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IJromven voor vrijkeid. Krackmetbyen in IJondefs '^ataviscf>e (jeSroeders 

Lia van Gemerr 

Inieiding 

Hoe vaak Vondel zich ook door onderwerpen van eigen bodem Her inspireren, als dramarurg 

verwerkre hij slechrs enkele malen vaderlandse srof, bijvoorbeeld in Eatavischegehroeders (1663).' 

Deze op Tacirus' Hisloriae gebaseerde rragedie behandelt her voorspel van de Bataafse opsrand 

tegen de Romeinen in 69 na Chr.: de terechrsrelling van Julius Paulus Civiiis en de gevanke-

lijke wegvoering van diens broer Claudius naar Rome. Hoewel Smit, vanuit het axioma van 

de universele srrekking van Vondels drama's, hier geen toespelingen zag op de polirieke siru-

atie van de Republiek in 1663, sraar het sinds de analyse van Duirs wel vasr dar de 

'Onderdruckre Vryheir' uir de onderrirel duidde op de risico's die volgens Vondel aan een srad-

houderschap van Willem III kleefden voor de'ware vrijheid' van de Wirrianen." 

Tacirus verhaalde alleen de kern van de gebeurtenissen, namelijk dar de Romeinen de 

Baraatse leiders valselijk van rcbellie beschuldigden, en ook andere bronnen verschafren nau-

welijks derails.' Vondel kon dus redelijk vrij mer de srof omgaan. In studies over EaUwischc 

gebroeders hebben tor nu toe vooral Julius Paulus en Nikolaes Burgerharr, zoals Vondel het lei-

dersduo noemde, en hun Romeinse opponenren —'prcsheer' Fronro, sradhouder Fonreius 

Kapiro en de Kryghsraet— aandacht gekregen. Voor een oordeel over de krachrmering meet 

echter ook de inbreng van de Bataafse vrouwen gewogcn worden. 

Tassiejversus cictlej 

Tot vvelke situarie de'Onderdruckre Vryheit' leidr, wordr duidelijk uit her eersre bedrijf Nero's 

legers schenden het oude bondgenootschap van Julius Caesar met de'Baethouwers"' ; ze zui-

gen her volk uir, verkrachren de vrouwen en voeren de mannen in razzia's weg. Julius en 

Burgerharr' zien dir tandenknarsend aan: omdar de Romeinen hen van rebellie verdenken en 

voortdurend bespioneren, kunnen ze nicts uitrichten. Zelfs hun zwijgen wekt al ar^vaan. 

Met een passieve houding hopen de Baraafse aanvoerders het bondgenootschap te handhaven 

en een oorlog te voorkomen. 

Voor de interpretatie van het stuk is deze passiviteit van belang. Vanuit de historische fei-

ren is ze voorsrelbaar. De bronnen vermelden de valse schijn van rebellie en de larere opsrand; 

een voor vrede ijverende Burgerhart, de leider van de twee, geeft inderdaad geen aanleiding rot 

1 VV'B-editie IX, p. 898-971. 2 Zie Smit 1962, p. 233-281, Reii.s 1969 en Duics 1990, p. 154-272. Smits-Vcldr •jeeft 

een krachcigc .spuhese van V'ondeis dramanirgi.sclie opvattingen (1991, p. 89-99, ii/)- 3 Zie Smit 1962, p. 235-238, 

267; Rcns 1969; Witstein 1981 en Duits 1990, p. 215-246. 4 Vondel nocmr dc B.itavcn mccrmaals'Baecliouwcrs' (vs. 

657. 994.1090.1153,1155,116S. 1694.1755). Voor de verbinding Bat(h)o-Civilis zic ook Sniics-Veldt 1992, p. 84-89 en 

Spies 1994. p. 148-149. 5 Vondel nocmr Nikolaes srecds'Burgerharr'en diens broer'Juliu.s'. 



LIA VAN GEMERT 

verdenking en bovcndien wordr zijn larere positie als de getergde aanvoerder, reruggekeerd uit 

gevangenschap en beroofd van zijn broer. aannemelijker. Hoe Vondel de rerughoudendheid 

morcel beoordeelde, zal moeren blijken. 

