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Opmerkingen vooraf

Bij het citeren van moderne en hedendaagse teksten, zoals die van Michel Foucault,
Michail Bachtin en Gilles Deleuze, is gekozen voor de Engelse vertalingen, indien
voorhanden, omdat deze door een breed wetenschappelijk publiek worden gebruikt.
Wat de Vroegnieuwnederlandse teksten betreft, baseer ik mij echter uitsluitend op de
Nederlandse teksten, omdat deze beter inzicht bieden in de wijze waarop bepaalde
thema’s en motieven terugkeren in het werk van Vondel. Om deze reden heb ik er ook
voor gekozen om Benedictus de Spinoza te citeren in de Vroegnieuwnederlandse
vertalingen. De verschillen tussen het Latijn en de Nederlandse vertaling zijn met
name van formele aard (Steenbakkers 1994, 129-138). Ik heb de Nederlandse vertaling
steeds naast de Latijnse en de hedendaagse Engelse vertalingen geraadpleegd.
Bij het citeren van Vroegnieuwnederlandse teksten, met name die van Vondel
en de Spinoza-vertalingen, heb ik me zoveel mogelijk gebaseerd op de bronnen in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
(via de website Early European Books). Voor de regelnummering verwijs ik naar de
WB-editie op de DBNL-website. In alle citaten in het Vroegnieuwnederlands heb ik het

vroegmoderne gebruik van de lange ‘s’ en van ‘u/v’ gemoderniseerd. Ook heb ik de
gotische komma’s vervangen door de nu gebruikelijke komma’s. Voor het overige is de
tekst uit de zeventiende-eeuwse bronnen gehandhaafd.
Bij het citeren van begrippen uit het Grieks gebruik ik Latijns schrift. Alleen
wanneer het taalkundige kwesties betreft, zoals in de onderstaande bespreking van
parrhesia, of wanneer ik een Griekse tekst citeer, maak ik gebruik van het Griekse
schrift.
Wat betreft de spelling van parrhesia baseer ik mij op de gangbare
voorschriften voor transliteratie van het Oudgrieks. Deze spelling wijkt af van die in
de Nederlandse vertalingen van Foucaults collegereeksen aan Berkeley en het Collège
de France door Ineke van der Burg (Foucault 2004; 2011), waar is gekozen voor
parrèsia en parrhêsia. Het woord parrhesia (παρρησία) is afgeleid van pan (παν), dat
13

‘alles’ betekent, en rhema (ρήμα), ‘wat wordt gezegd’, en betekent letterlijk ‘alles
zeggen’. In de Griekse bronnen komen naast het zelfstandig naamwoord parrhesia nog
twee vormen van het woord voor: het werkwoord parrhesiazesthai (παρρησιάζεσθαι) of
parrhesiazomai (παρρησιάζομαι) en het woord parrhesiastes (παρρησιασtής) voor
iemand die parrhesia gebruikt (FS 11-12). Van het werkwoord maak ik geen gebruik,
maar wel van het woord parrhesiast, in de zin van ‘waarheidspreker’, en daarnaast
gebruik ik het adjectief ‘parrhesiastisch’.
Wanneer ik verwijs naar de ‘Bijbel’ duid ik op de Statenvertaling (1637) in de
editie van Nicoline van der Sijs op de website BijbelsDigitaal.nl. Van Vondel is bekend
dat hij in ieder geval de Deux Aes-bijbel in zijn bezit had (Sterck. WB 2: 903), maar
aangezien lang niet al zijn Bijbelcitaten met deze tekst overeenstemmen, baseer ik mij
op de Statenvertaling, waarmee zijn citaten vaak wel overeenkomen en die bovendien
vanaf 1637 de breedste verspreiding kende in de Republiek.
Ten slotte heb ik de onbepaalde verwijzing ‘hem of haar’ om reden van
bondigheid steeds afgekort tot ‘hem’. Ik wil benadrukken dat ik daarbij steeds mensen
en niet alleen mannen voor ogen heb.
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Inleiding

Hoe bewijst een dichter dat hij de waarheid spreekt? In 1632 haalt Joost van den
Vondel in een gelegenheidsgedicht voor Jacob Baeck herinneringen op aan zijn
publicatie van Palamedes (1625), een allegorisch treurspel waarmee hij een lang
verdrukte waarheid tot uitdrukking had gebracht. In dit treurspel had Vondel Maurits
van Oranje verantwoordelijk gesteld voor de executie van landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt in 1619. Maurits zou Oldenbarnevelt in een schijnproces ter dood
hebben laten veroordelen omdat die zijn politieke ambities dwarsboomde.
Onmiddellijk na de publicatie van Palamedes werd Vondel door het gerechtshof van
Holland vervolgd voor ‘het stroeyen van seditieuze boecken’ en moest de dichter
onderduiken op het landgoed van Jacobs vader, Laurens Baeck. Hierover schreef hij
in het gelegenheidsgedicht van 1632:
Toen ick vervloeckte waarheit sprak
Verstreckte my uw vaders dack
Een toevlught, als self magen° weken
En deisden,° morrende en verstoort,
En weigerden ter noot° [e]en woort
Voor mijn onnozelheid° te spreken.1

familieleden
deinsden terug
in deze noodtoestand
onschuld

Vondel beweert dat niemand, behalve Laurens Baeck, hem in 1625 had willen steunen
in zijn strijd tegen de verdrukking (‘vervloeckte’) van de waarheid. Opmerkelijk is de
wijze waarop Vondel een verband aanbrengt tussen waarheid spreken, moed en
onschuld. Hij suggereert dat waarheid spreken een ethische kwaliteit is, de
manifestatie van een diepzinnige en persoonlijke relatie met de waarheid die hem niet
toestaat om de waarheid te verzwijgen als ze verdrukt wordt. Dit verband is
opmerkelijk omdat deugdelijkheid in onze tijd niet als een indicatie van waarheid
wordt gezien; een ethische levenswijze impliceert niet automatisch het bezit van ware

