeer uit godsdienstige overtuiging, maar in verband met zijn wangedrag
Leuven heeft moeten verlaten. De schimpscheut ‘verlopen Paep’, waarover de
schrijver van het ‘Wtnodende tafereel’ zo viel, is in dit verband dan op te vatten als
‘weggelopen priester’.
Coster brengt in deze laatste scène zo niet meér op het toneel dan binnen het
stadhuis al eerder was opgevoerd. Het - late - succes van de Iphigenia zal vooral
aan die actualiteitswaarde te danken zijn geweest; daarop richtte zich immers ook
de kritiek. De Amsterdamse predikanten van 1630 konden dezelfde ondeugden
aangewreven worden als die van 1617. Het verschil was alleen dat ze in 1630
uiteindelijk duidelijk verloren hadden.
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Over Smout en Cloppenburgh: Evenhuis 1965-1967, I, p. 271-274; over Cloppenburghs zelf
gekozen-gedwongen vertrek naar Den Briel, in 1629, en Smouts verbanning in januari 1630:
p. 309-314.
Brief van Episcopius aan Uytenbogaert, d.d. 15 januari 1630. In: Uytenbogaert
1868-1875, III, 3e afd., brief nr. 1197, p. 19.
Brief van Episcopius aan Uytenbogaert, d.d. 2 en 5 februari 1630. In: Uytenbogaert 1868-1875,
III, 3e afd., brief nr. 1204, p. 32-33; Ter Haar 1891, p. 66.
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5.3.3 Politiek-theoretische noties
Costers politieke advies in de Iphigenia getuigt van een grote dosis gezond verstand
en realisme, waarin praktische overwegingen van ‘staatsraison’ geënt worden op
de overtuiging dat ethische deugden als standvastigheid en zelfbeheersing ook
leidraad voor elk politiek handelen moeten zijn. Agamemnon mag dan wel
priesterbedrog met soortgelijk bedrog bestrijden, maar hij beoefent tegelijkertijd de
stoïsche deugden van de patientia en temperantia, als hij hiermee het algemeen
belang boven zijn eigen behoefte aan persoonlijke, daadwerkelijke machtsuitoefening
stelt. De eis tot temperantia, matiging oók in voorspoed, werd onder andere al door
316
de rei na het tweede bedrijf van de Ithys benadrukt ; men vindt deze hier opnieuw
in de reien terug. Agamemnons belofte aan Calchas om zich op diens
beleidsvoorstellen te beraden wordt in de eerste rei becommentarieerd als een
‘ken-teken vanden aertschen Heylich’, namelijk: ‘bescheydenheyt’ (redelijk oordeel),
waardoor hij handelt ‘met rypen raed, // Die middelmaat // In alle zaken hout’ (vs.
352-356). De goede heerser moet ook eerst zichzelf kunnen bedwingen voór hij het
anderen doet (tweede rei, vs. 724-727).
In menig opzicht herinneren de raadgevingen van met name Calchas en Nestor
ook aan de politieke leer van het stoïcisme, zoals deze door Lipsius in diens
Politicorum sive civilis doctrinae libri sex (1589) was neergelegd. Het grote succes
van deze staatsleer in het door godsdienst- en burgeroorlogen geteisterde Europa
van Costers tijd wijst op de nieuwe behoefte aan een krachtige machtstaat, geleid
door een vorst die in de stoïsch- romeinse traditie prudentia aan de morele kracht
317
der virtus zou paren. Evenals zijn grote voorganger Machiavelli pleitte Lipsius
voor een op macht gegronde staat met een sterke politieke autoriteit. Anders dan
deze stelde hij echter strenge ethische beperkingen aan de middelen die hiertoe
aangewend moeten worden. Maar wel erkende Lipsius in zijn voorwoord uitdrukkelijk
het ‘ingenium acre, subtile et igneum’ van de man die hij onder zijn leermeesters
telde. Met deze uitspraak distantieerde hij zich van de in zijn tijd gangbare,
318
calvinistische, afkeer van de Florentijn.
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Ithys, vs. 811-817.
Over de principes en invloed van Lipsius' staatsleer de opstellen van Oestreich (1969 en
1975, passim), die o.m. op het principiële verband tussen De constantia en de Politica wees:
beide werken moeten gezien worden binnen de neostoïsche filosofie. Over de Politica binnen
de ‘filologisch-historisch-politieke traditie’ te Leiden: Wansink 1975, p. 106-140. Lipsius' Politica
verscheen voor het eerst in 1589, bij Raphelengius te Leiden. (Voet III, nrs. 1551-1552.) In
de eerste dertig jaar hierna verschenen er 29 Latijnse edities; het werk werd in verschillende
Europese talen vertaald en becommentarieerd. Een aantal van deze uitgaven verscheen
samen met de De constantia. Al in 1590 verscheen (te Franeker) een Nederlandse vertaling,
door Martin Everaert, voor Cornelis Claesz in Amsterdam. (Bibliotheca Belgica III, nrs. L
428-479, p. 1040-1061; deze noemt niet de Engelse vertaling van 1594, in Lipsius 1970).
Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, voorwoord tot de lezer. In de Nederlandse
vertaling: ‘...dan dat ic nochtans 'r verstant van alleen eecnen Machiavelli niet en verachte,
dat scherp, subtijl ende vierich is: ende die of Gode gave, dat hy zynen Vorst gheleyt hadde
tot den rechten wech tot dien Tempel van deucht ende eere?’ Machiavelli is echter vaak van
deze weg afgeweken, meent Lipsius (Lipsius 1623, p. (x) 3v.-41r.). Oestreich 1969b, p. 45;
Oestreich 1969c, p. 113.
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Waar Lipsius met zijn De constantia een directe, praktische, gedragsleer voor elke
burger bood, wilde hij - nu in de vorm van een met eigen opmerkingen aan elkaar
gelast florilegium van klassieke schrijvers - met zijn Politica de praktisch handelende
staatsman dienen. Coster, die in Ithys en Polyxena aspecten van de stoïsche
deugdleer op het toneel had gedemonstreerd, gebruikte nu zijn toneelfiguren onder
meer om Lipsiaanse politieke opvattingen te herformuleren, met de bedoeling deze
in praktijk te laten brengen. Wanneer Agamemnon in het eerste bedrijf zonder goede
raadgevers nog geneigd is om de persoonlijke machtsuitoefening van de vorst boven
alles te stellen, wijst Calchas hem herhaaldelijk terecht. Als hij Agamemnon voorhoudt
dat de vorst - evenals de onderdaan - aan wetten is gebonden (vs. 211-213), is dit
319
geheel in de geest van Lipsius. Dit geldt ook voor zijn nadruk op de noodzaak om
macht aan ‘medoghentheyd’ te paren, inplaats van over te gaan tot het gewelddadig
onderdrukken van het morrende volk (vs. 255-267). Iets later spoort Calchas de
Griekse legerleiding opnieuw aan om ‘wijsheyd en langmoedicheyd’ te betrachten,
als voorwaarde om de staatsmacht ongebroken te laten. Of wel: lijdt als vorsten
maar de agressie van het volk als daar burgertwist mee vermeden en de eenheid
van de staat behouden kan worden (vs. 689-700). Ook voor Lipsius is het duidelijk
dat de vorst mét de kracht van de justitia ook de clementia moet beoefenen: de
vorst moet de onderdanen niet van zich verwijderen, maar hen aan zich binden, om
320
zo de regeringsmacht zeker te stellen.
Als het algemeen welzijn hiermee is gediend, zo zegt Lipsius, dan is in de prudentia
ook ruimte voor bedrog van staatswege (een prudentia mixta). Hiermee mag men
echter nooit de weg der eerloosheid betreden. Calchas' oplossing van het
Iphigenia-probleem zou zeker Lipsius' goedkeuring hebben kunnen wegdragen. In
het vierde boek van zijn Politica, komt hij namelijk openlijk op voor Machiavelli als
hij - met een beroep op de Griekse dichter Pindarus - raadt dat de vorst zowel een
leeuwen- als een vossenaard moet bezitten en zich daarin moet schikken ‘naar tijd
321
en gelegenheid’. Wel keurt hij het gedrag af van al dege-
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Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, lib. II, cap. 10. Oestreich 1969b, p. 54;
Oestreich 1975, p. 184. Ook Hooft zegt in zijn Geeraerdt van Velsen dat de vorst zich te
houden heeft aan de wetten die aan het door God gegeven recht zijn ontleend. (Geeraerdt
van Velsen, vs. 496-512). Zie ook Veenstra 1946, p. 197-217, over de relatie tussen Hoofts
politieke denkbeelden en die van Lipsius.
Zie Oestreich 1969b, p. 54; Oestreich 1975, p. 184.
Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, lib. IV, cap. 13. In de Nederlandse vertaling:
‘my is altijts met Pindarus de man gepresen, die in een perijckel t 'herte heeft van seer
briesschende Leeuwen, maer van raet een Vos is. Weest ghy oock sulcx alst tijt ende stondt
gheeft, versekert zijnde wat deze jongherkens van der schole oft schaduwe sullen seggen:
dewelcke ic weet, dat geen bequame hoorders en zijn van Borgherlijcke Leeringhe ende veel
min rechters. Dese rechterstoel vereyscht voorwaer een man die, verstant heeft van saken
die in dit leven ghebeuren: Van hem sullen wy 't lichtelic vercrygen ende dat den Italiaenschen
Machiavelli niet en behoort soo scherpelic verworpen te werden (arm mensche van wien en
wort hy hedensdaeghs niet ghegheesselt?) Ende, als Basilius segt, datter is een eerlycke
ende loflijcke loosheyt.’ (Lipsius 1623, p. 156. Deze laatste zinnen over Machiavelli heeft
Lipsius in 1593, onder drang van de censuur, geschrapt; Wansink 1975, p. 125, 130). Zie
ook Oestreich 1969b, p. 58-59 en Skinner 1978, p. 254 (die de invloed van Machiavelli op
Lipsius' ideeën over ‘raison d'état’ benadrukt). Sporen van invloed van Machiavelli op enige
16e-eeuwse Franse dramaschrijvers worden genoemd door Ingman 1984.
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nen die menen dat alles goed en eervol is als men maar de macht behoudt, maar
fraus levis (zoals wantrouwen en veinzen) raadt hij uit realistische overwegingen in
het openbare leven zelfs aan. Fraus media (zoals omkoping en misleiding) duldt
hij, als dit de goede zaak dient; meineed en onrechtvaardigheid zijn echter altijd uit
den boze. Waar Lipsius onder het ‘licht bedrog’, dat in het openbare leven
322
noodzakelijk is, benadrukt dat degene die niet veinzen kan, niet kan regeren daar
zegt ook Nestor: als toepassing van geweld niet dienstig is, ontstaat er een
noodsituatie en ‘veynsen doen altydt in noot de luy van oordeel’ (vs. 1528-1532).
Ook andere noties die Agamemnon in de mond gelegd worden kon men bij Lipsius
terugvinden. Evenals Agamemnon (in vs. 9-16) maakt ook Lipsius een duidelijk
onderscheid tussen privégeloof (fides) en openbare belijdenis (confessio). Lipsius
verwerpt het belijden van meer dan eén godsdienst in de staat, aangezien dit politieke
tweedracht en voortdurend oproer tot gevolg zou hebben, Degenen die in stilte een
afwijkende godsdienst aanhangen wil hij echter dulden, maar hen die openlijk onrust
323
zaaien om hun eigen religie te propageren, zeker niet. Op dit punt van afwijzing
324
van godsdienstvrijheid was Lipsius hevig door Coornhert aangevallen. Als Coster
Agamemnon laat zeggen dat hij niet toestaat dat ‘elck van Gode leere, // Den mensch
int openbaar al 't quaat dat hy begeere’ (vs. 13-14), dan laat hij hem bij deze mening
van Lipsius aansluiten. Dat Coster zelf achter deze visie staat kan blijken uit het
verloop van de Iphigenia: een verstandig mens moet zich bij de heersende godsdienst
aansluiten, ook al is dat niet uit echte overtuiging. Lipsius' visie dat eenheid van
godsdienst tot de hechte bindmiddelen van de staat behoort, wordt een jaar na het
verschijnen van zijn Politica ook door Stevin gepropageerd, in diens Vita politica.
Het burgherlick leven (1590). Dit boek werd, evenals de eerste drukken van de
Politica, bij Ra-
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Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, lib. IV, cap. 4. In de Nederlandse vertaling:
‘Hy en can niet regeren, die hem niet en can veynsen’ (een citaat van ‘Fredericus of
Sigismundus’, in Lipsius 1623, p. 160.
Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, lib. IV, cap. 3-4. (Lipsius 1623, p. 81-85).
Oestreich 1969b, p. 56; Wansink 1975, p. 120-121.
Bonger 1978, p. 143-151.
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phelengius te Leiden uitgegeven. Ook voor Stevin is godsdienst allereerst een
ordescheppend element in de staat. Een wetgeving die algemene geloofsvrijheid
toestaat acht hij in feite imaginair, en voor alle andere gevallen, waar eén godsdienst
is voorgeschreven, geldt dat degenen die zich hiermee niet kunnen verenigen, zich
325
toch hierin moeten schikken, óf het land moeten verlaten.
Waar Agamemnon zich principieel van Ulysses onderscheidt in het doel dat hij
met het veinzen van een ‘Godsdienstich schijn’ (vs. 1481) wil bereiken
(namelijk:dienen van het landsbelang in plaats van vergroten van eigen macht),
daar ligt ook het verschil tussen de ethische basis van een moreel verantwoord
staatsbeleid en datgene wat men bij Machiavelli kon lezen. In diens (in 1615 in het
Nederlands vertaalde) vorstenleer Il principe (Ie drunk 1532) had deze als voorbeeld
van krachtig en behendig staarsbeleid het optreden van koning Ferdinand II van
Aragon geprezen, die ‘met vrome wreedheid’ en ‘onder de dekmantel van da
326
godsdienst’ zijn tegenstanders (de Moren) had verslagen en zijn rijk had uitgebreid.
Agamemnon schrikt echter kort voor de uitvoering van Calchas' plan eerst nog terug
van de gedachte dat hij het door de priesters misleide volk nu zelf oók moet
bedriegen met quasi-godsdienst (vs. 1481-1483). Zijn raadgevers haasten zich
echter om hem te verzekeren dat het voorgestelde bedrog juist op afgodendienst
is gemunt en niet tot doel heeft het volk in waanideeën te stijven.
Ook al kon men Ulysses beschouwen als het voorbeeld van de Machiavellist die
élk middel te baat neemt om zijn macht te vestigen, toch kon men in zijn pleidooi
voor een ‘sterke man’ (vs. 1401-1440) Lipsius' voorkeur voor een gematigd
absolutisme (in een monarchale staatsvorm) herkennen. Zijn woorden weerspiegelen
mogelijk ook Costers eigen visie op de actuele politieke situatie van 1617. Ook de
Griekse ‘staat, by veelen gheregeert’ wordt bij Coster bedreigd door gebrek aan
overeenstemming der leiders, ‘daer elck om eyghen baat // Sijn eyghen oordeel
schijnt veer voor 'tghemeen te soecken’ (vs. 1406-1407). Daarom meent Ulysses
dat het land veel beter af zou zijn met een vorst, die ‘alleen door wijsheyt en ontsach
// Sijn volck alleen beheerst, en breydelt dat met wetten, // Die tijdts ghelegentheyt
en Godsdienst beyde zetten’ (vs. 1402-1404). Toen Nestor tevoren benadrukte dat
de vorst ‘alleen gheheel’ wereldlijke en geestelijke macht toekomt, leek ook hij al te
suggereren dat deze éne man de souverei-
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Stevin, Het burgherlick leven, hoofdstuk 6-7, in Stevin 1939, p. 49-57. In het begin van
hoofdstuk 7 houdt Stevin wel de theoretische mogelijkheid van een staat met algemene
godsdienstvrijheid open, maar hij gaat slechts in op een situatie waarin dit niet het geval is.
Machiavelli, Il principe, cap. 21, waarin gesproken wordt een ‘esemplo [...] miserabile’ en
‘raro’ van de hoogste graad genoemd; volgens Russo in Machiavelli 1931, p. 162 (noot) echter
niet als afkeuring bedoeld. In de Nederlandse vertaling van de editie-1652 (herdruk van die
van 1615) is de morele veroordeling wel duidelijker (Machiavelli 1652, 2e stuk, p. 149).
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niteit draagt, vooral ook omdat hij ‘'t beste volck van 't landt’ slechts als de raadgevers
van de vorst noemt, die niet bij machte zijn om hem onder druk te zetten (vs.
912-918).
Dat Ulysses hier inderdaad een standpunt van Coster zelf uitdraagt wordt
aannemelijk als men bedenkt dat ook Hooft in deze jaren van dreigende burgeroorlog
een ontwikkeling in politieke visie doormaakte, waardoor hij - zoals Groenveld stelde
- van ijveraar voor een veelhoofdig (Staten-)gezag tot voorstander van een gematigd
327
eénhoofdig gezag werd. Uit de Iphigenia is echter niet op te maken wie dan met
dat gezag bekleed zou moeten worden. Volgens Groenveld hoopte Hooft tót juli
1617 dat Maurits een vorst à la Baeto zou kunnen zijn, maar deed diens keuze voor
de contra-remonstranten hem die hoop verliezen. Coster zou Maurits echter ook
hierna nog als potentieel arbiter in de troebelen beschouwen, getuige de bijdragen
van de Academie aan de feestelijke ontvangst van de stadhouder, op 23 t/m 25 mei
328
1618, ruim twee maanden voor Maurits' staatsgreep.
De suggestie dat de sluwe Ulysses, de beoefennar van ‘Realpolitik’ bij uitstek,
politiek noodzakelijke lessen voor tijden van nood kon uitdragen, krijgt relief tegen
de achtergrond van een passage in Hoofts Reden vande waerdicheit der poesie
(geschreven tussen 1610 en 1615). Hooft geeft hierin duidelijk de exemplumfunctie
van figuren als Ulysses, Nestor en Achilles aan. Wie, zo zegt hij, twijfelt eraan
oft gelijck de verdichte Penelope den Vorstinnen een spieghel van
getrouwicheit geweest is, alsoo oock den geoeffenden Ulisses de vorsten
in saecken van staete onderwesen, de dapperen Achilles de helden in
cloeckmoedicheit gesticht, de wijse Nestor de Raetsheeren alles ten
besten & tot eendracht hebbe leeren stieren? Van welcke dingen wat
isser 't welck een Burgerije sonder d'wterste gevaerlijckheit, ontbeeren
329
kan?