Als eerste contronreerr hun zus Heldewyn de broers mer hun passieve arritude. Zij heeft 

Burgerharts advies haar zoonrje re evacueren genegeerd en smeekr nu Vechter alsnog te red

den. Burgerharr weigert: Heldewyn heeit zichzelt in her nauw gebracht en hij acht hun eigen 

positie te kwersbaar cm noe; openlijk re handelen. Zijn voorsrel het als melkmeisje verklede 

Jongetje in her bos re verbergen, lijkr een listige oplossing. Terwijl de broers hun huis binnen-

gaan, vertrekt de angstige moeder met de vermomde Vechter. 

Heldewj-n gedraagt zich als her rype vrouw dar in tragedies vaker voorkomt: ei^enwijs en 

doodsbang.- Als een echte'heldenvriend' {W.B. IX, p. 902) smeekt ze haar broers vleiend en 

kermcnd om hulp. De WB.-annotator voegt toe: 'dit is geen vrouwenaam', wat vreemd aan-

doet want Heldewyns gedrag is niet bepaald mannelijk dapper. Toch is ze op zeker niveau wel 

een man: ze dringr aan op een actief strijdplan en voert zell de list uit. Daartegenover volhar-

den de broers in hun passiviteit, die hun slechts het bedenken van plannen toestaat. Voorlopig 

lijken beide tactieken succesvol. 

Gekerm en gehuil kondigen echter de nadering van andere vrouwen aan, rerwijl gevloek 

duidelijk maakt dat soldaten in een nieuwe razzia mannen wegvoeren. Liever dan de Rey van 

Batavische vrouwen gehoor te geven en Fonteius' wrok re riskeren, gaar Burgerharr (weer) 

naar binnen. Als alleen zijn broer zich vertoonr, zal dat bovendien de indruk geven dat de 

zaak nier zo belangrijk is. Julius voerr Burgerharrs insrructies precies uir: het verzoek van de 

Rey de mannen te redden, verwijsr hij bars door naar de Romeinse krijgsraad en als de groep 

nier wijkr rerwijl Fronto in de verre naderr, beveelr hij h.aar weg te gaan en slaat de deur dichr. 

De Rey reagcerr feller dan Heldewyn, die renminste nog gedeeltelijk haar zin kreeg. De 

vrouwen verwijten de broers laflieid en zien Julius' verweer dat gehoorzaamheid aan de 

Romeinen aller richtsnoer moet zijn, als een moreel falen. Hebben zij als'weerelooze schaer' 

(vs. 228, 269) de mannen grootgebracht, nu zouden Julius en Burgerharr hen moeren bescher-

nien, maar Baro's stam'ontaert' (vs. 291) want hij geeft zijn vrijheid op. 

De Burgerharts worden door de verwijten van de Rey verder in her nauw gebracht en trek-

ken zich haasrig binnenshuis rerug. Ongewild verslechrert dit hun situatie: dat nu de vrouwen 

Fronto verzoeken de mannen vrij te laten, wordr door de argwanende legeraanvoerder uitge-

legd als een slimme zet van de leiders: 

Dar schijn[t] geen vrouwenwerck, maer een mans bedrijf 

De man staet achter, en vermomt zich met zijn wijf (vs. 319-320); 

6 Zie Van Gcgiert 1994. 

Z(Pl. 
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Dit tegenspartelen komt uit uw' koker niet. 

Door wijven wil men nu staetkundigen verkloecken (vs. 407-410). 

Hartstochtelijk wijzen de vrouwen op de door hen vervulde'zorgraken' en op de bloedbandcn: 

families mogen niet gescheiden worden. Uiteraard maakt dit 'misbaer van ot^ebonde vrou

wen' (vs. 314) en 'vreeslijck straergeschrey' (vs. 403) geen indruk op de harde ntilitair Fronto, 

maar de Rey gedraagt zich niet enkel als stereotiepe vertegenwoordiger van de zwakke sexe. 