1

‘Danckdicht aen Iacob Baeck, Rechtsgeleerde. Voor zijn schoone Appelen, my met een gedicht
toegezonden’ (WB 3: 390-392, v. 31-36).
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kennis. In de zeventiende eeuw echter zal Vondels argumentatie zijn herkend als een
beroep op de klassieke traditie van parrhesia of ‘vrijmoedig spreken’.2
Het Griekse parrhesia betekent etymologisch ‘alles’ (pan) ‘wat wordt gezegd’
(rhema). Een parrhesiast (parrhesiastes) zegt precies wat hij denkt, omwille van zijn
goede relatie met de waarheid. Michel Foucault (1926-1984) heeft dit klassieke begrip
als uitgangspunt genomen voor zijn laatste collegereeksen aan het Collège de France
(CdF83; CdF84):
parrhesia is a verbal activity in which a speaker expresses his personal relationship
to truth, and risks his life because he recognizes truth-telling as a duty to improve or
help other people (as well as himself). In parrhesia, the speaker uses his freedom
and chooses frankness instead of persuasion, truth instead of falsehood or silence,
the risk of death instead of life and security, criticism instead of flattery, and moral
duty instead of self-interest and moral apathy. (FS 19-20)
Het spreken van de parrhesiast opent een ethische ruimte binnen een politiek
discours, vanwaar het functioneren van de politiek tijdelijk aanschouwelijk wordt
gemaakt en vanuit ethisch oogpunt ter discussie wordt gesteld.3 In de Griekse
oudheid betrof de ‘waarheid’ van de parrhesiast datgene wat goed, heilzaam en nuttig
was voor de polis, maar ze wortelde in het ‘goede leven’ (eu zen) van de parrhesiast
zelf, de levenswijze die hem toegang verschafte tot die waarheid.4 Foucault is
geïnteresseerd in de wijze waarop parrhesia een verband aanbrengt tussen ethische en
politieke waarheid. In deze studie zal ik aan de hand van zijn concept parrhesia een
aantal teksten analyseren van de beroemde Amsterdamse dichter en toneelschrijver
2

Over de etymologie van parrhesia, zie FS 11-13. Over de relatie tussen waarheid en ethische
kwaliteiten, zie FS 14-15. De term ‘klassiek’ is in deze studie gereserveerd voor datgene wat afkomstig
is uit of betrekking heeft op de Griekse en/of Romeinse oudheid. Om verwarring te voorkomen maak
ik geen gebruik van het woord ‘antiek’.
3
Voor Foucaults discoursbegrip, zie ‘The Order of Discourse’ (AK, spec. 216). Verderop in de
Inleiding (20-21) wordt dit begrip nog genuanceerd.
4
Het goede leven (eu zen) is het voornaamste doel van Aristoteles’ deugdethiek en komt neer op de
verwezenlijking van een immanent ethisch potentieel (Plato, Crito, 48b). Geluk (eudaimonia) komt
niet alleen aan op deugd (arete), maar impliceert vooral de optimale bestaanswijze voor een mens. De
filosofie neemt binnen dit leven een voorname plaats in, niet alleen als theoretische kennis (episteme),
maar ook als praktijk van zelfreflectie (phronesis). Zie Ethica Nicomachea 6: 1140a-1140b.
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Joost van den Vondel (1587-1679), die zich in zijn werk herhaaldelijk beroept op de
waarheid als een ethische kwaliteit. In deze analyse worden verbanden zichtbaar
tussen ethiek, politiek en dichtkunst in de zeventiende-eeuwse Republiek, die door
onze moderne opvattingen van waarheid moeilijker waarneembaar zijn, maar die
cruciaal zijn voor het begrip van politieke uitspraken in zeventiende-eeuwse teksten.
Parrhesia dient in deze studie als een heuristisch instrument, een ‘lens’ die
Vondels teksten vanuit een andere hoek zichtbaar maakt en die in het leesproces zelf
ook wordt bijgeslepen. Deze twee activiteiten, het genereren van nieuwe inzichten en
het verfijnen van het concept, vormen de kern van dit onderzoek. De lens maakt
zichtbaar dat parrhesia in Vondels teksten op twee verschillende manieren werkzaam
is, die ik aanduid met twee bestaande concepten uit de literatuurtheorie, te weten
‘polyfonie’ en ‘dramatisering’. Deze concepten getuigen van twee schijnbaar
tegenstrijdige poëzieopvattingen, die in Vondels teksten om beurten op de voorgrond
treden. Enerzijds, duid ik met polyfonie aan dat Vondels teksten een representatie
boden van de verschillende waarheden of wereldbeelden die leefden onder de
inwoners van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (verder: de Republiek).
Deze waarheden werden uiteraard nauw verbonden met religieuze overtuigingen. De
politieke structuur van de Republiek was sterk gedecentraliseerd en dit ging gepaard
met een relatief hoge mate van tolerantie, die andersgezinden vanuit heel Europa
aantrok.5 Er leefden binnen de Republiek veel verschillende waarheden, zonder dat
altijd duidelijk was wie het recht op waarheid spreken toekwam. Dit leidde geregeld
tot politieke patstellingen en die situatie, waarbij de politiek niet langer in staat is
waarheid te genereren voor de staat, duid ik aan als een ‘crisis van waarheid’. Vondels
teksten geven blijk van deze crisis, omdat ze de uiteenlopende stemmen in zijn
omgeving --- op straat, achter gesloten deuren of in de verbeelding --- vertolken. Om
deze representatieve functie van Vondels werk te analyseren, maak ik gebruik van het
concept ‘polyfonie’ van de Russische literatuurwetenschapper Michail Bachtin (1973;