5.4 De morele instructie van de Iphigenia
Behalve de eis tot temperantia en patientia treffen we in de Iphigenia verspreid
enkele moraalfilosofische noties aan die Coster ook in zijn twee andere tragedies
aan de orde stelt. In de tweede rei hoort men Costers geliefde morele boodschap,
die vooral in de Ithys wordt gedemonstreerd. Dit is de gedachte dat het volgen van
‘nootdruft’ de enige weg is tot het ware geluk, dat wil zeggen: de ware zielerust,
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Zie Groenveld 1981, p. 19-29. Van Tricht (1980, p. 85) meent dat Hooft in politiek opzicht ook
ná Maurits' staatsgreep aan diens kant stond.
Over de bijdragen van de Academie ter gelegenheid van Maurits' bezoek aan Amsterdam:
Tuynman 1973, p. 43-44 en 95, n. 278; Smits-Veldt 1984, p. 61-62.
Hooft, Vande waerdicheit der poesie, in Hooft 1971, p. 61.
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terwijl het streven naar ‘overvloet’ slechts ónrust oplevert. Ook hier wordt na de
demonstratie van de onderlinge haat en nijd die door het najagen van eigenbelang
wordt veroorzaakt, het publiek de rust van degene die ‘zyn lust in een ghemeene
staat’ zoekt, voorgehouden (vs. 712-721). De rei na het derde bedrijf werkt deze
les verder uit: zowel de wereldlijke als de geestelijke ambtsdragers moeten beseffen
dat ‘eyghen baat, // En guls' ghe lust na groote staat’ van ‘bedurven menschen, die
't ghenot // Maar houden voor haar aardsche Godt’ de ondergang van het land tot
gevolg hebben (vs. 1110-1115).
Bij de behandeling van Ithys hebben we gezien hoe deze noties uit de stoïsche
leer een plaats hebben in de ethica van de in Costers milieu zo bewonderde Hendrik
330
Laurensz. Spiegel. Dit geldt nog meer voor de alleen in de Iphigenia voorkomende
les, uitgesproken door de tweede rei, die begint met de woorden:
Elck klaaght dat hy niet onbecommert heeft
Vrolijc en vry den gulden tyd beleeft,
Deez', op dit pas, al zyn wy vol gheweens,
Is alsze was, maar 't volc is niet aleens. (vs. 708-711).

Vol verdriet terugverlangen naar de gouden eeuw van harmonisch geluk, die
voorgoed voorbij zou zijn, is onjuist, zegt Coster. Immers: niet de tijd, maar wij zijn
veranderd. Dat betekent, zo gaat hij verder, dat als de mens zich opnieuw, evenals
zijn voorouders, zou voegen ‘Tot nootdruft kleen’, afgunst en nijd zouden kunnen
worden uitgebannen en men ‘kreeg zyn wensch als in den gulde tyd’ (vs. 712-717).
Zolang echter ieder nog steeds ‘te veel behoeft’ leeft men ‘vol-op noch bedroeft’
(vs. 718-719). Hierna volgt dan de zoëven al genoemde conclusie: wie ‘gherust’,
ongehaat, wil leven, ‘zoeck' zyn lust in een ghemeene staat’ (vs. 720-721). (In de
edities vanaf 1626 is dit veranderd in: wie ‘na lust wil leven’ moet ‘sijn rust’ in een
eenvoudig bestaan zoeken. Het streven naar lust (genot) op zichzelf is immers
volgens Spiegel én Coster een onheilzame begeerte. Men moet de natuur volgen:
331
dán zal men gemoedsrust verwerven en naar wens of ‘na lust’ kunnen leven.
Spiegels latere editeur Pieter Vlaming merkte al op dat Coster in deze passage
‘breedvoerig’ ‘dezelve gedachten uit voert’ als die welke in het tweede boek van
332
Spiegels Hertspieghel te vinden zijn. In dit boek zet Spiegel het verschil tussen
deugd en ondeugd uiteen, waarbij hij benadrukt dat alleen de weg van de deugd,
waarop men de natuur volgt, ‘rust en vrueghd’ geeft (boek II, vs. 445-448). Hij laat
o.a. zien dat de huidige maatschappij, waarin men elkaar door verworven
ambachtelijke kundigheid optimaal ten dienst kan staan, de
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Zie hoofdstuk III, sub 5.1.3 (p. 200-203).
Coster, Iphigenia, vs. 1110-1111. Zie hoofdstuk III, sub 5.1.3 (p. 203) en de verwijzingen naar
Spiegel aldaar.
Aantekening bij Spiegels Hertspieghel, boek II, vs. 249, in Spieghel 1723, p. 37.
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mens in feite gemakkelijker - en plezieriger - in staat stelt om in zijn noodzakelijk
levensonderhoud (‘Nodruft’) te voorzien dan in de vroegere ‘gulden eeuw’. Als we
geen misbruik van deze ordening zouden maken en zonder eigenbaat ‘oprecht van
wandling’ zouden zijn, zouden we volmaakt gelukkig kunnen leven (boek II, vs.
234-246). Dus, zo zegt Spiegel:
Maakt zellef lauwer spruyt, de tijd die ghi beleeft
Dats' u (wildy ghi mueght) een gulden werreld gheeft:
De tijd is al al-eens. geen beter wilt verzieren.
Iss'u quaad, dat doen u verkeerde sno manieren (boek II, vs. 247-250).

Met andere woorden: er is geen betere tijd dan de tegenwoordige, want nooit was
het gemakkelijker om aan de behoeften der ‘nodruft’ te voldoen en zo ‘der naturen
wet’ te volgen. De mens is in staat zelf deze superioriteit (door moreel gedrag)
optimaal te genieten, zodat hij nú in een (nog betere) gouden eeuw kan leven. Lukt
dit niet, dan ligt dat geheel aan de ondeugden van de mens zelf. Coster gaat niet
zover als Spiegel dat hij mét hem vooruitgang in de kwaliteit van het menselijk
bestaan constateert, maar hij deelt wel diens visie dat ‘bedorvenheid’ altijd aan de
mens zelfligtén - en dat is heel optimistisch - in principe corrigeerbaar is.
Het ‘naturam sequere’, als norm voor het wélleven, geldt ook voor de centrale
morele les die de politici in de Iphigenia krijgen toegediend: alleen het volgen van
de goede natuur leidt tot de ware godsdienst (en dus herstel van de gewenste
harmonische verhouding tussen kerk en staat). Vooral in Polyxena wordt als eén
van de grootste obstakels om deze weg te vervolgen de ‘kwade gewoonte’ genoemd,
333
die altijd een andere koers dan die van Gods wil wenst te nemen. In Iphigenia
wordt Agamemnon reeds in zijn eerste speech een passage van gelijke strekking
in de mond gelegd, die wel als de kern van Costers morele visie áchter zijn politieke
boodschap kan gelden. Agamemnon zegt daar:
Al wat naturelijck en redelijcke leeft,
Dient eenen God alleens die 't al gheschapen heeft.
Wie dat dan die God is, en hoe men hem moet eeren,
Sal gheen ghewoonte, maer de goed natuur my leeren,
Die zonder dat [nl.: gewoonte] is, en het ware Godlijck in
Den mensch, en wijst den mensch tot God, tot zijn begin (vs. 71-76).

In dit pleidooi voor een ondogmatisch, persoonlijk doorleefd geloof wijst Coster erop
dat alleen de zuivere, niet door gewoonte besmette, goede natuur, die ‘het ware
Godlijck’ in de mens is, in staat is hem tot zijn oorsprong, God, te leiden. Zoals we
zagen bij de behandeling van Ithys doelt Coster hiermee op de onder meer door
Seneca uitgesproken opvatting dat de goddelijke vonk van de ratio de
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mens direct met God verbindt en hem zo in staat stelt het heil van de harmonische
gemoedsrust te verwerven. Coster is op deze plaats vrij expliciet in het verwoorden
van de gedachte dat de ‘goede natuur’ in de mens gelijk staat met het goddelijk
principe. Deze visie vindt men ook weer bij Spiegel, als hij - in het vijfde boek van
de Hertspieghel - spreekt over de zuivere, natuurlijke neiging in de mens, die tot
God leidt:
De neighing ongeschent, die in u van naturen
Is, is Gods kracht in u, om u tot hem te sturen (boek V, vs. 77-78).