Met staatkundige argumenten beroepen de vrouwen zich op de Bataafse vrijheid, het bond

genootschap afkeurend.' Volgens Fronto echter handelen 'rechtschape Batavieren' (vs. 394) 

naar het oude verdrag in gehoorzaamheid aan de Romeinen; de visie van de vrouwen bestem-

pelr hij als'lasteren'(vs. 466). Hij redeneert dus langs dezelfde lijn als de broers en zo lijkt de 

discussie over het begrip 'vrijheid' sexegebonden. De Baravischen nemen intussen treurend 

afscheid van de scheepgevoerde mannen. 

Eerdere analyses toonden dat de reizangen van de vrouwen in het licht van het centrale 

thema staan.* Steeds wordt de onderdrukking in het heden gecontrasteerd met de Bataafse 

vrijheid van het vededen of de toekomst. Vondels zorgvuldige reipraktijk in het algemeen'' 

maakt een speculatie over zijn groepskeuze de moeite waard. Een Rey van Romeinen paste 

—alleen al om het vrijheids-thema— niet, maar Bataafse mannen konden wel. Als gevange-

nen zouden de reizangen hun goed in de mond gelegen hebben en als Vondel gewild had, 

waren ze pas verderop in het stuk van het toneel afgevoerd. Toch boden vrouwen hier de 

meeste mogclijkheden. Zij konden de emotionele reacties van de machteloos achterblijvende 

gemeenschap verwoorden en, als niet-leidinggevenden niet gebonden aan de tactiek van de 

broers, de morele taak op zich nemen voor een vrijheidsstrijd te ijveren. Vondel voorkomt ech

ter dat hun optreden ge'interpreteerd wordt als kritiek zijnerzijds op de handelwijze van Julius 

en Burgerhart. 

In de eerste zang (vs. 469-568) mijmerr de Rey weliswaar over verzet, maar concludeert hij 

—zoals de broers eerder— dat voorlopig zwijgen geboden is, de spionnen zijn immers over-

al. In volgende bedrijven blijkt de Bataafse vrees gegrond. Tegenover sradhouder Fonteius 

bekent Fronto dat hij het emotionele vertoon van de Rey tamelijk bedreigend vonci: 

[...] al d'oever zagh beschreit 

Van grootmoer, moeder, nicht, schoondochter, zuster, moeien. 

Het scheen geen afscheit van bloetvrienden, maer te groeien 

Tot opstant, en een'storm van wederspannigheit (vs. 658-661). 

Bovendien hebben Fronto's'staetkundigen' (vs. 668) gemeld dat de vrouwen op wraak zonnen, 

wat zijn argwaan versrerkt: 

7 Zic c m . vs. 367-36S, 392. 398-399. 8 Witstein 1981; Smit 1962, p. 271-273 en Duirs 1990, p. 247-254. Vondel 

gebruikt herliaaldelijk liet beeld van dc vaderland.sc leeuw (vs. 1052-1060. 1386-1394, 1718-172S), die een tuin 

bcw.iakt {vs. 168S). Dc traditionele koc ontbreckt cvcnmin (vs. 67-69, 1369-13S5). Fronto dcmonstrcert zelts hoc 

Hollands de zuivel is. De gcvanocn Vechter meevoerend. vraagt hij Fonreius ot hij'mclck. noch versch gcmolcken 

(lust". Deze antwoordt:" k Versta die t,ael niet. gy most dit Latijn vertolckciV (vs. 1287-1288)! Voor de combinatic 

tiiin-lceuw, zie Spies 1994, p. 146-14S; voor de verbinding tuin-leeuw-koc, zic Meijer Drees 1995. p. 254-260. 9 Zic 

Van Gemcrt 19S7 en 1990, p. 116-129, 232-238. 

^ c / ^ ^ 
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Een manshooft me, die 't spel aenschout met koele zinnen, 

En broet en koesrert het verraer, en houdt zich binnen (vs. 675-676). 