5

Over tolerantie in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, zie Israel 1997; Mout 1997.
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1990). Het maakt de politieke meerstemmigheid van Vondels teksten zichtbaar als
discussies die in de samenleving niet op gelijkwaardige wijze kon worden gevoerd, als
gevolg van de machtsverhoudingen. Net als het concept parrhesia impliceert
polyfonie een ethische ruimte voor een discussie over politiek.
Anderzijds openden Vondels teksten door tegenstrijdige stemmen in de
verbeelding met elkaar te confronteren perspectieven op nieuwe waarheden, waarbij
het begrip van de allerhoogste waarheid, God zelf, onder druk kwam te staan. Dit
noem ik daarom een crisis van dé waarheid. Een dergelijke crisis doet zich voor als er
een structurele verandering optreedt in de wijze waarop de wereld waarnemen en in
de criteria die we hanteren ter beoordeling van de ‘waarheid’. Foucault ziet een
dergelijke crisis als de overgangsperiode tussen twee épistèmes.6 Het proces dat zich
daarbij in de verbeelding voordoet, noem ik ‘dramatisering’, naar het concept van de
Franse filosoof Gilles Deleuze (1967). Dramatisering beschrijft hoe er een ‘virtuele’
(als vermogen aanwezig zijnde) waarheid wordt ‘geactualiseerd’ (voorstelbaar
gemaakt) in de verbeelding. Frans-Willem Korsten (2013) heeft ‘dramatisering’
recentelijk uitgewerkt voor het toneel van de Nederlandse barok, de periode waarin
het wereldbeeld van de renaissance werd geconfronteerd met dat van de klassieke
épistème.7 Korsten baseert zich daarbij op het werk van Franciscus van den Enden
(1602-1674), de Amsterdamse leermeester van Benedictus de Spinoza (1632-1677).
Onder invloed van het spinozisme, dat in Amsterdam vanaf 1660 grote commotie
veroorzaakte, zou de methode van dramatisering ook in Vondels late treurspelen
steeds duidelijker een rol gaan spelen.
In Vondels parrhesia komen twee manieren van waarheid spreken samen,
namelijk de representatie van verschillende waarheden in de samenleving en de

6

Épistème is afgeleid van het Griekse episteme, dat ‘kennis’ betekent. Foucaults concept betreft het
geheel van kennis en wetenschap in een bepaalde periode, in het bijzonder de wijze waarop de relatie
tussen de woorden en de dingen in die periode wordt ervaren. Foucault onderscheidt de renaissance
(tot 1650), de klassieke (1650-1800) en de moderne épistème (1800-heden). Zie OT 51; Tanke 2009,
36-40.
7
De barok komt gedteailleerder aan bod in de Inleiding, 51-54.
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confrontatie van dé waarheid met een nieuw wereldbeeld. Ik beschouw parrhesia als
het scharnier dat deze beide modaliteiten van waarheid spreken verbindt. In deze
studie betoog ik ook dat deze modaliteiten manifestaties zijn van verschillende
wereldbeelden. Terwijl het representeren van bestaande waarheden nog in
overeenstemming kon worden gebracht met het transcendente wereldbeeld van de
renaissance, vormt de dramatisering van radicaal nieuwe waarheden met de
immanente dynamiek van de verbeelding juist een confrontatie van dit wereldbeeld,
die verband houdt met de opkomst van de nieuwe wetenschappen in de tweede helft
van de zeventiende eeuw.
Zoals gezegd zal ik ook slijpen aan de ‘lens’ van parrhesia. Door de werking van
parrhesia in Vondels teksten aanschouwelijk te maken, wordt inzichtelijk op welke
manier specifiek kunst van belang is voor parrhesia.8 Foucault besprak in zijn colleges
over parrhesia geregeld toneel-, literaire en beeldende kunstwerken van de klassieke
tot en met de moderne tijd,9 echter zonder te verantwoorden hoe parrhesia in kunst
precies werkzaam is.10 Mijn analyse laat zien dat met name de collectieve verbeelding
van belang is voor het functioneren van parrhesia in Vondels teksten en daarbuiten,
de zeventiende-eeuwse samenleving. Door parrhesia te combineren met
dramatisering wordt rekenschap gegeven van de rol van de verbeelding en van kunst
voor parrhesia.
In het vervolg van deze Inleiding ga ik nader in op het theoretisch kader van
deze studie door een uitgebreide bespreking van de drie centrale concepten:
8