‘Verkeerde wenst’ (gewoonte) leidt de mens echter de verkeerde weg op, zo vervolgt
Coster. Deze gebiedt hem om verschillende afgoden te aanbidden. Aangezien ieder
door eigen gewoonte in ‘eensyicheit’ ten onrechte meent dat hij met deze leugens
de ware God dient, ontstaat er tweedracht (vs. 77-82). Ook bij Coornhert en Spiegel
334
is - zoals we reeds eerder zagen - de ‘gewoonte’ de grote handicap voor het
functioneren van de natuurlijke rede, en dus tot het bereiken van ware Gods-kennis.
In de Iphigenia valt echter de nadruk vooral op een ander obstakel op de weg
naar deze ware kennis. Dit is zowel in Costers als in Spiegels visie een gevolg van
‘gewoonte’, of, zoals Spiegel zegt, van ‘qua wennis’, ‘dwaalbaar misverstand, en
achteloosheids schennis’ (boek VI, vs. 545-546). Het is Nestors (en Agamemnons)
kritiek op de ‘School-gheleertheyt’ van de geestelijken (o.a. in vs. 790), die de stichter
van de Academie uit het hart schijnt te zijn gegrepen, en die in de edities vanaf 1626
nog eens extra is aangedikt. Juist op dit punt moet Coster in Spiegel een
gelijkgestemde medestander in de zaak der ratio hebben begroet. Eurypylus is het
voorbeeld van een man die door gebrek aan ‘natuurlijk oordeel’ de op school
opgedane kennis niet heeft kunnen omzetten in persoonlijke wijsheid. De
ongeletterde mens is nog bereid om eigen oordeel voor een beter te ruilen, maar
de verblinde zogenaamde geleerde houdt hardnekkig vast aan datgene waaraan
‘geleerde Meesters’ hem op school hebben laten ruiken. (Coster zegt: wat zij hem
‘van veers vertoont op zy’ hebben, vs. 980-985). Hij heeft daarmee echter nauwelijks
de schijn van waarheid gezien, want zo gaat het nu eenmaal op school vaak toe:
de leermeesters zelf onderwijzen slechts om geld te verdienen, en niet uit behoefte
de leerlingen werkelijk te doen ‘zien’. Coster vergelijkt een dergelijk ongeïnspireerd
onderwijs met het klakkeloos aanmeten van een bril, waardoor een kind (als in de
Stad van Smaragd in de Wizard of Ozz) ‘kleur en stal’ der wereld buiten zich slechts
kan beoordelen volgens kleur en sterkte der glazen. Zo zal de een zweren dat alles
geel is, terwijl de ander hetzelfde als blauw ziet. Het gevolg is twist. Zolang men
niet met ‘naturelijcke ooghen’ ziet, ziet men slechts de schijn der dingen, en kan
men met recht met Nestor zeggen: ‘gheleertheyt is verkeertheyt’. Geleerdheid is
slechts nuttig
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voor degenen die reeds wijs zijn, in de dommen is ze alleen maar ‘neuswysheyt’
(vs. 795) en daarom een ramp, omdat dergelijke zotte geleerden de onwetende
massa met hun gezag bedriegen (vs. 985-1015).
In de editie-1626 heeft Coster de moeilijkheid om het verschil tussen schijn en
werkelijkheid te zien met tweeërlei visuele ervaringsfeiten toegelicht (in Nestors
speech, tussen vs. 987-988). Allereerst: als men een ding lang van verre en van
opzij heeft gezien en men zou het voor het eerst van dichtbij en ‘op 't plat’
beschouwen, zou men dan niet zweren dat het iets anders was, omdat de gewoonte
ons geleerd heeft dat het bekende ding zich altijd in een ándere vorm presenteert?
Met het tweede voorbeeld associeert Coster door op het eerste: als u lang van verre
bergen heeft gezien, zo zegt hij, die volgens uw visuele waarneming niet veranderd
zijn, dan betekent dat nog niet dat deze waarneming overeenkomt met de
werkelijkheid. Er kunnen intussen wel stenen en zelfs hele berg(stukk)en zijn
afgevallen, zonder dat u dit - wegens de afstand en de luchtmassa tussen waarnemer
en het waargenomene - hebt gemerkt! Dit laatste voorbeeld onthult overigens net
zoveel over Costers eigen, door ‘boekenwijsheid’ gevormde, ‘oogkleppen’ als het
gaat am zuivere waarneming, als over dat van zijn publiek. In zijn beroep op de
eigen ervaring, om zo tot het juiste kritische oordeel te komen, noemt hij immers
een geval dat de bewoners van het platte Holland meer op grond van ‘horen zeggen’
dan op grond van eigen waarneming hebben kunnen beoordelen.
Coster eindigt de in de editie-1626 ingelaste passage met een hartekreet die de
pedagoog-in-hem onverhuld laat herkennen. Het is een pleidooi voor onderwijs,
gericht op persoonlijkheidsvorming, niet op loze ‘school-geleertheyd’ alleen. ‘Veel
weten en gheleertheyt’ (vs. 1007) zijn immers pas nuttig als men geleerd heeft zich
‘wel te deegh' van sijn verstand en sin // Bewust te wesen’, zodat men in staat is
een eigen kritisch oordeel te vormen over de zaken die men op de universiteit krijgt
aangeboden. Nu, zo klaagt Coster, stuurt men, zonder nader onderzoek naar de
geschiktheid van de student, rijp en groen naar de hoge school: de eén om er goede
sier te maken, de ander alleen om een titel te behalen. Deze jonge mensen zullen
altijd een vertekenende bril op hun neus houden.
In de jaarspelen van de Academie van 1618 en 1619, die beide aan Coster zijn toe
336
te schrijven , legt Coster de nadruk op de prachtige vruchten die men van de
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Het jaarspel van 1618, Ghezehehap der goden, vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo,
vader en voeder van consten en constenaren, met de eenighe en eerste Nederduytsche
Academic verscheen onder auspiciën van de ‘opper Broederen der Duytscher Academie’
anoniem bij Biestkens. De gravure die van de voorstelling op het toneel werd gemaakt door
Claes Jansz. Visscher, is voorzien van een versje dat getekend is ‘Tecum habita. 1618’. Deze
ondertekening moet wel die van Coster zijn; zie hoofdstuk I, Proloog, sub 2, p. 5 (Tekst in
Coster 1883, p. 552; over de gravure o.m. Hummelen 1982, p. 107, n. 81 en p. 552; op p.
108 de afbeelding in spiegelbeeld. Ook in Smits-Veldt 1984, p. 61). Het jaarspel van 1619,
Duytsche Academi, verschenen voor Vander Plasse, heeft op het titelblad Costers initialen
en devies.
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wáre wetenschap kan plukken. Gebaseerd als deze is op ‘des menschen redelijck
verstant’ leert zij, vermanend in voorspoed en troostend in tegenspoed, de mens
zelfdiscipline en bezorgt hem zo de volmaakte gemoedsrust. Oefening in een
dergelijke, redelijke, geleerdheid is een ‘Goddeliicke neering’. Deze
Gheleerde Wetenschap, nummer ghenoch gheprezen,
Doet dan den mensch gherust van ziel en zin te wezen,
Dees' 's levens leunstock, waer op 's menschen leven steunt,
337
Doet dat het noch van ramp noch ongheval en dreunt.

We zagen al hoe Coster vanaf 1617 zijn schildpad-devies met gelijke strekking als
leidraad voor het wél-leven in het openbaar voert.
Coster spaart ook in deze spelen zijn kritiek niet op de ‘oordeloose gecken’, die,
gedreven door vooroordeel en haat (jegens de Academie), met het gezag van hun
338
zogenaamde geleerdheid de eenvoudige lieden leugens voor waarheid verkopen.
In 1620 herhaalt hij zijn politieke boodschap van de Iphigenia nog eens, als hij
diezelfde predikanten waarschuwt, die in Holland willen ‘twee voochdyen maken //
339
Wt tweederleye volck, en tweederlye wet’. Deze kruistocht tegen de ambitie der
geestelijken is hem, zoals we weten, niet in dank afgenomen, maar zijn pleidooi
voor een pedagogisch adequate opleiding voor de toekomstige universitaire student
werd aan het eind der twintiger jaren wél door anderen overgenomen. De bij de
burgemeesters binnengekomen klachten over de ‘desbauches’ van de jeugdige
afgestudeerde leerlingen der Latijnse school, die te vroeg naar Leiden werden
gestuurd, zonder de nodige scholing in de humaniora te hebben gekregen, kwamen
trouwens niet alleen van de hoofden der Latijnse scholen en andere ‘particulieren’,
maar ook uit de kerkeraad, zoals blijkt uit een brief van de remonstrantse voorman
Adriaen van den Borre aan ds. Uytenbogaert. Volgens Van den Borre kwamen juist
de afgevaardigden van de kerkeraad met het voorstel om in Amsterdam
een scholam illustram [...] op te richten, daer se [d.w.z.: de studenten]
in philosophia mochten worden geïnstitueert, ende alsoo wat langer onder
d' opzicht van de ouders blijven, om daerna, tot meer jaren ende rijpheyt
340
van oordeel gecomen wesende, eerst na Leyden te gaen.
Het door Coster gemaakte onderscheid tussen schoolgeleerdheid en kennis, ge-
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Ghezelschap der goden, vs. 1-16; laatste citaat in vs. 13-16 (Coster 1883, p. 557).
Duytsche Academi, vs. 59-62 (Coster 1883, p. 458).
Nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt, niemant gheblameert, vs. 168-169 (Coster
1883, p. 479).
Volgens de notulen van de vroedschapsvergadering van 31 december 1629 maakten
de burgemeesters in de vroedschap melding van ‘de veelvoudighe klachten [...] soo
van de scholarchen als van andere particulieren’ (Brugmans 1932, p. 25). Van den
Borre schrijft op 16 februari 1630 dat enige tijd tevoren gecommitteerden van de
kerkeraad in de raad zijn gekomen om te pleiten voor een overbruggingsschool (A. van
den Borre aan Uytenbogaert, in Uytenbogaert 1868-1875, III, 3e afd., p. 54).
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baseerd op natuurlijk, door ervaring gescherpt, oordeel, dat hij ook in zijn Boereklucht
van Teeuwis de boer aan de orde had gesteld, vinden we in zijn tijd onder meer ook
341
bij Bredero terug. Het was hier te lande ook met overtuiging uitgewerkt door
Spiegel, toen hij in zijn Hertspieghel uitvoevig de inhoud van het zogenaamde ‘Cebes
Tafereel’ bewerkte en toelichtte, een tekst waarvan hij ook daarbuiten korte
342
samenvattingen maakte. Cebes Tafereel is een laat klassieke Griekse dialoog (ie
eeuw na Chr.), waarin door middel van een verklaring van een allegorisch schilderij
het streven naar de ware deugd tegenover een streven naar genot of wetenschap
343
op zichzelf wordt gesteld. Een door Spiegel op rijm gemaakt ‘Kort begrip’ van
deze tekst werd in de druk van 1615 achter de Hertspieghel opgenomen; uitgever
Cooll bond de eveneens in 1615 bij hem uitgekomen editie van Gillis' vertaling van
Epictetus Handt-boexken ende Cebes Tafereel bovendien nog samen met deze
344
editie in.
In zijn ‘Kort begrip’ maakt Spiegel, in navolging van het ‘Kebes Lekenboek’,
onderscheid tussen het leven van drie soorten mensen. Naast het gelukkig bestaan
van hen die ‘Natuur-Gods leer’ volgen en zo door ‘ondervindingkund’ doordringen
tot ‘Heil-geleerdheids gaaf’, staat het leven van degenen die wel naar ‘ware
Heil-gheleerdheid’ streven, maar zich laten leiden door ‘valsche-schyns Bedrogh’
en zo menen dat hun doel verwezenlijkt wordt door ‘Schyn-gheleerdheid’ of
‘kunst-kun’. Sommigen hiervan zijn gelukkig in staat om dit misverstand te overwinnen
en met behulp van ‘Lydzaamheid’ en ‘Temlust’ de weg naar de wáre geleerdheid
te betreden. Spiegel, die het ‘Cebes Tafereel’ zelfs op eén der wanden van zijn
345
buitenhuis ‘Meerhuyzen’ had laten schilderen , gaat in de Hertspieghel nog eens
uitvoerig op de betekenis van de allegorie in. Vooral in het zesde boek komt de
‘schoolgeleerdheid’ aan de orde: de schijngeleerdheid van degenen die hun kennis
niet uit eigen ervaring, maar ‘in Horezeggens school’ hebben opgedaan (boek VI,
346
vs. 491-497 ). Voor deze mensen en hun kennis geldt:
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Over Costers Boere-klucht van Teeuwis de boer enz.: Smits- Veldt 1975-1976; over Bredero:
Warners 1975, m.n. p. 265.
Spiegel, Hertspieghel, boek VI en VII. Een korte samenvatting van het ‘Tafereel’ vindt men in
Spieghels prozastukje ‘Van Socrates ende Aristotels verschil’, dat pas voor het eerst door
Vlaming werd uitgegeven, en in Spiegels dichterlijke parafrase ‘Kebes Tafereels kort begrip’
(resp. in Spieghel 1723, p. 254-259 en 149-150). Hierover ook Buisman 1935, p. 110-114,
resp. 109-110.
De Nederlandse vertaling van M.A. Gillis verscheen voor het eerst in 1564 bij Jan van
Waesberghe in Antwerpen. In ‘elendig rym’ verscheen in 1613 in Rotterdam een vertaling
van Isaak van der Sluis (Spieghel 1723, p. 317-320; Boas 1918a, p. 12-17; Geerebaert 1924,
p. 26).
Geerebaert 1924, p. 21; Spiegel 1930, p. 15. Gillis' vertaling van Epictetus' tekst was samen
met die van Cebes Tafereel bij Van Waesberghe in 1564 te Antwerpen verschenen.
Spiegel, Hertspieghel, boek VI, vs. 43-44.
Zie voor andere plaatsen waar Spiegel tegen de ‘school’- of ‘schijngeleerdheid’ uitvaart:
Buisman 1935, p. 111-112, n. 4.
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Van God, van heil, van dueghd lerenz' alleen uyt boeken
Te preken meesterlik.

En niet alleen in de theologie, ook
in artseny, in't recht,
In taalkund, rekenkunst, in schoolwijs reengheveght,
In rijm, in woordgepronk, in redenrijkheid aardigh
Leit schijngeleerdheids dueghd (boek VI, vs. 498-502).

Pronkerige boekenkennis, vol spitsvondigheden: daaruit bestaat ook de geleerdheid
der geestelijken, volgens Coster.
Voor Spiegel is Aristoteles de hoogmoedige ‘schijn-gheleerdheids prins’ (boek
IV, vs. 329), die al zijn kennis slechts van ‘horen zeggen’ heeft en wiens
347
schoolwijsheid alleen maar verblinding oplevert (boek IV, vs. 345 ). Socrates, die
‘de schijngeleerde kerrik-vooghden blind // Beveelt eenvoudigh-slecht te werden
als een kind’ (boek V, vs. 263-264), is de werkelijke wijze. Zijn kennis berust op
onderzoek van zichzelf en de menselijke mogelijkheden, op ervaringskennis dus.
Evenals Socrates vveet Spiegel dat:
't Gha-slaan der dinghen aard dat gheeft ghegrond verstand:
Hoeft niemand tot ghetuygh, zy zelf gheeft alle klaarheid:
Des menschen eighen hert ghetuigh is van haar waarheid:
In ondervinding-kund haar grond-bediet bestaat (boek V, vs. 116-119).

Socrates, Cebes en Epictetus in de oudheid, en Montaigne, de ‘Fransman van den
Bergh’, in de eigen tijd: zij zijn de deugdhelden die voor Spiegel een lichtend
voorbeeld zijn in het proces waarin zelfkennis het ‘schools verstand’ weet te
overwinnen en waardoor men, geleid door de als goddelijke kracht onderken de
natuur in zichzelf, tot het ware heil kan komen (boek VI, vs. 555-559). Ook Montaigne
koos immers ervaringskennis boven schijngeleerdheid, waartegen hij een groot
wantrouwen koesterde. In zijn beroemde brief uit 1602 leidde Spiegel ook de jonge
Hooft het ‘Cabinet des Muses’ binnen, door Montaigne gereserveerd voor degenen
die de hoogste, deugd-wijsheid hebben verworven. Daarin legde hij zijn leerling
348
reeds het verschil tussen ‘schoolwijsheid’ en werkelijke wijsheid uit. Evenals
Spiegel zou Hooft de drang naar eigen onderzoek van de ‘Godlijken Gascoen’
349
hogelijk bewonderen. Zoals we zagen is men eveneens volgens Coster alleen
met behulp van het natuurlijk oordeel in staat tot het volgen van de goede natuur
in zich, die tot de ware gods-dienst leidt. Matig, beheerst, natuurlijk leven: dit is de
waarborg voor een harmonisch persoonlijk levensgeluk, maar vooral, in de Iphigenia,
voor een harmonisch functionerend staatsbestel. De waarschuwing om terug te
keren naar de weg der na-

347
348
349

Ook in ‘Van Socrates en Aristotels verschil’ (Spieghel 1723, p. 257-259).
Brief van Spiegel aan Hooft, d.d. 22 januari 1602, in Hooft 1976-1979, I, nr. 5, p. 79-82.
Buisman 1935, p-121-123; Veenstra 1946, p. 31, 35-36 (met verwijzing naar o.a. Hoofts
bruiloftsgedicht voor Adriaen Wouterszoon Verhee en Katharina Gerrits Kops, van 1608).
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tuur geldt in het stuk vooral de predikanten en hun aanhang, die immers door hun
verblinding de harmonie in de staat in gevaar brengen.