Hoewel de Kryghsraet het gerucht over een Bataafse opstand afdoer als een 'vondeling op 

straet' (vs. 966), de btoers 'rechtschape rijxbehoeders' (vs. 976) acht en vreest dat onterecht 

bloedvergieten juist een opstand zal uitlokken, vethoort Fonteius de leiders toch. Hij laat alle 

feiten de revue passeren."' Wat betreft de vrouwen bestoken ze elkaar met cliche's. Stelt Julius 

dat men tegenover'ontstelde en doUe wijven' (vs. 1071) voorzichtig moet zijn, Fonteius sneert 

dat zo n'weereloos geslacht, dat luttel kan bedrijven' toch niet in staat is echte mannen te'over-

kraeien' (vs. 1072, 1076). Het gerucht van opstand wordt door Burgerharr geweten aan het 

ongedult van t vrouwevolck' (vs. 1089). Fonteius is hiermee niet tevreden: hoewel Julius aan-

voerr dat hij de vrouwen de deur wees en Burgerhart dat hij ze niet te woord stond, stelt de 

stadhouder dar de roerige afscheidsscene bij het schip de broers als leiders van een smeulend 

oproer ontmaskert. Burgerharts beschuldiging dat juist de Romeinen de vrijheid onderdruk-

ken, brengt de zaak voor de Krygshraet. Intussen keerr Fronro terug met de als Vechrer ont-

maskerde'melckmaeght' (vs. 1289). Dit geeft de doorslag: een broer zal sterven, de ander zal 

met Vechter naar Rome gevoerd worden. 

De zaak lijkt verloren, maar her Baraafse verzer is nog niet gebroken, zoals in her vijfde 

bedrijf Julius' felle doodsrede en Burgerharts woedende vervloeking van de Romeinen zullen 

aangeven. Daaraan vooraf pleit Walburgh, moeder van de Burgerharts, bij Fonteius voor haar 

zoons (vs. 1401-1470). Ze wijst op hun vrije afJcomsr en rechtschapenheid en voorspelt de 

tirannen en broedermoorders Vechters wraak. Haar gedrag contrasteert scherp met dat van 

Heldewyn, die Fonteius om genade smeekt en vreest dat haar moeder de Bataafse zaak geen 

goed doet (vs. 1456-1458; 1675-1688). Hoewel Walburgh beseft dat ze bij Fonteius —die het 

oude'moederlijck gemoedt' ontoerekeningsvatbaar verklaarr (vs. 1444-1447)— niets bereikt, 

wil ze zich niet onderwerpen. Ze spoort de wanhopig klagende Bataafse vrouwen aan lofzan-

gen voor de mannen te zingen; deze sterven immers als helden voor't heiligh recht der Stae-

ten' (vs. 1674). 

Walburghs tekst herinnert aan Vondels regels voor Oldenbarnevelt, bijvoorbeeld: 

Dit taeie stoxke kan de ktancke leen naeu draegen. 

Hoe zwaer valt 's lichaems pack den hoogen ouderdom, 

Alree met eenen voet in 't graf gebuckt en krom (vs. 1466-1468)" 

Verschillende onderzoekers menen daarom dat Oldenbarnevelts vrouw model stond voor dit 

'ontembaar fiere optreden'." Dit lijkt me niet geheel juist. Historisch —een factor die bij 

Vondel zwaar weegt— is er geen grond voor. Na Oldenbarnevelts gevangenneming probeer-

den zijn zoons en schoonzoons de aard van het arrest te verzachten en verzocht de familie 

10 Bchalve de scenes met de vrouwen komen ook dc ovcrval op het schip met gevangenen en dc evacuacie van 

Burgerharts gczig^aart'de ordc. II Zic ook vs. 1405-1417. In her eerste bedrijf zinspcelt Vondel ook op He( Hocks-

ke en Gci/se Vcspt^r. Burgerhart herinnert aan Nero's schrikbewind met'de moort dcs raets' (Seneca (vs. 25)) en de 

plichtsverzaking door dc rechtbank: 'de vierschaer zit verstomt, en zonder tong en oor' (vs. 32). Rome 'schelt' 

Batavieren voor barbarcn' en 'onvcrzaer zich mest met's vromcn bloet en zwcer'. Dc Romeinen zijn snooder dan 

gedroght van rave en giercn' (vs. 50-53). Ook de Rey herinnert aan de hckcldichrcn (vs. 1635-1658). 