Ik gebruik het woord ‘kunst’ m.b.t. tot literaire genres die in de zeventiende eeuw als zodanig werden
aangeduid (Kunst 6. WNT), zoals de epiek, het drama en de lyriek, maar ook de schilder- en de
beeldhouwkunst. Daarbij ga ik dus voorbij aan het onderscheid tussen kunst en ambacht of literatuur
en lectuur, dat dateert van de achttiende eeuw (Shiner 2003; Porteman en Smits-Veldt 2008, 18-20).
Wanneer ik spreek van ‘moderne kunst’, refereer ik aan Foucaults opvatting van kunst in de ‘moderne
épistème’, die wordt gekenmerkt door een spanning met het epistemologische kennisdiscours. Voor
Foucault over moderne kunst, zie bijv. Tanke 2009, 4-9. Voor Fucault over moderne literatuur, zie
During 1992, 113-118.
9
Met ‘moderne tijd’ duid ik op de periode vanaf 1800 tot nu. De vroegmoderne tijd betreft de periode
1500-1800 en omvat dus de renaissance en de verlichting.
10
Zie Brigstocke 2014, 70. Szakolczai (2003) stelt zelfs dat de late Foucault zijn besprekingen van
klassieke drama’s, die onmisbaar zijn voor begrip van de ontwikkelingen die zijn denken doormaakte,
systematisch verwijderde uit zijn publicaties (142).
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parrhesia, polyfonie en dramatisering. Daarna zal ik toelichten waarom het oeuvre
van Joost van den Vondel bij uitstek geschikt is voor een analyse van parrhesia. Tot
slot geef ik een korte vooruitblik op de vijf casussen.

Parrhesia

Parrhesia neemt een sleutelpositie in binnen het denken van de ‘late Foucault’. Met de
late Foucault doel ik op de laatste van drie fases in zijn werk. De teksten tot en met
L’Archéologie du savoir (1969; The Archaeology of Knowledge), waarin Foucault de
archeologische methode ontwikkelt, gelden als de ‘vroege Foucault’. De teksten van de
‘midden-Foucault’, tot 1977, worden gekenmerkt door de genealogische methode en
een accent op macht; Surveiller et punir (1975; Discipline and Punish) en het eerste
deel van L’Histoire de la sexualité (1976; The History of Sexuality) vormen hiervan het
hoogtepunt. Het werk van de late Foucault heeft als centrale notie de ‘zorg voor zelf’
(souci de soi), zijn interpretatie van het ‘goede leven’, waarvan parrhesia een
manifestatie is. Parrhesia komt met name aan bod in Foucaults laatste twee
collegereeksen aan het Collège de France, ‘Le Gouvernement de soi et des autres’
(1982-1983; ‘The Government of Self and Others’) en ‘Le courage de la vérité’ (19831984; ‘The Courage of Truth’), en in een zesdelige reeks aan Berkeley University in
oktober en november 1983 (‘Discourse and Truth: The Problematization of
Parrhesia’).11
Een belangrijk onderscheid tussen de vroege en de late Foucault betreft het
discoursbegrip. In het denken van de midden-Foucault, dat zich concentreert op
macht, neemt het discours een heel andere vorm aan. Terwijl de vroege Foucault
spreekt van ‘het discours’ als de gezamenlijke processen van machtswerking die alle
andere religieuze, sociale of politieke processen in een samenleving omvatten,
11

De collegereeks in Berkeley is in 2001 gepubliceerd onder de titel Fearless Speech (FS).
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waarschuwt de late Foucault juist voor een dergelijke generalisering van
machtswerking:
It may be wise not to take as a whole the rationalization of society or of culture but
to analyze such a process in several fields, each with reference to a fundamental
experience: madness, illness, death, crime, sexuality, and so forth. … What we have
to do is analyze specific rationalities rather than always invoke the progress of
rationalization in general. (SP 779-780)
‘[P]ower as such does not exist,’ (SP 786) stelt de late Foucault. In de colleges over
parrhesia spreekt hij van meerdere discoursen die tegelijkertijd werkzaam zijn: ‘true
and false discourses, useful as well as bad or harmful opinions all become mixed up
and intermingled in the game of democracy’ (CdF84 36).12 Mijns inziens vormt
parrhesia voor de late Foucault zo’n waardevol concept precies omdat het meerdere
discoursen met elkaar verbindt. Ik zal ik mij in deze studie dus baseren op het
meervoudige discoursbegrip van de late Foucault.
Het internationale onderzoek naar parrhesia is enorm gestimuleerd door de
recente publicaties van de Engelse vertalingen van de collegereeksen over parrhesia in
2001 (FS), 2008 (CdF83) en 2011 (CdF84), en is nu in volle gang. Toen Foucault op 25
juni 1984 stierf, had hij zijn onderzoek naar parrhesia nog niet afgerond --- voor zover
een onderzoek of een concept ooit is afgerond. Daarom kunnen de vragen die het
concept oproept niet altijd op basis van zijn eigen werk worden beantwoord. Ik heb
ook gebruikgemaakt van filosofische studies die Foucaults concept situeren binnen
zijn denken,13 en van literatuurwetenschappelijke en kunsthistorische toepassingen
van dit concept (bijv. Brigstocke 2013; Tanke 2009, 184-195). Daarnaast heb ik veel
gehad aan de studies naar parrhesia --- het historische verschijnsel --- tijdens de klassieke
oudheid (Colclough 2005, 12-76; Landauer 2012), het vroege christendom,14 en het

12

Foucault spreekt hier over de Atheense democratie, maar het spel van parrhesia kan zich in iedere
staatsvorm voordoen, zij het in een verschillende vormen.
13
Zie bijv. Scott 1996; O’Leary 2002, 139-153; Szakolczai 2003, 139-240; Butler 2005, 125-131; Franěk
2006; McGushin 2007; Luxon 2006; 2008; Lorenzini, Revel en Sforzini 2013.
14
Zie Marrow 1982; Fitzgerald 1996; Colclough 2005, 77-119.
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vroegmoderne Engeland, waar parrhesia als freedom of speech een verlicht debat over
universele rechten en tolerantie markeerde,15 al gaan deze studies meestal niet in op
Foucaults parrhesia-begrip. Over manifestaties van parrhesia in de vroegmoderne
Republiek kom ik nog te spreken (zie de Inleiding, 25-27).