6 Conclusie
Bezien we de tekst van de Iphigenia nog eens op zijn belangrijkste aspecten, dan
kunnen we het volgende constateren. In zijn dramatische bewerking van het bekende
verhaal van het Iphigenia-offer heeft Coster zich geïnspireerd op Euripides, maar
hij put daarnaast vrijelijk uit het enorme arsenaal van klassiek-my-thologische
overlevering. Terwijl hij zeer globaal de geschiedenis en karakters van de Iphigenia
in Aulis volgt, heeft Coster de in dat drama voorkomende emotionele conflicten en
scènes grotendeels opgeofferd aan uitvoerige discussies over het pro en contra
van een politieke gedragskeuze die aan het eind van het stuk wordt gemaakt. Opzet
en uitwerking van de Iphigenia worden zo gekenmerkt door argumentatie in plaats
van emotie. Men vindt ook geen Senecaanse pathos en horror in het stuk. In zijn
dramatische opzet laat Coster zich leiden door in het voorwoord tot de Isabella
geformuleerde principes, waarbij als belangrijkste norm de waarschijnlijkheid van
het uitgebeelde geldt. Vandaar dat men hem bewust ziet streven haar eenheid van
plaats en tijd en eliminatie van de monoloog. (Dit laatste is een formeel dramatisch
aspect dat het latere Frans-classicisme zal propageren.) Behalve voor de norm van
waarschijnlijkheid-voor-het-publiek heeft Coster ook aandacht voor de eisen die de
innerlijke structuur van het drama betreffen. Een streven naar eenheid van handeling
blijkt uit de op de oplossing van eén probleem gerichte ontwikkeling van de intrige,
benadrukt door aaneensluiting der scènes via een ‘liaison de présence’. De handeling
blijft echter allereerst gericht op overdragen van instructie. Dit gebeurt door middel
van de reien, nauwelijks door sententiae in de tekst, en vooral door de argumenten
in de discussie over het te volgen beleid van Agamemnon c.s., die de handeling
bepaalt.
De door argumentatie beheerste handeling dient een politieke boodschap, waarin
neostoïsche politieke nodes zijn afgestemd op een concrete, actueel-politieke
situatie. Deze betreft de juiste verhouding tussen de wereldlijke en geestelijke macht,
met een aanwijzing hoe de politici de huidige verstoorde relatie het beste kunnen
hanteren. Met deze aanwijzing neemt Coster een Amsterdams standpunt in, tegen
het beleid van Oldenbarnevelt, en vervult daarmee de functie van actueel-politiek
commentator. Coster zou echter niet de moralist zijn die we in de twee andere
classiciserende tragedies hebben leren kennen, als hij voor het werkelijk herstel
van het politieke evenwicht niet een morele remedie gaf, i.e. een remedie tegen de
verblinding die vooral de ‘schoolgeleerde’ predikanten heeft geslagen.
Het offer van Iphigenia gold als bekend exemplum van priesterbedrog. Coster

Samuel Coster, ethicus-didacticus

455
heeft de uitgebeelde geschiedenis uitgebuit om de calvinistische predikanten van
zijn tijd in een zeer ongunstig daglicht te stellen. Zijn satirisch portret van ds. Trigland
- dat al vanaf de eerste editie in de tekst wordt getekend - staat echter slechts in
dienst van het uiteindelijke politieke doel van zijn tragedie: herstel van het politieke
evenwicht door middel van het aanwijzen van de huidige scheefgroei én door het
aanduiden van de enige juiste weg die tot harmonie in de staat leidt, namelijk het
‘volgen der natuur’, ook in de godsdienst.
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Blazoen van ‘De Nederduytsche Academie’.
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VI Epiloog: Costers ontwikkeling als
ethicus-didacticus van Ithys tot Iphigenia
1 Chronologie en dramaopvatting
Nu de drie classicerende drama's van Samuel Coster aan een nader onderzoek
naar opzet en inhoud van hun instructie zijn onderworpen, kan men allereerst een
aantal onderlinge verschillen constateren wat de dramatische opzet der tragedies
betreft. Deze verschillen wijzen duidelijk op een ontwikkeling in Costers
dramatheoretische opvattingen, die ook de chronologische verhouding tussen de
Polyxena en de Iphigenia bepaalt. Hiermee wordt de chronologie die in hoofdstuk
IV op externe gronden was verondersteld; bevestigd. Anders dan men - met
uitzondering van Jonckbloet en Te Winkel - heeft aangenomen moet men de
1
Iphigenia zo in elk geval ná de Polyxena dateren. Dit sluit niet uit dat in de
editre-1619 van Polyxena eventueel een enkele passage zou kunnen zijn toegevoegd
aan de oorspronkelijke tekst. Dit zou mogelijk kunnen gelden voor vs. 685-688 en
vs. 1208-1210, die - binnen de situatie van 1619 - opgevat zouden kunnen worden
als toespelingen op de valse beschuldigingen die tegen Olden-barnevelt waren
2
ingebracht. Strikt noodzakelijk is dit echter niet. Hetzelfde geldt voor vs. 1502.
Wanneer Polyxena spreekt over het offer van Iphigenia, die Agamemnon ‘door
Papen dwang’ gedood zou hebben, hoeft dit zeker niet een toespeling op Costers
3
Iphigenia in te houden.

1

2
3

De eertijds door Rens uitgesproken en niet nader toegelichte mening dat in Costers
dramaontwikkeling ‘naar het klassieke toe’ niet dc Iphigenia, maar de Polyxena ‘alleen de
laatste term kan zijn’ (Rens 1972c, p. 343, n. 5) wordt m.i. nog eens duidelijk weerlegd in mijn
straks volgende samenvatting van de structuurprincipes die beide stukken bepalen. Als
argument voor Rens' uitspraak dat de overeenkomst tussen beide stukken het gemakkelijkst
vanuit de Iphigenia zijn te verklaren kan ik slechts zijn waardering van de échte offervaardigheid
van Polyxena en de gewetensstrijd van Pyrrhus aanwijzen (p. 349), die hij verbeteringen (in
karaktertekening) ten opzichte van de Iphigenia acht. Het streven naar handelingseenheid is
in de Polyxena echter veel minder sterk aanwezig dan in de Iphigenia.
Zie Schenkeveld-Van der Dussen 1980, p. 316.
De visie op de ‘Papen dwang’ achter het offer was algemeen bekend (zie hoofdstuk V, sub
4, p. 403-405). Ook heeft Agamemnon bij Coster Iphigenia niet gedood.
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De verhouding tussen de Polyxena en de Ithys is echter niet met volkomen zekerheid
vast te stellen. Een complicerende factor in de beoordeling van de door Coster
kennelijk aangelegde normen is namelijk de omstandigheid dat Coster juist in de
Polyxena heel duidelijk de hem door Seneca en Euripides geleverde dramatische
modellen heeft gevolgd. Mogelijk heeft Te Winkel bij zijn vermoeden dat de Polyxena
Costers oudste tragedie is, de overweging betrokken dat een dergelijke imitatio de
beginnende dramaschrijver kenmerkte. Coster zou dan in de directe voetsporen
van de illustere voorgangers hun beroemdste drama's hebben gevolgd, om daarna
in zijn volgende tragedie, Ithys, een zelfstandige dramatisering van evenzeer
populaire, in verhaalvorm overgeleverde stof (i.c. van Ovidius) te beproeven. Een
dergelijke hypothese zou op weinig gronden berusten. Zo zijn bijvoorbeeld Bredero's
Rodd'rick ende Alphonsus en Griane, eigen bewerkingen van Palmerijnstof, zeer
waarschijnlijk ouder dan Moortje en Lucelle, die veel nauwer bij hun voorbeeld
4
aansluiten. Ook Garnier gaf pas in het midden van zijn dramatische carrière, na
drie ‘nieuwe’ Romeinse tragedies (en een imitatio van Seneca's Hippolytus) in La
Troade een strikte contaminatie-imitatio van drama's van Seneca en Euripides. (Het
is overigens natuurlijk in principe denkbaar dat Garnier deze al lang in portefeuille
had liggen).
Aan de andere kant is de bijvoorbeeld door Brouwer zo geprezen karaktertekening
5
van Polyxena meer de verdienste van Euripides dan van Coster, die in Euripides'
Hecuba kant en klare modellen vond waarin het moedige jonge meisje wordt
voorgesteld in haar reacties op haar naderende dood. Hetzelfde geldt voor de eerste,
6
door Rens zo ‘uitstekend geslaagd’ geachte scènes : hierin volgt Coster
voorbeeld-‘set pieces’ uit Seneca's Troades, waarbij de karaktertekening van de
centrale figuur Andromache echter aanzienlijk statischer is geworden. Als men de
uitbeelding van Progne in Ithys met die van Hecuba vergelijkt, dan zou het moderne
oordeel over het op psychologische waarschijnlijkheid berustende
‘ontroeringspotentieel’ van de Hecuba-figuur wel het gunstigst uitvallen. (Zij zijn
goed vergelijkbaar, aangezien beiden zich uiteindelijk redeloos overgeven aan een
gruwelijke wraakoefening op de man die hen trouweloos een zeer geliefd familielid
heeft ontnomen). Ook dan moet men echter bedenken dat bij Seneca en Euripides
de Hecuba-figuur dramatisch ‘klaar lag’, terwijl we mogen aannemen dat Coster
Progne op eigen kracht, met behulp van de hem ten dienste staande technieken
en Senecaanse voorbeelden van door wraak bezetenen heeft getekend.
Een belangrijker argument om de Ithys toch voór de Polyxena te situeren (zoals