2(f^. 
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herhaaldelijk om een rechtvaardige rechtsgang, maar Maria van Utrecht trad zelf niet op de 

voorgrond. Het enige van haar overgeleverde'woord' is haar verzoek aan Maurits om genade 

voor haar zoon, enkele jaren later:'Excellentie, mijn zoon is schuldig, mijn man was het niet.''' 

Pleitte Oldenbarnevelts vrouw dus niet voor haar echtgenoot zoals Walburgh voor haar 

zoons, toch refereert Vondel hier wel degelijk aan de geschiedenis van 1^18-1619. Walburgh 

stelt nadrukkelijk dat ze geen genade, maar recht komt vtagen: haar zoons zijn geen misdadi-

gers, maar rechtschapen helden. Oldenbarnevelt en zijn familie handelden in dezelfde lijn: ze 

vroegen om een rechtmatige procedure en niet om genade, wat immers een schuldbekentenis 

zou impliceren. Naar mijn mening verwees Vondel met Walburgh niet naar Maria van 

Utrecht, maar naar Oldenbarnevelt zelf. Hoewel de stockoLide vrouw"gebuckr en krom'gaat 

(vs. 1682, 1468), wijkt ze niet voor 'dit lasterstuck' (vs. 1464). Bovendien lijkt me, evenals 

'Heldewyn', ook'Walburgh'geen vrouwenaam: de verbinding van'wal'en'burgh' roept de asso-

ciatie met een verdedigingsbastion op." 

Met moeder Burgerharts 'manmoedige' optreden bekritiseerde Vondel echter niet de te-

rughoudendheid van de zonen. Walburgh roept immers niet op tot onmiddellijke strijd, maar 

legt zich vooralsnog bij de Romeinse overmacht neer ('hier valt niet uit te rechten' (vs. 1470)). 

Concfusie 

Vondels historisch gemotiveerde uitgangspunt, de passieve attitude van de Bataafse leiders, 

be'invloedde de gebeurtenissen in Batavische gebroeders. Stelden Burgerhart en Julius zich nood-

gedwongen terughoudend op, anderen konden wel confrontaties aangaan. Vondel koos daar-

toe vrouwen: niet gebonden aan de officiele tactiek en evenmin doelwit van razzia's. Ze wor

den in drie nuances getekend. Heldewyn heeft alleen een emotionele inbreng, de Rey van 

Batavische vrouwen combineert die met staatkundige inzichten en Walburgh koppelt die 

laatste aan moed. Met de herverdeling van her tradirionele waardenpatroon actief-passief over 

de seksen wilde Vondel echter nier de broers bekritiseren of ijveren voor polirieke carrieres 

voor vrouwen. Zelfs Walburgh ziet in dat de keuze van haar zoons de enig reele is." De ana

lyse van de krachtmetingen in deze tragedie leidt niet alleen naar het morele gelijk van Julius 

en Burgerharr, maar toont ook dat de'Onderdruckre Vryheit' voor de gehele Bataafse samcn-

leving gold. 

12 Rcns 1969, p. 236. Zie verder Smit 1962. p. 257-259 en Duirs iggo. p. 251-252. 13 Den Tex ig6o, dl. i, p. 93. Zie 

ook dl. I, p. 90-94; dl. 3, p. 622, 631, 672-678, 694. 709-717. 722. 736. 748. 14 Dc WB-annotator geeft geen verkla-

ring (IX, p. 902). Her W N T vcrmcldt bij walburgalleen dc negentiende-ecuwse (Lcid.sc) betckenis'schoeiing w.aar 

dc schepcn icgen aan liggen' (XXIV, 719); bij biirgwal w.̂ 1 om een burcht of een verstcrkte stad' (III, 1922). 15 

Floewel men de mate van'hcroick' vcrschillend beoordeelt, interpretercn dc onderzoekers het gedrag van dc broers 

positicf (Smit 1969. p. 242-243. 268, 274; Kens 1969, p. 431: Duits 1990, p. 233, 243). 

zo^T. 
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