Vier modaliteiten van waarheid spreken
Foucault hanteert vier modaliteiten van waarheid spreken in de klassieke oudheid.
Dit waren de rollen die iemand kon aannemen om zich het recht op waarheid spreken
toe te eigenen, namelijk de wijze, de leraar, de profeet en de parrhesiast (CdF84 1528). Het prototype van de wijze is de kluizenaar, die de wetmatigheden in de natuur
bestudeert uit persoonlijke interesse en zijn inzichten alleen deelt als hij erom wordt
gevraagd. De leraar spreekt omdat hij schatplichtig is aan een traditie; als schakel in
de overlevering van technische kennis is hij zowel leerling als leraar. De profeet
fungeert als een ‘doorgeefluik’ voor een hogere of transcendente waarheid en draagt
geen of nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn woorden. Als tussenpersoon kan hij
die vaak niet eens duiden. Zijn waarheid heeft vaak de vorm van een profetische
boodschap over de toekomst. De waarheid van de parrhesiast, tenslotte, vormt de
uitdrukking van zijn relatie met de waarheid en impliceert altijd persoonlijke
betrokkenheid. Het is een ongemakkelijke waarheid en brengt altijd een ethische
transformatie of verbetering teweeg in de toehoorder, in de zin dat de toehoorder de
waarheid niet alleen moet herkennen, maar ook erkennen. Voor Foucault is de
parrhesiast van deze vier modaliteiten van het begin af aan het interessantst, omdat
zijn spreken een brug slaat tussen politieke en ethische waarheid.
Het woord parrhesia duikt voor het eerst op in de tragedies van Euripides
(vijfde eeuw v. Chr.) en komt daarna steeds frequenter voor in filosofische teksten om
tot in de vijfde eeuw n. Chr. te circuleren in geschriften van met name de cynici en de
kerkvaders (CdF83 46; CdF84 33-34). Op grond van deze teksttraditie kent Foucault
15

Over parrhesia als politiek verschijnsel in het vroegmoderne Engeland, zie Skinner 2002; 2003, 20,
88; Colclough 2005, 120-195; Achilleos 2010 (over Bacon); Powers 2011, 45-57.
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aan parrhesia vier kenmerken toe.16 Ten eerste verbindt de spreker zich aan de
waarheid; hij staat er persoonlijk voor in dat zijn woorden waar zijn. Ten tweede toont
een parrhesiast moed en plichtsgevoel, oftewel ethos (ethos), omdat hij spreekt tot een
autoriteit die de waarheid misschien niet onder ogen wil zien. Hij zet iets op het spel
en dit risico vormt het ‘bewijs’ voor het feit dat hij de waarheid spreekt. Ten derde
dient de waarheid van de parrhesiast door de autoriteit als zodanig te worden herkend,
hoe ongemakkelijk ze ook is. De parrhesiast doet dus ook een beroep op het ethos van
de autoriteit of tracht dit zelfs te transformeren, hoewel de veroordeling van de
parrhesiast ook als een soort erkenning kan worden beschouwd. Ten vierde is
parrhesia gespeend van iedere retoriek.17
Dit laatste criterium, de afwezigheid van retoriek, behoeft enige toelichting. Je
zou immers kunnen stellen dat geen enkele taaluiting volledig onretorisch is. Foucaults
analyse van Socrates’ afscheidsrede in Plato’s Apologia (ca. 399 v. Chr.), het prototype
van een parrhesiastische tekst, verduidelijkt wat ‘onretorisch’ spreken voor hem
precies betekent (CdF83 312-315). Voor Socrates is onretorisch spreken hetzelfde als
niet-politiek spreken. Met politiek spreken duidt hij op de retoriek van de sofistische
redenaars die in de volksvergadering ieder denkbaar standpunt konden verdedigen,
los van wat goed was voor de polis. Socrates’ niet-politieke taalgebruik daarentegen,
week in geen enkel opzicht af van zijn gedachten of van zijn alledaagse taalgebruik,
maar was een ‘act of trust of the heart’ (313), een pact tussen hemzelf en zijn woorden.
Alleen in deze ontmantelde, naakte taal kon de waarheid zich uitdrukken, volgens
Socrates. Foucaults criterium van onretorisch spreken houdt in dat niet de relatie
tussen het gesprokene en de toehoorder primair is, maar die tussen het gesprokene en
de spreker zelf. Dit onderscheid tussen parrhesia en retoriek is bij Foucault ook
betekenisvol met betrekking tot discursieve processen. Ieder discours wordt
gekenmerkt door een eigen ‘retoriek’, regels voor het spreken die ontstaan onder
16