4

5
6

De Rodd'rick ende Alphonsus werd in 1611 geschreven en voor het eerst gespeeld, Griane
ging in 1612 in première, Moortje werd in 1615 (voor het eerst) gespeeld, Lucelle werd niet
lang voor de uitgave van 1616 geschreven en gespeeld (Stuiveling 1970, p. 113, 117, 141,
151).
Hoofdstuk IV, noot 37.
Hoofdstuk IV, noot 37.
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Jonckbloet deed) vindt men echter in de in deze stukken gehanteerde
structureringsprincipes. In de eerste druk van de Ithysis slechts sprake van een kennelijk bewust aangebrachte - ‘eenheid van morele instructie’. Zoals we zagen
heeft Coster in de tweede editie een poging gedaan om de twee ‘werelden’ die ten
tonele worden gevoerd, ook structureel wat meer met elkaar te verbinden. In
Polyxena wordt de veelheid van handeling wél door een bewust gehanteerd
structureringsprincipe bepaald, namelijk dat van de Senecaanse opeenhoping en
herhaling van horror, een keten van gruwel die uiteindelijk tot rectie leidt. Pas in de
Iphigenia is een zeker streven naar eenheid van handeling in
Aristotelisch-Heinsiaanse zin aanwijsbaar. Ik ga nu meer en detail in op de
belangrijkste bevindingen ten aanzien van de ontwikkeling in Costers
dramatheoretische opvattingen.
Ithys is een tragedie die geheel beantwoordt aan de opzet van het
humanisten-drama, zoals dat in hoofdstuk II is behandeld. Zoals we zagen is meer
dan een kwart van de tekst gewijd aan expliciete morele instructie, die naast de
reien vooral de herders in de mond gelegd wordt. Deze instructie is veelal niet
inhoudelijk of situationeel in de tekst (en het ‘karakter’) der personages geïntegreerd
en bestaat vaak uit een reeks morele associaties over een veelheid van onderwerpen.
De intrige wordt hoofdzakelijk uitgewerkt in de hofscènes; verschillende van de
landscènes dienen beslist niet het verloop hiervan, maar benadrukken slechts het
moreel perspectief waarbinnen de handeling moet worden beoordeeld.
De stof van de Ithys is verdeeld over vijf bedrijven, die alle, behalve het eerste,
ook visueel de morele tegenstelling tussen hof en land benadrukken. Deze laatste
vier bedrijven eindigen met een moraalstellende, niet in de handeling betrokken,
anonieme rei. In het vijfde bedrijf komt nog een moraalstellende rei voor, maar deze
is wel enigszins in de handeling geïntegreerd (in de editie-1618/1619 nog meer dan
in de editie-1615). De rei waarmee het stuk eindigt knoopt in zijn moraal aan bij die
welke in de eerste scène was gesteld: de instructie, die de organisatie van de stof
bepaalde, is zo ‘rond’. Verder zien we hoe Coster wel een poging doet tot het
aanhouden van eenheid van tijd, maar de eenheid van plaats is die van Hoofts
Geeraerdt van Velsen: in het hof en op het land daarbuiten. Horror, in een gruwelijke
slachting en het verschijnen van helse geesten met nog een laatste moord en
zelfmoord, triomfeert.
Individuele karaktertekening is niet nagestreefd. Wel houdt Coster zich aan enige
rhetorische basisvoorschriften ten aanzien van het decorum, maar alleen de
Progne-figuur wordt met enige nadruk getekend. Dit gebeurt in enkele statische
scènes, waarin het pathos van haar wraakzucht rhetorisch wordt verwoord. Zowel
Progne (en Tereus) als de herders zijn in de allereerste plaats morele exempla van
een kwade, c.q. goede levensinstelling. Coster betoont zich in dit alles een goed
leerling van Seneca en Scaliger. Met name Scaliger zag immers instructie ten
behoeve van gewenst menselijk gedrag als doel van cle tragedie. De
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door hem aanbevolen middelen hiertoe zag men in de dramatische praktijk van
Seneca toegepast: rhetorische uitbeelding van emoties, als reactie op gruwelijke
gebeurtenissen die de groten kunnen overkomen (te beoordelen volgens stösche
normen), én expliciete instructie door middel van puntig geformuleerde sententiae,
zowel in de reien als in de tekst van de handeling zelf. Een Aristotelische eenheid
van handeling werd noch door Scaliger, noch door Coster in de Ithys nagestreefd.
Vergeleken met de Ithys is de Polyxena wat handeling en uitbeelding van karakters
betreft een veel gecompliceerder drama. Drie verschillende geschiedenissen worden
in een opeenstapeling van gruwel, die de Trojaanse vrouwen treft, aan elkaar
gekoppeld. Dit organisatieprincipe van veelheid en verscheidenheid had Scaliger
al geprezen in Euripides' Hecuba en wordt nu door Coster met extra gruwel versterkt,
waardoor de val der groten in al zijn horror-aspecten wordt uitgebeeld. Evenals in
de tweede druk van de Ithys heeft Coster kennelijk gezocht naar formele
verbindingspunten om de verschillende handelingsonderdelen die niet ‘logisch of
waarschijnlijk’ met elkaar zijn verbonden, aan elkaar te schakelen.
Ook de Polyxena is verdeeld over vijf bedrijven, waarbij valt te constateren dat
met name de overgang van het eerste naar het tweede bedrijf beslist niet door de
ontwikkeling van de intrige wordt bepaald. Moraalstellende reien, gesproken door
twee groepen van in de handeling betrokken figuren (dus niet meer anoniem, zoals
in de Ithys), treft men slechts aan het einde van het tweede en vierde bedrijf aan,
en tweemaal in het vijfde bedrijf. Ook hier zien we een poging tot het aanhouden
van eenheid van tijd, iets wat zeer bemoeilijkt wordt door de áfwezigheid van eenheid
van plaats, ook in ruime zin. Evenals in de Ithys vindt men ook hier volop horror, tot
en met de droevige afloop, die echter ten opzichte van het begin voor Hecuba alleen
verhevigde droefheid en alleen voor Polymnestor de onverwachte ondergang bevat.
Deze afloop wordt niet meer, zoals in de Ithys, becommentarieerd door een rei.
Meér nog dan in de Ithys, waar de ‘gespeelde ruimte’ in verschillende gevallen
onduidelijk bepaald is, maar waar de visuele horror wél zo gruwelijk mogelijk moest
overkomen, geeft Coster in de Polyxena blijk van gerichtheid op een visueel treffend
toneelbeeld, dat de vertoonde gruwel en andere spectaculaire scènes ook meer
binnen een omschreven ‘gespeelde ruimte’ situeert (met name de offerscène).
De expliciete morele instructie in de tekst van de handeling neemt minder ruimte
in beslag dan in de Ithys, maar ook hier worden de verschillende scènes en het
optreden van de figuren aangegrepen om morele, vaak slechts zijdelings op de
handeling betrokken, waarheden te laten verkondigen. Deze strijden nooit tegen de
eis van het decorum, wel soms tegen de modern-psychologische waar-schijnlijkheid.
Evenals in de Ithys wordt het pathos van haat en wraakzucht (nu van Hecuba)
met veel rhetorisch vernuft verwoord. Naast deze monologen vindt men ook in
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een monoloog de trouweloosheid van de door eigenbelang gedreven vorst uitgebeeld.
Ook de tekening van verschillende andere, naar Costers dramatische voorbeelden
gemodelleerde, figuren krijgt aandacht. Ook deze tekening wordt vooral bepaald
door eén karaktertrek, die meestal een moreel oordeel moet oproepen. Door het
groter en vooral gevarieerder personagebestand worden zij, meér dan in de Ithys,
tegenover elkaar gesteld in dialoog of in situaties met verschillende personen. Zo
staat de standvastige jonge Polyxena tegenover haar oude moeder die de
temperantia niet kent, de ambitieuze doortrapte Ulysses tegenover de moedige,
van moederliefde vervulde Andromache en even later tegenover Polyxena en
Hecuba. Op het laatst vinden moordenaar en wreekster elkaar in eén ondeugd: de
intemperantia. Costers tekening van Pyrrhus (op basis van een summiere, door
Seneca gegeven, karakterisering) lijkt slechts op het eerste gezicht de aanzet tot
het creëren van een Aristotelische tragische figuur. We zien echter dat ook hij binnen
een didactisch patroon wordt opgenomen en vooral gelegenheid biedt om de jeugdige
weifelende soldaat af te zetten tegenover de doortastende opperbevelhebber én
tegenover het gelijkmoedige onschuldige jonge meisje, zijn slachtoffer. In alle andere
gevallen geldt ten aanzien van de karaktertekening, evenals in Ithys, dat de personen
worden getekend in hun vrij statische reacties op reeds gegeven problematische
situaties, en niet in enig innerlijk emotioneel conflict over de vraag hoe ze zouden
moeten handelen.
In de Iphigenia blijkt Coster voor het eerst rekening te houden met de structurele
‘eenheids’ eisen die volgens de door Aristoteles beïnvloede theoretici aan de
tragische handeling gesteld moeten worden. Dit blijkt zowel aan de inhoudelijke als
aan de uiterlijke, formeeltechnische aaneenschakeling van de verschillende scènes.
De fasen in het verloop (van ontwikkeling is slechts ten dele sprake) van de handeling
komen ‘logisch’ overeen met de indeling in vijfbedrijven; het aantal scènes is ook
harmonischer over de bedrijven verdeeld dan in Ithys en Polyxena. De eerste drie
bedrijven worden elk afgesloten met een moraalstellende rei (nu steeds dezelfde,
die in III.2. ook in de handeling optreedt), de vierde met de enige monoloog in het
7
stuk, de agnitio-scène van Ulysses. De gerichtheid op concentratie en continuiteit
van de handeling lijkt echter toch meer een afgeleide te zijn van de nu als strikte
‘regels’ opgevatte eenheid van tijd en plaats dan dat hij zou wijzen op werkelijk
inzicht in de gesloten tragische intrige die Heinsius beschrijft. Deze regels worden
dan alle bepaald door de strikte waarschijnlijkheid-voor-het-publiek.
Uit in het voorwoord van de Isabella geformuleerde en voor het eerst in de
Iphigenia toegepaste ándere formele eisen blijkt eveneens meer gerichtheid op de
Ho-

7

Kort over de ontwikkeling van rei naar koor in Costers drama's: Dibbets 1968-1969, p. 299-304.
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ratiaanse norm van waarschijnlijk-voor-het-publiek dan tevoren. Coster houdt in de
Iphigenia niet alleen vrij stringente eenheid van tijd aan en - iets ruimer opgevatte
- eenheid van plaats, maar hij bant ook monologen van ‘byzinnigen’ (behalve de
zojuist genoemde van Ulysses). Gruwelen en bovennatuurlijke verschijningen
(waarover hij voor cle Isabella wel moet zwijgen, gezien het daar ingelast hemels
spektakel) komen evenmin voor. Ook het pathos heeft plaats gemaakt voor
argumentatie ten behoeve van een kernprobleem: gesteld tegenover de keuze
tussen eerverlies en landsbelang moet de wijze vorst in een zeer penibele politieke
situatie handelen in dienst van het lantste. Ook de kans tot pathos in de door
Euripides geïnspireerde ‘vrouwenscènes’ heeft Coster nauwelijks aangegrepen.
Met dit alles blijkt Coster zich nu te distantiëren van dié rhetorische aspecten van
het drama van Seneca en Euripides die tot dan toe juist zo'n grate aantrekkingskracht
op hem (en zijn publiek) hadden uitgeoefend. Hij past daarentegen nu voor het eerst
de stichomythie toe en vermeit zich vooral in de rhetorische techniek van betoog
en discussie. Niet alleen blijkt hij Scaligers visie op de noodzaak van res atroces
als onderwerp van een tragedie niet meer als visuele gruwel op te vatten, ook het
andere, door Scaliger aanbevolen middel tot overdracht van de beoogde instructie
gebruikt hij nu nauwelijks: de als steunpilaren van de tragedie beschouwde sententiae
zijn buiten de reien tot een minimum gereduceerd. De paar sententieachtige
wijsheden die in de mond van de handelende (en discussiërende) figuren worden
gelegd, zijn ook veel meer in de handelingen in het karakter geïntegreerd dan
tevoren, dit dus zoals Heinsius had voorgeschreven. (Ook in de tweede druk van
de Ithys doet Coster een poging om ‘los aan de situatie hangende’ sententiae i.c.
die van Progne - meer ‘waarschijnlijk’ te maken). Van een emotionerende uitbeelding
van karakters in een innerlijk conflict, laat staan van een directe samenhang tussen
karakteruitbeelding en ontwikkeling van de handeling, zoals Aristoteles en Heinsius
dat zagen, blijkt geen sprake te zijn. Costers mannenfiguren onderscheiden zich
vooral door de wijze waarop zij in het gegeven politieke conflict een beleidslijn
uitstippelen. Dit is natuurlijk wel terug te voeren op verschil in ‘karakter’, maar dan
eén dat in zijn bepaald zijn door eergevoel, slechte ambitie, koppigheid en wijs
verstand statisch-rhetorisch blijft. Afgezien van Eurypylus, die als priester in het
Iphigenia-verhaal een traditionele exemplumfunktie bezit, de sluwe Ulysses én de
uiteindelijke wijze vorst Agamemnon, belichamen Costers figuren echter nauwelijks
een extra deugd of ondeugd, zoals in Ithys en Polyxena.
Coster blijft echter ook nu volop de didacticus die allereerst gericht is op het
overdragen van (in dit geval vooral) politieke instructie. Hij wil niet bewégen, maar,
nu slechts door middel van ‘waarschijnlijke redenering’ een appèl doen op het
intellect van zijn publiek.
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2 Aard van de instructie
Reeds in zijn in 1612 gespeelde ‘boere-klucht’ over Teeuwis de boer dramatiseerde
Coster een onderwerp waaraan in de kring van de Eglentier bepaalde morele
8
instructie was verbonden, geformuleerd door Spiegel. De instructie van het Spel
9
vande Rijcke-man (1615) was mede bepaald door de bijbelse traditie. Ook in zijn
classiciserende tragedies bood hij zijn publiek stof met een beproefd didactisch
potentieel, nu geput uit Ovidius en de traditie van de ‘matière de Troie’. De morele
instructie in de Ithys en Polyxena, geput als deze is uit een in Costers kring zeer
populair christelijk-stoïsch ideeëngoed, heeft de Amsterdammers geen verrassend
nieuwe lering geboden, maar zal vooral gefunctioneerd hebben als waarschuwende
‘herinnering’. Coster betoont zich in de Ithys een trouwe volgeling van Seneca,
Horatius, en de eigen, oudere tijdgenoten Coornhert en - vooral - Spiegel, in zijn
10
nadruk op de noodzaak van het wélleven volgens ‘nootdruft’. Voor zijn morele
demonstratie van het harmonisch geluk dat het ‘naturam sequere’ biedt tegenover
het ongeluk van het leven volgens ongebreidelde begeerten gebruikt hij een reeds
lang beproefde en in zijn tijd weer zeer geliefde tegenstelling, die tussen het herders(of land) leven en dat van het hof. Het bekende verhaal van Progne, Philomela en
Tereus stond sinds Ovidius borg voor afschrikwekkende lering over de gruwel
waartoe wraakzucht kan leiden; het didactisch potentieel van de geschiedenis was
in Costers kring nog eens extra benadrukt door Van Mander.
Waar Coster zich in de Ithys, behalve met het overdragen van een praktische
gedragsleer, ook nog graag toelegt op het geven van algemene moraalfilosofische
beschouwingen van stoïsche signatuur, is de Polyxena vooral op gedragsethiek
gericht. In het stuk wordt de door Lipsius zo aangeprezen en door velen herkende
noodzaak der constantia en patientia in tegenspoed gedemonstreerd, mét de
heilloosheid van het falen hierin. Met zijn dramatisering van de Hecuba-geschiedenis
uit de geliefde ‘matière de Troie’ kon Coster hiertoe aanknopen bij een bekend
didactisch patroon, waarbinnen het gedrag der Trojaanse koningin