Zie CdF83 202-203; CdF84 10-14; McGushin 2007, 6-7.
Over parrhesia als een volledig onretorisch en authentiek spreken, zie CdF83 312-313; CdF84 13-14;
Colclough 2009, 12-76.
17
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invloed van machtsprocessen. Het spreken van de parrhesiast poogt aan deze
discursieve processen te ontsnappen. Onretorisch spreken betreft bij Foucault niet
zozeer de afwezigheid van retorische figuren, maar veeleer een filosofische houding
die zich onttrekt aan discursieve processen. Het feit dat Vondel in zijn teksten veel
gebruikmaakt van de ars retorica, de kunst van het redevoeren, betekent niet dat zijn
teksten zich niet kunnen onttrekken aan de retoriek van de discoursen waarbinnen ze
functioneren. Om verwarring te voorkomen gebruik ik het woord ‘retoriek’ in deze
studie uitsluitend met betrekking tot de ars retorica.
Paradoxaal genoeg wordt parrhesia (in het Latijn: licentia) in retorische
handboeken vanaf de Romeinse oudheid ook genoemd als een retorische figuur. Deze
figuur komt het ‘ethos’ --- hier gebruikt in de zin van ‘reputatie’ --- van de spreker ten
goede, in de zin dat deze zich bereid toont grote risico’s te nemen voor de waarheid
(Lausberg 1998, 337-338). Cicero bijvoorbeeld, opereert als een parrhesiast wanneer
hij de senaat ervan beschuldigt Catilina vrij te laten rondlopen. Uit het feit dat Cicero
de machtige Catilina wel durft aan te pakken, blijkt zijn rechtschapenheid.
David Colclough (2009) biedt een uitgebreid overzicht van het retorische
gebruik van parrhesia in de Griekse en de Romeinse oudheid en het vroegmoderne
Engeland (12-76). In de Griekse oudheid lopen de betekenissen van parrhesia uiteen
van een burgerrecht tot een politieke praktijk, een filosofische deugd en praatzucht,
maar wordt parrhesia nog nergens genoemd als een retorische figuur. De retorische
aanwending van parrhesia werd juist als een schending van het burgerrecht beschouwd
en een sabotage van de politieke praktijk. Wel geeft Isocrates blijk van de
problematiek dat het vrijwel onmogelijk is onderscheid te maken tussen parrhesia en
retoriek, wanneer hij schrijft dat iemand die oprecht en vrijmoedig spreekt dezelfde
woorden gebruikt als iemand die valselijk beweert de waarheid te spreken.18
In de Romeinse handboeken wordt parrhesia genoemd als zowel een
burgerrecht als een retorische figuur. De Rhetorica ad Herennium (ca. 90 v. Chr.)
18

Zie Colclough 2009, 23. Zie ook Momigliano 1973.
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bijvoorbeeld, spreekt van enerzijds ‘talking before those to whom we owe reverence or
fear, [exercising] our right to speak out, because we seem justified in reprehending
them, or persons dear to them, for some fault’ (Rhetorica 4: 36), anderzijds ‘a
‘‘frankness effect’’ … that announces itself as crossing the bounds of decorum while in
fact presenting the familiar, and that serves to flatter the audience or, again, to
improve the ethos of the speaker’ (4: 48). In Cicero’s De inventione (84 v. Chr.) en zijn
redevoeringen wordt de toepassing van de retorische figuur zelfs tot een kunst
verheven; door autoriteiten te vleien met clichématige ‘waarheden’ kon de spreker zijn
eigen hooggestemde idealen doordrijven (Colclough 2009, 32-37). Tacitus gaat nog
verder in de Annales (110-120 n. Chr.; ed. 1942), als hij stelt dat de vervolging en
bestraffing van een parrhesiast het effect van zijn woorden vaak nog versterkt: ‘genius
chastised grows in authority’ (4: 34).
Colcloughs analyse mondt uit in ‘early Stuart England’ (1603-1649), waar
parrhesia het recht van parlementsleden betrof om zich in het parlement uit te spreken
tegen de koning. De Stuarts moedigden actieve participatie in het landsbestuur aan,
maar definieerden dat in termen van raadgeving (39). Binnen dit kader vormde
parrhesia ‘a key term and conceptual tool in the process of negotiation and councel’
(42). In de teksten van zestiende-eeuwse humanisten werd de ars retorica als een
cruciaal instrument beschouwd voor de vorming van de homo civilis, de politiek
betrokken burger, en daarmee gold ze als voorwaarde voor de beoefening van
parrhesia. Bij onder anderen Desiderius Erasmus (48), Thomas More (66) en Francis
Bacon (61, 73) gingen parrhesia en retorica hand in hand met het denken over de
vrijheden, plichten en beperkingen van de raadgever, zowel in politieke als
persoonlijke relaties.
Er bestaat nog geen overzichtsstudie van parrhesia in de Nederlanden maar
verscheidene deelstudies suggereren dat vrijmoedig spreken daar vanaf de
vroegmoderne tijd een geheel eigen traditie ontwikkelde. Irene van Renswoude (2011)
toont in haar proefschrift over de retorica van vrije meningsuiting in geschriften van
religieuze en politieke dissidenten in de vroege middeleeuwen aan dat het klassieke
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ideaal van parrhesia in de middeleeuwen voortleefde als een moreel ideaal, met name
in relatie tot martelaarschap, en als een politieke retoriek van eenvoud en oprechtheid.
Hoewel de door haar besproken teksten afkomstig zijn van Franse en Italiaanse, en
niet van Nederlandse auteurs, kan uit haar studie worden afgeleid dat vroegmoderne
auteurs zich voor hun begrip van parrhesia niet alleen op klassieke maar ook op
middeleeuwse bronnen zullen hebben gebaseerd.
Een zestiende-eeuwse Nederlandse auteur die graag teruggreep op de
parrhesiastische idealen van Socrates was Dirck Volckertsz Coornhert. Freya Sierhuis
(2011) heeft aangetoond dat parrhesia in de anticalvinistische teksten van Coornhert
meestal de vorm aanneemt van openhartige adviezen uit naastenliefde, maar soms ook
van ronduit aanstootgevende preken. Sierhuis wijst erop dat de laatste variant nauw
verwant is aan satire en suggereert dat Vondels anticalvinistische hekeldichten weleens
in deze vrijpostige traditie van parrhesia zouden kunnen staan (315, 325).
Ten slotte is er de studie van Arthur Weststeijn (2012) naar manifestaties van
parrhesia in teksten van de broers Pieter en Johan de la Court. Behalve dat ze zichzelf
in hun politieke werken presenteerden als waarheidsprekers die het beste met de
Republiek voorhadden, meenden ze dat parrhesia in de vorm van de Hollandse
koopmansdeugden van eerlijkheid en oprechtheid diep geworteld was in de Hollandse
‘volksaard’ --- een idee waar bepaalde eenentwintigste-eeuwse politici nog altijd op
voortborduren. Voor deze opvatting baseerden de De la Courts zich op Caspar
Barlaeus’ openingsrede voor het Athenaeum Illustre, Mercator Sapiens (1632), waarin
deze de taal van de koopman omschreef als een heldere en vrijmoedige taal die de
handel ten goede kwam.19 Voortbordurend op de Bataafse mythe over een volk van
ongepolijste en eerlijke lieden, schrijft hij dat de Hollanders met de retoriek van
eenvoud en oprechtheid het gevaar van overmatige weelde zouden kunnen afwenden
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Zie Barlaeus, Mercator Sapiens, 72-75; Weststeijn 2012, 184-190. Barlaeus baseert zich voor deze
retoriek van eenvoud en oprechtheid bij de Bataven op Tacitus’ beschrijving van de Germanen en de
Bataven in de Historiae (ca. 100-110). Denk ook aan Hugo Grotius’ De Antiquitate Reipublicae
Batavae (1610).
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(Barlaeus 1967, 65-68). Afgaand op het werk van Coornhert, Barlaeus en de
gebroeders De la Court kan worden gesteld dat parrhesia een belangrijke plaats innam
binnen het zelfbeeld van de vroegmoderne Amsterdammers als vrije burgers en
handelaren. Zoals ik zal laten zien, speelt dit zelfbeeld ook bij Vondel een rol.
Uit dit beknopte overzicht van de geschiedenis van parrhesia van de oudheid
tot in de vroegmoderne tijd komt naar voren dat in de situaties waarin parrhesia wordt
gethematiseerd, het ethische ideaal van vrijmoedig spreken nooit op zichzelf staat,
maar altijd wordt afgezet tegen een retorische praktijk die dan weer als een bedreiging,
dan weer als een hulpmiddel in de verwezenlijking van dit ideaal wordt beschouwd.

Parrhesia en politiek
Foucault maakt op twee manieren onderscheid tussen verschillende vormen van
parrhesia in de Griekse bronnen: tussen parrhesia in een democratie en in een
monarchie, en tussen politieke en filosofische parrhesia. Het eerste onderscheid laat
zich het best uitleggen aan de hand van Aristoteles’ vergelijking van verschillende
staatsvormen in de Politika (350 v. Chr.), waaronder de democratie en de monarchie
(Politika 3: 1279b-1281a). Aristoteles leefde ten tijde van de Atheense democratie (ca.
508-322 v. Chr.), toen parrhesia het voorrecht was van de Atheners om zich in de
volksvergadering vrij uit te spreken over het bestuur van de polis. Socrates, Plato,
Isocrates en Demosthenes waren kritisch over deze praktijk, omdat ze zagen dat er
sofisten (geschoolde redenaars) waren die het recht op parrhesia misbruikten om de
Atheners valse waarheden voor te spiegelen en de werkelijke parrhesiasten de mond te
snoeren. Met retorisch vernuft wisten ze onderbuikgevoelens en platitudes als
verdrukte waarheden te presenteren om zo kiezers aan zich te binden. Hun macht
wendden ze vervolgens niet aan in het belang van de polis, maar voor hun eigenbelang.
Volgens Foucault markeert deze problematisering van parrhesia een politieke ‘crisis
van parrhesia’ in Athene; de volksvergadering kon geen onderscheid maken tussen de
retoriek van de sofisten en de waarheid van de parrhesiast, zodat de democratische
instituties niet langer in staat waren tot effectieve politiek die ‘waarheid’ genereerde
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(CdF84 35-52). Omdat iedereen voor zichzelf opkwam, maar niemand voor het belang
van de polis, was er geen sprake van een collectief ethos waar de parrhesiast zich op
kon richten en werd zijn waarheid niet gehoord:
the problem is one of recognizing who is capable of speaking the truth within the
limits of an institutional system where everyone is equally entitled to give his or her
own opinion. Democracy by itself is not able to determine who has the specific
qualities which enable him or her to speak the truth …20
Deze situatie zet Aristoteles af tegen die in de monarchie, waar parrhesia de vorm
aanneemt van raadgeving aan de vorst. Het ethos van de vorst, voor zover dit werd
gevormd door parrhesia en gold als principe voor zijn bestuur, vormde het element
waardoor parrhesia haar invloed kon laten gelden in het politieke domein (CdF84 62).
Binnen een monarchie met een ‘goede’ vorst deed de crisis van parrhesia zich niet
voor.
Het structurele falen van parrhesia in de volksvergadering vormt de aanleiding
tot het tweede onderscheid dat Foucault maakt, tussen politieke en filosofische
parrhesia. Uit onvrede over de politieke situatie zou Socrates de Atheners in de agora
hebben aangeklampt met het verzoek om de waarheid te erkennen, ook als het een
moeilijke waarheid betrof, en de demagogen links te laten liggen. De filosofische vorm
van parrhesia beïnvloedde het politieke domein indirect:
this parrhesia is philosophical, and has been put into practice for centuries by the
philosophers. … the target of this new parrhesia is not to persuade the Assembly,
but to convince someone that he must take care of himself and of others; and this
means that he must change his life. (FS 106)
Socrates streefde ernaar om, bij gebrek aan een vorstelijk ethos, een transformatie
teweeg te brengen in het collectieve ethos van de Atheners, opdat ze zich zouden
vereenzelvigen met en verantwoordelijkheid zouden nemen voor de polis. De in
diezelfde tijd verschenen tragedies van Euripides, die Foucault in zijn colleges
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Zie FS 73. Zie ook Szakolczai 2003, 182-184.
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uitgebreid behandelt, thematiseren parrhesia ook. Daarbij lijken ze zelf ook een
parrhesiastische functie te vervullen --- denk maar aan de opvoering van Palamedes als
protest tegen de executie van Socrates.21 Volgens de aristotelische toneeltheorie
onderging het publiek van een tragedie een katharsis of ‘loutering’, vergelijkbaar met
de transformatie van het ethos door parrhesia (Hall 2010, 3-6). Net als Socrates
poogden deze tragedies de crisis van het politieke discours te omzeilen via een ander,
ethisch discours.
Wanneer Socrates spreekt van ‘waarheid’ maakt hij geen onderscheid tussen het
ware en het goede. Lange tijd werd het ‘goede leven’ beschouwd als een voorwaarde
voor toegang tot de waarheid en andersom. René Descartes’ (1596-1650) onderscheid
tussen object en subject zou uiteindelijk leiden tot een splijting van die eenheid tussen
enerzijds ‘objectief’ ware kennis, anderzijds een ‘subjectieve’ beleving van goed en
kwaad. Natuurlijk sloeg het waarheidsbegrip niet van de ene op de andere dag om,
maar vanaf dit filosofische moment, door Foucault aangeduid als ‘le moment
cartésien’ (CdF82 14), vormde parrhesia geen adequate vorm van waarheid spreken
meer:
before Descartes obtains indubitable clear and distinct evidence, he is not certain
that what he believes is, in fact, true. In the Greek conception of parrhesia,
however, there does not seem to be a problem about the acquisition of the truth
since such truth-having is guaranteed by the possession of certain moral qualities:
when someone has certain moral qualities, then that is the proof that he has access
to truth --- and viceversa. The ‘parrhesiastic game’ presupposes that the
parrhesiastes is someone who has the moral qualities which are required, first, to
know the truth, and secondly, to convey such truth to others. (FS 15)
Gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw zou waarheid in toenemende
mate worden geduid in termen van epistemologische kennis, gegenereerd door
speciale wetenschappelijke instituties. Epistemologische kennis is waarheid ontdaan
van haar ‘subjectieve’, ethische component: ‘[Y]ou have this strong tendency in a
21