8
9

10

Hierover: Smits-Veldt 1975-1976.
Het stuk gaat uk van de parabel van de arme en de rijke Lazarus. Nadere bestudering zou
moeten uitmaken op welke wijze Coster het lied ‘Van Thijsken vanden schilde’ (Antwerps
liedboek, nr. LIX) in zijn spel met de gelijknamige titel (1613) heeft verwerkt. (Een uitgave van
dit spel door dr. Van Eemeren is in het vooruitzicht gesteld).
Deze gedachte vindt men o.a. ook in het eerste ‘Nieuw-jaer ghesang’ waarmee het door de
Academie uitgegeven (en door Vander Plasse aan Coster opgedragen) bundeltje
Nieuw-jaar-lieden van 1618 opent. Het jaardichtmotto luidt: DIe Meer aLs noot-kost soekt: //
zIIn ghoe natVer VerVLockt', de ondertekening: ‘N.N. VVat MaCh Den IIVer nIet?’. Een
niet-Spiegeliaanse toon klinkt in het laatste couplet: zij die hun verdorven lusten beheersen
en niet anders willen ‘als willeloos haar wil in God te rusten’, zijn oprecht
(Nieuw-jaar-lieden1618-1622, I, fol. A4v.).
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en haar dochter allang voór hem moreel was geduid. Behalve de noodzaak van
lijdzaamheid bevatte dat als belangrijk element ook het principe van ‘straf na zonde
der hoogmoed’ (i.c. die der Trojanen).
In Iphigenia, waarin opnieuw een episode uit de ‘matière de Troie’ wordt
gedramatiseerd, geeft Coster directe politieke instructie. Hij neemt een principieel
standpunt in in het conflict tussen staat en kerk, dat Oldenbarnevelt het hoofd zou
kosten. Behalve een pleidooi voor het algemeen staatkundig principe van de door
God gegeven souvereiniteit der wereldlijke overheid, geeft Coster ook praktische
raad voor het beleid der Staten hic et nunc. Voor herstel der verstoorde verhoudingen
geeft hij opnieuw zijn geliefde boodschap: de keuze voor het ‘volgen der natuur’ en
het verwerpen van schoolwijsheid; geliefde lering was ook dit van Spiegel, die hiertoe
‘Cebes Tafereel’ tot leidraad had genomen. Costers aanval op de predikanten van
zijn tijd dient zijn politieke kernboodschap; hij laat hiermee de gevaren voor de staat
zien die scheefgroei der verhoudingen met zich meebrengt. Hiertoe kon hij
teruggrijpen op eén der exemplumfunkties die het Iphigenia-verhaal bezat: die van
de potentiële bedreiging van de wereldlijke macht door ambitieus priesterbedrog
van het domme volk.
In alle drie tragedies toont Coster aan hoe de mens, als hij van het pad der rede
(dat wil zeggen; het pad der natuur, dat ‘nootdruft’ als grens der begeerte stelt)
dwaalt, door de situatie tot veinzen wordt gedwongen, waarmee hij zijn zuivere,
redelijke natuur geweld aandoet. Zo leidt in Ithys Tereus' misstap tot veinzen van
liefde door beide echtgenoten, een hypocrisie die in schrille tegenstelling staat tot
het ‘natuurlijk leven’ der herders. In Polyxena en Iphigenia veinst de ambitieuze
politicus Ulysses ‘onder schijn van godsdienst’ religieuze gevoelens die slechts een
politiek belang dienen. De vertegen woordiger van de geestelijke macht aarzelt niet
zich uit eigenbelang tot dit veinzen te lenen, en zo wordt Agamemnon gedwongen
om onder hetzelfde mom in een gruwelijk offer toe te stemmen. Politieke en
geestelijke leiders spannen in beide stukken samen in het bespelen van de
goedgelovige massa, die zij voor hun doel manipuleren, maar ook het slachtoffer
Hecuba moet in Polyxena voor de vervulling van haar wraak-zucht haar toevlucht
tot veinzen nemen. In dit stuk vormt het jonge meisje het zuivere, beheerste
tegenwicht tegen de razernij van haar moeder en tegen de politieke machinaties in
de wereld van de macht, maarin in Iphigenia is er nauwelijks meer sprake van een
moreel tegenwicht. In deze tragedie, geschreven als de religieus-politieke twisten
tijdens het Bestand op hun hevigst zijn, wordt de geestelijkheid als een nog veel
gevaarlijker kracht voorgesteld dan in de Polyxena. (Zij wordt niet alleen meer
gebruikt door de politieke leider Ulysses, maar gebruikt op haar beurt ook hem).
Het veinzen wordt nu zelfs door de redelijke raadgevers van de vorst het enig
mogelijke antwoord op het bedrog der tegenpartij geacht: ‘om erger te voorkomen’.
Ook in dit opzicht lijkt Coster in enkele jaren als didacticus een pragmatische realist
te zijn geworden.
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3 Het einde van Costers dramatische carriere
Nog eénmaal zou Coster zich hierna als dramaticus presenteren, wanneer hij het
door Hooft begonnen tragikomische ‘treurspel’ Isabella, dat opgevoerd zou worden
ter gelegenheid van Maurits' bezoek aan Muiden, in September 1618, zou afmaken.
Waarschijnlijk zocht de Academie in deze voor haar niet gunstige politieke
11
omstandigheden voor haar repertoire een gewone publiekstrekker. In elk geval
lijkt Coster in de Isabella een diepe buiging voor de smaak van zijn publiek (dat van
romantische liefdesgeschiedenissen, gruwel en wonderlijk spektakel hield) te hebben
willen combineren met de demonstratie van enkele technische vaardigheden in het
12
volgen van ‘klassieke’ regels. Het is opvallend dat de in het voorwoord gestelde
regels veel minder strikt worden opgevat dan in de Iphigenia. Wel wordt de eenheid
van plaats en die van tijd in de tekst zelf, soms tegen de logica in, benadrukt, maar
in tegenstelling tot wat men zou verwachten spreken ‘byzinnige’ figuren als Doralice
13
en Isabella wel degelijk monologen , waarin zij ‘tegens hare schaduwe schynen te
spreken’ en geeft het optreden van de ‘ontsinde dolle’. Rodomont gelegenheid tot
enige waanzinspeeches waarin - binnen Rodomonts gekte - toch wel ‘an den andere
14
hangende redenen’ aangetroffen worden. Alle registers worden opengetrokken
om het publiek te behagen, onder meer door de introductie van een
geestverschijning, hemels spektakel en een viertal komische tussenscènes, waarin
Coster naar hartelust enkele goed-Hollandse types en een quasi-geleerde, ‘knoets’
sprekende dokter laat kwebbelen. Coster heeft echter wel aanwijsbare pogingen
gedaan om deze tussenscènes formeeltechnisch met de hoofdhandeling te
verbinden. De aan het eind van deze romantische geschiedenis in kunst en vliegwerk
verpakte moraal is niet erg ‘diep’, maar Coster laat ook in dit stuk de kans tot het
15
uitdragen van iets van zijn geliefde lering niet voorbijgaan.

11
12

13

14
15

Zie Grootes 1973, p. 291.
Zie voor een uitvoeriger beschouwing van de dramatische opzet van de Isabella mijn artikel
‘De Isabella van Hooft en Coster: modern of modieus?’ in dein 1986 te verschijnen bundel in
memoriam L. Rens.
Coster, Isabella, II.I. (monoloog van Doralice. Wel merkt Mandricard, die haar hierna, in II.2.,
vs. 500 ontmoet, tegen haar op: ‘wat praat gy by u selven?’, maar hij beoogt daarmee niets
anders dan kennis van de gedachten van zijn geliefde); IV.2. (monoloog van Isabella). In het
begin van IV.I. spreekt Isabella ook alleen, maar dan in een gebed tot God.
Bijvoorbeeld Isabella, III.I., m.n. het begin.
De Isabella bevat geen moraalstellende reien in de zin van de drie classiciserende drama's,
alleen een ‘rey van Hemel-lieden’, die in het vijfde bedrijf uit de hemel afdaalt om de aan God
welgevallige, trouwe en kuise Isabella weg te voeren van de zondige wereld. Deze beloning
valt slechts diegenen ten deel die overspelige vleselijke lusten altijd hebben weerstaan, zo
zingen zij (vs. 1918-1927; 1996-2006. De tekst zou gezongen kunnen worden op de melodie
van ‘O schoonste Personagie’, waarop o.a. ook Bredero's ‘Adieu-liedt’ is geschreven). Op
enkele plaatsen in de rest van de tekst vindt men als expliciete moraal Costers boodschap
dat ‘lust en rust’ alleen de ‘vernoechden mensch’ ten deel valt, een moeilijk te bereiken geluk,
aangezien ‘zelfs de vrome mensch, door de ghelegenheyt // En qua ghewoonte, wort van
deuchden af-gheleyt’ (Doralice, vs. 485-486, 497-498). Deze lering wordt ook een keer op
Isabella zelf toegepast, als haar wens om een fraai graf voor haar dode geliefde op te richten
door haar geestelijke leidsman, de heremiet, wordt toegeschreven aan ‘qua ghewoont’, die
haar ‘tot overtoll' ghe pracht en wereltsheyt ghedreven’ heeft (vs. 1074-1076). Isabella zingt
elders dan ook: ‘Pracht en overvloedt’, die de zo gewenste ‘gherustheyt’ onder geld begraven,
kwellen het gemoed alleen maar. Hierna volgt dan nog: God wil dat men het overschot van
zijn goed aan de armen geeft (vs. 1748-1763). Deze (Coornhertsiaanse) norm voor wélleven
treft men in Costers drie classiciserende drama's nu juist niet aan (zie m.n. Ithys, hoofdstuk
III, sub 5.1.3., p. 198-199), wel in het (andere) gelegenheidsspel Spel vande Rijcke-man.
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Of deze schijnbare poging tot compromis tussen het ‘romanesk soort tragedie’
waarmee Rodenburgh in de concurrerende kamer zijn successen behaalde en de
strikt-classiciserende tragedie die Heinsius voorschreef, Coster dramatheoretische
ernst is geweest, is zeer de vraag. De principiële voorrede lijkt meer bestemd om
Rodenburgh op een paar formele punten af te katten dan dat Coster werkelijk
meende dat de Isabella voor het eerst een geslaagd drama in de geest der theoretici
was. In zijn verder literaire carrière zou de pragmatische organisator in hem het dan
ook (?) definitief winnen van de dramaticus die een serieuze poging ondernam om
de op de klassieken geënte renaissancetragedie in Amsterdam een Hollands gezicht
te geven. Dit neemt niet weg dat hij met zijn drie classiciserende drama's een
baanbrekende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van deze tragedie. Het
interessante van Costers classiciserende drieluik is bovendien dat hierbinnen reeds
een begin te zien is van de ontwikkeling die van een humanistisch rhetorisch drama
in de geest van Seneca en Scaliger zou leiden naar een volgens Aristotelische
structuurprincipes opgebouwde moderne tragedie. Coster was ook de eerste
Nederlandse dramaschrijver die - voór Vondel - naast Seneca Euripides als model
nam. Hij was zelfs de eerste die Seneca, en voor een deel ‘Schaligerem’ verliet, om
- op waarschijnlijk naar zijn overtuiging geslaagde wijze - ‘Aristotelem, Horatium’ en
‘Danielem Heynsium’ te volgen. Dit gebeurde dan in zijn Iphigenia, de zwanezang
van de tragicus, voór hij vervolgens zou opduiken met de bonte veren van de
entertainer, die de didacticus in hem echter nooit zou verloochenen.

16

Rens 1972c, p. 347.
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Lijst van gebruikte literatuur
Deze literatuurlijst bevat een eenvoudige titelbeschrijving van alle geraadpleegde
werken waaruit hierboven is geciteerd en/of waarnaar in de noten wordt verwezen.
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A. Personen en titels
(In dit register wordt verwezen naar personen, auteurs en - voornaamste - titels
waarop in de tekst en noten wordt ingegaan. De niet-anonieme titels vindt men
onder de naam van de auteur).
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Apollo of Ghesangh der Musen 102 n 33, 160-165, 175, 194, 195 n 205,
208-209
Apollodorus
Bibliotheca 325, 326 n 59
Aphthonius,
Progymnasmata 44-45, 59 n 186, 282
Aristoteles 453
Poetical kenmerken en functie van de tragedie 14-18, 25-26,
29-33, 40-41, 54, 75-8l, 144, 150, 204, 255, 260, 275, 378, 382-383,
385, 388, 396, 459, 466

Asinus ad lyram 337 n 97
Badius, ds. Otto 335, 339
Badius Ascensius, Jod. 62-63, 283 kenmerken en functie van de tragedie
32 n 87, 48 n 148
Baïf, J.-A. de 179 n 151
Bandello, M. 283
Histoires tragiques 19 n 39-40, 34-35
Banquet du bois, Le 178
Barlacus, Casp.
Discours oft Vertoogh 419-421, 425, 428, 436
Barlandus, Adr. 63 n 198, 283
Bartas, G. de Salluste du 187 n 186-187
Baudous, W. de 92
Antigone 287
Bellay, Joach. du 186 n 182
Deffence el illustration de la langue françoyse 50 n 155, 250

Bibliotheca Belgica 5 n 21, 305, 307, 310, 315-317
Biestkens, Nic. 87-89, 205, 207, 305, 308-309, 334 n 87, 450 n 336
Billard, Cl. 23 n 51
Polyxène 288
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Bisschop, Rem Egbertsz 315, 414, 416 n 235
Blaublom, L. (Lod. Cyaneus) 4-6
Bloem-hof van de Nederlantsche jeught. Den 160, 179, 194
Boaistuau, P.
Le théâtre du monde 34 vertaling van Bandello's Histoires
tragiques 34
Boccaccio, G. 166
De casibus virorum illustrium 19 n 39-40, 34
De claris mulieribus 34, 279
Genealogia deorum 326 n 59
Bochetel, G. 284
Boertighe cluchl, ofte Een lafel-spel van twee personagien 85
Bonger, H. 196
Borre, Adr. van den 451
Borsselen, Ph. van
Den Binckhorst 48 n 146, 185, 187 n 187
Strande 185, 188 n 188
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Bradbrook, M. 19
Brandt, G. 1, 315
aantekeningen bij Vondels Palamedes 331, 344-345
Bray, R. 23 n 51
Bredero, G.A. 73
‘Adieu-liedt’ 113 n 40
Griane 87, 207, 458
Klucht van de koe 207
Lucelle 24, 50, 87, 205 n 1, 458
Meulenaer 207
Moortje 46 n 140, 207, 458
Rodd'rick ende Alphonsus 13, 25-26, 33, 53, 87, 140 n 42, 207,
294 n 156, 296, 458
Stommen ridder 25-26, 53, 195 n 205, 205 n 1
Voorrede tot Apollo 194
Breernborgh, Q. van 341-342
Brouwer, J. 250-25 n 37, 458
Buchanan, G.
Jephthes 59 n 188, 62, 402
Calchas als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 214, 245, 270,
232-325 n 58 331, 342, 379, 4D3, 423
Carmina Burana 279
Castelvetro, Lod. 15, 385
Castiglione, B. 183
Cats, J.
Maechden-plichte 161
Proteus ofte minne-beelden. 8, 161, 195

Cebes Tafereel 452-453, 464
Celtis, Conr. 72
Chapelain, J. 388 n 174
Charpentier, Fr. 11 n 2, 22 n 48
Cicero 69
De officiis 327 n 64
De oratore 32 n 88, 38, 45
Paradoxa stoicorum 7 n 31
Partitiones oratoriae 37 n 112
Tusculanae disputationes 402
zie ook Rhetorica ad Herennium
Clemen, W. 21
Cloppenburch, W.J. 205
Cloppenburgh, ds. J. 332, 338-339, 441
Clucht van Meyster Berendt 2 n 6
Clytaemnestra als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 323-325
n 58, 378, 380, 387, 396
Comes (of: Conti), N.
Mythologia 156, 326-327, 404
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Cooper, H. 176-180
Coornhert, D.V. 444
Recht ghebruyck enz. 187 n 186, 197-198
Zedekunst 195-197, 199-201, 298, 301-304
Vertaling van Horatius' Epode 2. 186-188 n 188, 197
Correro, G.

Progne 152
Coster, S.

Beschrivinge van de Blyde inkoomste enz. 2 n 10
Boere-klucht van Teeuwis de boer enz. 2, 11 n 4, 200, 207, 452,
463
‘Druckfaut in 't papieren geldt’ 2 n 9, 335 n 91
Duytsche Academi 4 n 13, 89, 205 n 1, 450 n 336
Ghezelschap der goden enz. 2 n 8, 5, 8-9, 195, 205 n 1, 450 n
336, 451
Iphigenia in hoofdstuk V: passim; elders: 207-208, 210, 212,
215-216, 457, 461-462, 464, 466
Isabella, voorrede 4 n 11, 29, 81, 263, 384-386, 461, 464
Isabella, tekst 2, 89, 205 n 1, 207, 401 n 192, 465-466
Ithys in hoofdstuk III: passim; elders: 13, 16, 207-208, 213, 260,
263-264, 266-270, 296, 301-304, 346, 377, 383-387, 391, 400-401,
442-443, 446, 448, 458-463
Korte verklaring van de ses eerste vertooningen enz, 2 n 10
Nederduytsche Academijs Niemand ghenoeml enz. 4 n 11, 89,
205 n 1, 309-310, 316, 392
Polyxena in hoofdstuk IV: passim; elders: 13, 18, 322, 329 n 72,
346, 377, 383, 386-387, 391, 400-401, 443, 448, 457-464
‘De schets van Duc d'Alva’ 2 n 9, 335
Spel vande Rijcke-man 2, 85, 199 n 218, 422 n 267, 463, 466 n
15
Spel van Tijsken vander Schilden 2
Vertoninghen tot Amsterdam ghedaan enz. 2 n 10, 205, n 1
devies ‘Over.al.thuys’ 4-9, 307, 309, 313, 450 n 336, 451
Cunaeus, P.
Sardi venales 435-436
Cyaneus, Lod. (L. Blaublom) 4-6
Dante Alighieri 279
Dares Phrygius
De excidio Troiae 279 n 90, 292, 325
Dictys Cretensis
Ephemeris belli Troiani 279 n 90, 292 n 149,
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295, 325
Dolce, Lud. 70 n 213, 377 n 145
Donatus, Ael.
De tragoediae ac comoediae non pauca / kenmerken van de
tragedie 14, 33, 41 n 129
Doran, M. 19
Dorat, J. 281
Drielenburgh, Vinc. van 419-420, 422, 428
Duym, J. 17
Het moordadich stuck enz. 46
Den spieghel des hoochmoets 48-49, 64, 258 n 54, 280, 288,
293 n 153
Eembd, Gov. van der 47 n 144
Eemeren, G. van 208 n 7, 216, 260-261, 271, 273 n 77
England's Helicon 164 n 92, 180
Ennius, Q.
fragmenten van Iphigenia 377 n 144
Epictetus

Enchiridion 193, 452
Episcopius, S. 335, 412, 427, 441
Erasmus, Des. 186 n 182
Adagia 336 n 197
Apophtegmata 5
De copia 25 n 61, 37-38 n 113, 46 n 138, 58 vertaling van
Euripides' Hecuba en Iphigenia in Aulis 33, 60 n 190, 62-63 n 198,
213 n 28, 283, 322, 377-378, 380 n 152, 402
‘Esopus-ezels op de stoel’ 336, 342
‘Esopus-ezels op 't tonneel’ 216, 336
Euripides 68
Electra 210
Hecuba 33, 40, 60 n 190, 62, 67,69, 71, 210, 213-215, 232, 238,
250-256, 258-261, 265, 268, 270-272, 274-275, 280-286, 289, 297,
378, 387, 458
Hippolytus 61 n 190
Iphigenia in Aulis 33, 60 n 190, 62, 69, 210, 212 n 22, 270, 283,
323-323, 327 n 62, 328, 377-381, 387, 396-398, 402-405, 454
Iphigenia in Tauris 327 n 62
Medea 62, 155
Phoenissae 61 n 190, 284
Troiades 210, 213, 261, 285
edities/vertalingen 60-61 n 190, 62-63, 283-284, 377 n 145
invloed op het renaissancedrama 61, 250-253, 269-273, 277,
288, 294, 377-381, 423
rhetorische opzet van zijn tragedies 47, 69-70, 378-379, 462
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Eurypylus als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 326, 331-332,
338, 342, 345
Fenne, Th. 279 n 94
Fulgentius Planciades
Mythologiae 326 n 59
Furmerius, B.
De rerum usu et abusu 187 n 186, 197-198
Garnier, R. 19, 22, 57, 61-62, 73-74, 287-288
La Troade 56 n 179, 285-287, 458
Gerritsz, J, 49-50
Ghiberti, Lor.
Secundo cammentario 8 n 37
Ghistele, Corn, van 289
vertaling van Horatius' Saturae 186-187
vertaling van Sophocles' Antigone 36, 48-49, 63, 70
vertaling van Terentius' komedies 48 n 148
Giraldi Cintio, G.
Discorso sul comporre delle commedie e delle tragedie 280-281
n 99
Orbecche 280
Griffiths, R. 20-24, 27-29 n 72 31 n 87, 45, 57-58, 71
Groenveld, S. 446
Groot, H. de/Grotius, H. 281, 342, 410-412, 423-424, 426
Adamus exul 59 n 188, 74
Christus patiens 59 n 188
Grootes, E.K. 440 n 312
Guarini, G.B.
Il pastor fido 113 n 39, 165, 167-172, 179, 204
Guevara, Ant. de
Aviso de privados y doctrina de cortisanos 183
Menosprecio de corte enz. 182 n 163, 183-185
Hakendover, D.J. van 49
Halle, Adam de la
Jeu de Robin et de Marion 176, 178
Hardy, Alex.
La mort d'Achille 288, 293 n 150
Hecuba als dramatische figuur in Polyxena: passim; elders: 209, 213-215,
250 n 37, 252-257, 259-261, 271, 278-282, 285 n 124, 286, 288, 291-294, 463
Heinsius, Dan. 29, 64
Auriacus 46-47, 59 n 188, 74, 80-81, 296, 385
De constitutione tragoediae / kenmerken en functie van de
tragedie 3, 14-16, 41,
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75-80, 144-145, 204, 255-257, 263, 277, 382, 385, 387, 396, 459,
461, 464
Herodes infanticida 59 n 188, 74, 80
Lof-sanck van Jesus Christus 164 n 92
Nederduytsche poemata 160, 164 n 92, 178-179
‘animadversiones et notae' bij Seneca’ tragedies 64, 79, 273,
281
uitgave van de Progymnasmata van Aphthonius en Theon 44 n
135
Hermogenes 37 n 113, 44
Heyns, Zach.
Emblemata 7-8
Heywood, Jasper 70, 74, 384 n 120
An apology for actors 36
Hoghendorp, G.
Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem enz. 46, 50-52,
74 n 227, 87 n 4, 209, 276, 294-296, 308, 403, 420
Hooft, C.P. 411
Memoriën en adviezen 417-418, 433-435, 437-440
Hooft, P.C. 52, 60, 64, 73, 162, 200, 281, 334, 427, 453
Achilles en Polyxena 13, 17, 24-26, 29 n 71, 49-50, 53, 140 n.42,
208, 268, 278-279 n 90, 289-290 n 142, 292-294, 325
Baeto 74
Geeraerdt van Velsen 16-18, 26, 53-54, 74, 80-81, 183, 185,
263, 287 n 131, 385-386, 402, 442 n 319
Granida 92, 102, 159 n 77, 160, 165, 171-174, 181, 193-194,
208
Reden vande waerdicheit der poesie 80-81, 446
Theseus en Ariadne 8 n 37, 17 n 30, 24, 29 n 71, 47, 49, 52-53,
165, 208
‘Op de tragische historiën’ 35
Warenar 87 n 4
Horatius Flaccus, Q. 190-191
Ars poetica 29, 34-35, 40-41, 49, 55-56, 147, 278, 385, 387
Carmina 186-187
Epistolae 24
Epodes 185-188
Saturae 186
vertalingen 185-188
Hulubei, A. 177-178
Hummelen, W.M.H. 27-28, 141 n 44, 209 n 16, 334 n 87
Huygens, Const.
‘Een bedelaer’ 9 n 40
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Hyginus

Fabulae 325-328
Iphigenia als dramarische figuur in Iphigenia: passim; elders: 323-327, 332,
378-380, 390, 396, 402-405
Jars, L. le
Lucelle 24, 47
Jephtha 402-403
Jonckbloet, W.J.A. 208 n 7, 271, 305, 309, 315-317, 377 n 142, 457-458
Jondorf, G. 22, 57-58, 71, 74
Kallefs-val 2 n 9, 329-330, 333
Kazemier, G. 53 n 165
Kern, E. 14, 41
Kollewijn, R.A. 4,89 n 13, 208 n 7, 210 n 21, 213, 250 n 37, 305, 309-310 n
21, 311 n 21-23
Knuvelder, G. 431 n 278
Koning, Abr. de
Hagars vluchte 92, 181-182, 193
Jephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel 402-403
Krul, J.H.

Pastorel... van Juliana, en Claudiaen 92
Laen, Geer. van der 418, 435
Lancaster, H.C. 23 n 51
Laudun Daigaliers, P. de
Art poétique français 388 n 174
Lebègue, R. 22 n 48, 57
Levi, A. 23 n 51
Limborch, Ph. van 315, 416
Lipsius, J.
De constantia 8 n 37, 296 n 164, 298-301, 304, 442 n 317
Politica 442-445
‘animadversiones’ bij de tragedies van Seneca 63, 281
Lohmeier, A.-M. 184, 192
Lucretius Carus, T.
De rerum natura 402 n 194, 204
Machiavelli, Nic. 442-444 n 321
Il principe 445
Mander, C. van
Uutbeelding der figueren enz. 203
Wtlegginghe op de Metamorphosis enz. 156-158, 291-292, 324
n 55, 325 n 59, 327 n 64, 404-405
vertaling van Vergilius' Bucolica en Georgica 166
Marti, B. 67 n 209
Maurits, prins/stadhouder 338, 343-344,
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411, 414, 422 n 267, 428-429, 432, 446, 464
Mc Neil Kettering, A. 159, 164 n 92, 179
Melanchton, Ph. 283
Meter, J.H. 75-78
Montaigne, Mich. de 190-191, 302 n 183, 453
Montchrestien, A. de 19-22, 45, 57, 288
Myl, Abr. van der
vertaling van lyriek van Horatius 187-188

Nederduytschen Helicon, Den 187
Nepos, Anselmus
vertaling van Euripides' Hecuba 283
Nestor als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 324 n 55, 331-332
Nieuwelandt, G. van 47 n 146, 287
Nieuwen lust-hof, Den 160, 162 n 90
Oldenbarnevelt, Joh. van 329-332, 343-344, 406, 409-415, 418, 425-426,
429-430, 432, 457
Ovidius Naso, Publ. 280, 328 n 68
Metamorphoses 155-156, 166
(hierin)
het verhaal van Ceyx en Alcyone 41-43
het verhaal van Tereus en Progne 90-91, 140, 156-158, 458,
463
het verhaal over de gebeurtenissen voor en na de val van Troje
213, 259, 268, 291-292, 325, 404-405
Paffenrode, J. van
De bedroge girigheyd 9 n 40
Palamedes als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 325 n 58,
327, 330-332
Partridge, J. 279 n 94
PASSE II, Chr. de
Le miroir des plus belles courtisanes 164 n 92
Pauw, Reyn. 330, 333 n 82, 343-344, 411-412, 414-415, 418, 427, 430-431
Peletiers du Mans,
Art poétique français 62
Pers, D.P. 197
Persius, A.F.
Saturae 5
Philomela als dramatische figuur in Ithys: passim; elders: 90-91, 153, 156-158
Philostratus, Fl.
Heroïcus 327-328
Plancius, ds. P. 411, 414, 418, 432, 434, 441
Plasse, Corn. Lod. vander 34, 85-91, 157-158, 204-205 n 1

Samuel Coster, ethicus-didacticus

Polydorus als dramatische figuur in Polyxena: passim; elders: 213-215,
253-255, 258
Polymnestor als dramacische figuur in Polyxena: passim; elders: 213-215,
253-255, 258-259, 285 n 124, 292
Polyxena als dramatische figuur in Polyxena: passim; elders: 212-215, 245,
250-251 n 37, 253-256, 259, 265 n 67, 268, 271, 279-285 n 124, 288, 290,
293, 297, 402-403
Poppius, Ed.
De Enghe poorte 326 n 61, 332
Procne/Progne als dramatische figuur in Ithys: passim; elders: 90-91,
152-153, 156-158, 463
Protesilaus als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders 325 n 58, 328
Pyrrhus als dramatische figuur in Polyxena: passim; eiders: 214, 253, 272,
274-276, 285 n 124
Quintilianu's, M.F.
Institutio oratoria 45, 281 n 99
Rataller, G. 61 n 190, 63 n 198
Rens, L. 1, 12-13, 17, 23-23, 40-41 n 129, 53 n 165, 54 n 172, 81-82 n 252,
94, 147 n 52, 155, 165, 171, 208, 251, 257, 377-378, 382 n 155, 389-390, 394,
428, 440, 457 n 1-458
Rens, L. en Van Eemeren, G. 13-18, 25 n 63, 26, 81
Rhetorica ad Herennium 45
Rodenburgh, Th. 18, 29 n 71, 35
Anna Rodenburghs Trouwen Batauier 165-166, 168-169, 182
193
Aurelia 48 n 146
Eglentiers poëtens borst-weringh 8, 254 n 38, 386
Hertoginne van Savoyen 47 n 146
Röstvig, M.-S. 183
Rollenhagen/Rollenhagius, G.
Nucleus emblematum selectissimorum 6-8
Sartorius, J.
Adagia 5-6
Savery, S. 212
Scabaelje, D.
Spel des gheschils tot Athenen 421
Scaliger, J.C.
Poetices libri septem/kenmerken en functie van de tragedie en
van afzonderlijke elementen hierin 13-15, 25 n 59, 26, 29-33, 36-43,
55-58, 75, 78-81, 151, 158, 253-255, 260, 263, 278, 288, 383, 385,
387-388, 400, 459
Scaliger, J.J. 62, 280
Schaepherders kalengier, Der 181
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Schaghen, P.J.
‘Bauw-heers wel-leven’ 187
Schenkeveld-Van der Dussen, M. 26 n 67, 46 n 140, 53 n 170, 159 n 77,
276 n 86
Sébillet, Th.
vertaling van Euripides' Iphigenia in Auris 377 n 145
Sellin, P.R. 41, 76 n 232
Seneca, L.A.
Agamemnon 65-66, 152, 257
Epistolae ad Lucilium 67, 191-192, 299
Hercules furens 65-66, 72, 80, 250 n 37, 257
Hercules Oetaeus 65, 68, 75, 79, 257, 295
Hippolytus (Phaedra) 64-66, 79-80, 192, 257
De ira 67, 297 n 168
Medea 64-65, 67, 79, 153, 155, 257
Oedipus 65-66, 257
Thyestes 64-66, 72, 137, 149, 152-155, 192, 250 n 37, 257, 282,
300
Troades 16, 48, 56 n 179, 64-65, 68, 71, 79-80, 210-214, 2I7,
245, 250-253, 256-258, 265, 268, 273-275, 277, 280-291, 297, 458
invloed op het renaissancedrama 59-62, 65 n 205, 70-72,
151-155, 204, 249-253, 257-259
kenmerken en functie van de tragedies 16, 64-69, 79, 460
edities / vertalingen 61 n 190, 62-64, 258, 288-291
opvoeringen 63, 280
rhetorische opzet van de tragedies 47, 65-69, 74, 79, 81, 462
stoïsche moraal 67-68, 72-73, 154, 190-193, 266, 271, 287, 294,
297
Severins van Cuilla, G.
Tragoedia ... van Ceyx ende Halcyone 42 n 131
Shakespeare, W.
Hamlet 282

Sidney, Ph.
Defence of poesie 254 n 38, 386
Sixtinus, Suffr.
Apollo over de inwydinghe vande Neerl. Academia enz. 87,
208-210, 307 n 7, 308
Smit, W.A.P. 12-14, 16-17, 24, 29-30, 52-53 n 165, 59
Smout, ds. Adr. J. 312, 317, 329, 341-342, 415 n 234, 431, 441
Socrates 453
Sophocles 49-50
Ajax 61 n 190, 80
Antigone (vertaling door Van Ghistele) 36, 48, 61 n 190, 63, 70
Electra 61 n 190, 210
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Oedipus rex 70
edities / vertalingen 60-61 n 190, 63
Spiegel, H.L. 11, 200, 204, 453
Hertspieghel 193, 200-203, 295, 300, 304, 346, 447-449,
452-453, 464
vertaling van de tweede rei uit Seneca's Thyestes 64, 154
Spies, M. 210 n 225
Starter, J.J.
Friesehe lust-hof 164 n 92
Stevin, S.

Het burgherlick leven 444-445
Stiblinus, Gasp. 284
Stone, Jr., Don. 11 n 1, 20, 22-23, 45, 50, 71, 83, 388
Sturm, Joh. 37 n 113
Taille, J. de la
‘De l'art de la tragédie’ 385, 388
Talmy, Adr. 287
Tasso, Torq.
Aminta 165, 167-168
Taurinus, ds. Jac. 414, 417-418, 427, 433
Telle, R. 416 n 235.
hekelgeschriften 337 n 97, 419-422, 438
Terentius Afer, Publ. 33, 41 n 129, 47, 48 n 148, 388
Theocritus 166, 176
Theon 44 n 135
Tereus 90-91, 152-153, 156-158, 463
T(h)ersites als dramatische figuur in Iphigenia: passim; elders: 324 n 55,
328-329 n 70, 331, 400
Tricht, H.W. van 53 n 165
Trigland, ds. Jac. 321, 331, 338-339, 342-345, 389, 395, 406, 411, 415-4l8,
420, 431-436, 440-441, 455
Trousdale, M. 45-46, 58
Ulysses/Odysseus als dramatische figuur in Polyxena en Iphigenia; passim;
elders: 214, 252, 265 n 67, 270, 273-274, 280, 285 n 124, 291, 323-327, 331,
355, 379, 403
Uytenbogaert, ds. J. 418-419, 427, 433
Brieven 451
Tractaet van t 'Ampt... eener hooger christelicker overheydt enz.
408-409, 422, 425
Valerius Maximus
Facta et dicta memorabilia 7 n 31
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Veenstra, F. 29 n 71
Vergilius Maro, Publ. 49
Aeneis 44
Bucolica (Eclogae) 166, 176-177
Culex 185
Georgica 185
Verkruijsse, P. 85 n 3, 205 n 1
Verkuyl, P.E.L. 13 n 9, 167-170, 172
Vinckboons, D. 212 n 23
Visscher, Roemer
Brabbeling 194
Sinnepoppen 6, 194
Vitry, Ph. de
Ditsz de Franc Gontier 176, 180, 182
Vlaming, P.
editie van Spiegels Hertspieghel 346, 447
Vondel, J. van den
De Amsteldamsche Hecuba (vertaling) 64, 212, 256, 281, 289
n 139
Gijsbreght van Aemstel 46
Hierusalem verwoest 287 n 131
Hippolytus (vertaling) 64
Palamedes 210, 216, 309 n 12-13, 313, 325, 327, 330-332,
342-345, 430
drempeldicht voor De Konings Jephthahs ... treur-spel 403
hekeldichten 316, 333-341, 345, 436
Vos, Jan 140 n 42
voorrede tot Medea 216, 258
Wees, Abr. de 207, 215, 311, 313, 337
Weinberg, W. 26, 40
Westerling, H.J. 307, 317
Willner, K. 57
Winkel, J. te 12, 52-53 n 165, 208 n 7, 377 n 143, 457-458
Witstein, S. 25-28, 33, 37, 53, 55, 293-294
Witte, A.J.J. de 53 n 165
Worp, j. 12, 60, 250, 307, 317
Ysermans, Joh.
Pastorale van Grisella 92
Zamparelli, Th. L. 23 n 51

B. Zaken
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(In dit register wordt verwezen naar een selectie van de behandelde ‘zaken’).
agnitio /anagnorisis 40, 69 n 211, 76, 78, 144, 260, 382-383, 398, 430, 461
Aristotelisch, zie Aristoteles
Arminianen, zie remonstranten
Beatus ille 185-188, 204, 231
bedrijven en scènes, aanduidingen van 90, 93
beeldspraak 358, 366, 391-392
‘bergerie’-traditie 175-181, 188
bodeverhaal 43, 66, 258, 275 n 85, 285, 379
burgeroorlog (waarschuwingen tegen) 229, 236, 242, 269, 303, 392, 394, 416,
430, 444, 446
calvinisten / calvinistische predikanten, zie contra-remonstranten, predikanten
te Amsterdam
catastasis 31 n 83, 260
catastrophe 25 n 59, 31, 37, 260
christelijke aanpassing van klassieke thema's 61, 68, 72-73, 267, 272, 286,
297-298
classiciserende tragedies 3, 18, 48, 59, 62, 165, 457, 466
clementia 275, 443
constantia(gebrek aan) 53, 73, 218, 223, 239, 244-245, 262, 266, 272, 294-301,
463
contaminatio 249, 285-287, 458
continuïteit tussen het laat-middeleeuwse en het renaissancedrama 22, 28
contra-remonstranten 335, 343-344, 406-416, 423-427, 430, 432-433
copia rerum / copia verborum 25-26, 37-38, 40, 45-46, 50 n 155, 51, 53, 57-58,
81, 255, 294, 304, 460
decorum 79, 277, 386, 459
devies / blazoen
S. Coster 4-9, 307
L. Cyaneus(= L. Blaublom) 4-6
‘De Nederduytsche Academie’ 307-308

domina-nutrix-scènes 66, 155, 295-296
dramatheorie, zie Aristoteles, Badius Ascensius, Donatus, Frans-classicisme,
Heinsius, J.C. Scaliger, Seneca
droomvertelling in de tragedie 46, 71, 295
ecloga-traditie 166, 176, 178
eenheid van handeling (geen -) 14-18, 21-22, 25-26, 28, 40-41, 45, 50, 54, 56,
76-82,
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93-94, 141-146, 204. 254-255, 258, 260-263, 379, 382-383, 387, 454, 459-461
eenheid van morele instructie (geen -) 26, 54-55, 81-82, 93, 459
eenheid van plaats (geen -) 14, 26, 39, 41, 80, 141, 143, 263, 384-385, 461,
464
eenheid van tijd (geen -) 14, 39, 41, 78, 80, 141, 143-144, 263, 384-385, 459,
461-462, 464
‘d'Eglentier in liefd' bloeyende’ 1, 11, 85, 87, 91, 140, 165, 200, 204
Elizabethaanse drama's 19, 43 n 132, 45-46, 61-62, 152
emblemata
J. Cats 8, 195
B. Furmerius 187 n 186, 197-198
Zach. Heyns 7-8
Th. Rodenburgh 8
G. Rollenhagen 6-8
Roemer Visscher 6, 8

encomium vitae rusticae (lof op het land-, boerenleven) 182 n 163, 183, 192
zie ook laus ruris
episoden / episodisch 25 n 63, 76-79, 256
epitasis 25 n 59, 31 n 83, 236
ethopoeia 44-45, 56 n 176, 57, 151, 283
exempla 28, 34, 58, 66-67, 70, 75, 146, 155-158, 279, 293, 296-297, 304, 388,
402-405, 422, 446, 454, 459
exitus (in)felix 141
expositio 43, 148, 218, 257
florilegia 47 n 144, 192
fortitudo 295
Fortuna / Fortuin, wisselvalligheid van 25-26, 33-37, 52, 55, 58, 68, 73, 75,
246, 257, 269, 271, 279, 284, 286, 293, 297-298, 304
Frans-classicisme 22-23, 387
Franse renaissancetragedie 18-23, 46, 54 n 173, 61-62, 73, 284-288
geestverschijningen op het toneel 40, 66, 70, 152-153, 232, 240, 254, 258,
282, 285
genologische indeling van het renaissancedrama 13-14
‘gespeelde ruimte’ 141-143, 384-385
gewoonte 117, 123, 133, 203, 226, 269, 275, 301-302, 349, 362, 392, 448-449
godsdienstwaan 230, 235-236, 269-270, 303-304, 347-348, 372, 379, 389,
392-394, 397-398, 401, 403, 423
Gomaristen, zie contra-remonstranten grondmotief/ grondthema in
renaissancetragedies 25-26, 51-55
hamartia 33, 75
hekeldichten / hekelgeschriften 1629-1631 333-342
herders als morele instructeurs 146-148, 150, 158, 170, 172-174, 176, 180-182
hof- en hovelingenkritiek 182-184
horror 43, 60, 66-68, 70, 72, 128-129, 137, 140 n 42, 151-155, 231, 254-260,
275 n 85, 282, 285, 287 n 133, 294-295, 304, 381, 386, 459-460, 462
humanistenonderwijs / humanistisch opvoedingsideaal 11-12, 19, 72-73,
282-284
‘humanistentragedie’ 3, 11, 18-23, 57, 62, 72, 466
illustraties 211-212, 295 n 161, 307-311, 313-315 n 25
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imitatio 20, 59, 71 n 218, 249-253, 285-286, 378, 458
inconsistentie in karaktertekening 46, 57 n 182, 93, 149-150, 276-277, 378-379,
396
intemperantia, zie temperantia intrige (plot) 40-43, 56, 58, 72, 76-80, 151,
169-170, 255-256, 382, 388, 454, 461
karaktertekening in de renaissancetragedie 44-46, 51, 56 n 176, 76-79, 82-83,
112, 145-146, 149-151, 180, 237, 271-278, 294, 386, 395-400, 459, 461-462
katharsis 31, 75-76
kerk en staat, verhouding / conflict tussen 361, 391-394, 401, 405-431, 440,
454, 464
kerkeraadsnotulen 316-319, 329
komedie 32 n 87, 45 n 136, 47
koren, zie reien
land en hof (stad), tegenstelling tussen 94-140 passim, 146-148, 154, 159,
164-165, 168-169, 172-177, 180-187, 190, 193, 231, 268, 459, 463
Latijnse schooldrama 72
laus ruris (lof van het landleven) 183-187, 189, 192, 209, 231
zie ook encomium vitae rusticae
liaison des scènes 383, 387-388, 454
liefde en min, verhouding tussen 107 n 35, 164 n 93, 172
lotswisseling 31-37, 52, 76-78, 144, 255, 260, 382
maatschappelijke plichten 102, 106, 188
mimesis 29, 41, 294, 382
moedertaal, lof en gebruik van 158
modellen, dramatische 20, 45, 59, 71-72,
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75, 249-253, 263, 294, 304, 377-381, 423, 458
monologen 43, 65, 75, 151, 257, 273, 386-387, 398, 461, 464
morele codering van literaire thematiek 83, 176-177, 180-181, 204, 256-257,
266, 294, 304,404-405, 454-455, 463
morele doelstelling / morele instructie van de renaissancetragedie 21-39, 43,
45, 48-58, 72-75, 78, 82, 94, 146-149, 151, 203-204, 256-257, 264-271,
284-288, 296-298, 304, 387-388, 446-450, 459-460, 463-464
motto's 4-9, 295, 401
mythenexegese 155-158, 292
naastenliefde 196-199, 201, 303
narratio 43-44, 80, 249, 378, 381
naturam sequere / levens volgens de wet van de natuur / ‘wel-leven’ 124,
147-148, 158, 169, 180-181, 184, 189-194, 196, 203-204, 231, 268, 270,
301-303, 349, 392, 447-449, 453-455, 463-464, 466 n 15
‘Nederduytsche Academie, De’ 1, 4, 74 n 227, 87, 91, 142, 205, 207, 209-210,
215, 259, 295, 307-310, 329, 415, 450-451
neostoïsch gedragsideaal 43, 53, 55, 73, 75, 154 n 65, 192-204, 218, 265, 271,
277, 283, 296-301, 304, 333-336, 339-341, 443, 463, 450-451
zie ook Seneca, stoïsche moraal; Lipsius,
De constantia en Politica
‘nootdruft’, behoeften bepaald door 101, 120, 148, 169, 188-194, 196-199 n
218, 201-202, 268, 301, 359, 393-394, 446-448, 463-464
onwaarschijnlijkheid, zie waarschijnlijkheid
oorzaak en gevolg, ervaring van 151-152, 190, 201-202
ornatus 38, 80
‘Over.al.thuys’ 4-5, 8-9
pastorale genre in de renaissance
algemeen 158-159, 179, 188
pastorale drama's 165-175, 204
pastorale lyriek 160-165, 175-176, 179, 184
pastourelles 175-176, 180
pathos 56 n 176, 65, 69, 74, 76, 149, 204, 249, 254, 259, 262, 266, 281-282,
294, 304, 378-379, 381, 386, 395, 403, 459, 460, 462
patientia (gebrek aan) 33, 35, 68, 72, 218, 246, 265-267, 287, 294-296, 303-304,
442, 446, 463
perpipet(e)ia 31, 33, 37, 40, 54 n 172, 69 n 211, 76, 144, 260, 383
personen, sprekende en stomme 93 n 26
perspicuitas 79
petrarkisme 71
politieke boodschappen in de renaissancetragedie 36, 53, 73-75, 81, 189,
303-304, 387-388, 392-395, 400, 405, 421, 423, 429-430, 454-455, 462, 464
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