Foucault noemt m.n. Ion, Hippolytos en de Oresteia-reeks als tragedies met een centrale rol voor
parrhesia (FS 25-74; CdF83 75-112, 149-186; CdF84 33-56).
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whole series of civilizations … to reveal and authenticate truth-telling by the fact that
the one who speaks is not the one that who holds the truth, and the truth that passes
into his telling comes to him from elsewhere’ (CdF80 49). Voor Foucault heeft deze
scheiding van het ware en het goede ook een politieke betekenis, aangezien kennis in
de moderne tijd een cruciale functie zou gaan vervullen voor subjectvorming
(subjectivation). Het aanleggen en classificeren van kennis over subjecten is een
machtsmechanisme dat individuen tegelijkertijd tot object en subject van kennis
maakt, en van macht. Foucaults beroemde notie savoir-pouvoir geeft aan dat kennis en
macht elkaar in dit proces ondersteunen. ‘Subject’ heeft bij Foucault een dubbele
betekenis van zowel een waarnemend en oordelend ik als een onderworpene. De eerste
identiteit wordt hem door de macht toegekend, opdat hij de machtsmechanismen zelf
kan internaliseren en reproduceren (PK 109-133).
Foucault beschouwt parrhesia als een vorm van spreken die zich onttrekt aan
discursieve processen door subjecten de waarheid te laten spreken over zichzelf als
deel van een gemeenschap. Foucaults ‘genealogie’ van parrhesia is dus niet gebonden
aan de klassieke context,22 maar wordt nu zichtbaar als een geëngageerd onderzoek
naar de mogelijkheden van kritiek ondanks machtsprocessen in de moderne tijd. Dit
wordt nog concreter wanneer Foucaults collegereeks La naissance de la biopolitique
(1978-1979; The Birth of Biopolitics) op parrhesia wordt betrokken. Daarin bespreekt
Foucault het ‘neoliberalisme’ dat, in zijn definitie, stamt uit de jaren dertig en inspeelt
op de menselijke neiging om vorm te geven aan het eigen leven, zo dat dit door de
mens zelf onderhevig wordt gemaakt aan marktwerking (CdF79 78-79, 129-132):
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Met ‘genealogie’ duidt Foucault op een historisch-kritische methode voor het onderzoek naar
manifestaties van een bepaald verschijnsel door alle eeuwen heen. In 1971 definieert Foucault
genealogie als: ‘a form of history which can account for the constitution of knowledges, discourses,
domains of objects etc. without having to make reference to a subject which is either transcendental in
relation to the field of events or runs in its empty sameness throughout history’ (NG 59). In 1983
definieert hij de genealogie nog specifieker, in relatie tot de ethiek: ‘a historical ontology in relation to
ethics through which we constitute ourselves as moral agents’ (GE 351-352). Zie ook GE 356; Vighi en
Feldner 2007, 12-17.
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[it seizes] the opportunity to stylize new arts of living … for the production of
entrepreneurial selves, forms of ‘human capital’, who are responsible for managing
and reinventing themselves in order to compete more effectively in the market.23
In de neoliberale samenleving komt iedereen voor zichzelf op maar niemand voor de
staat, zodat het ontbreekt aan een collectief ethos waarmee burgers waarheid kunnen
spreken over zichzelf als deel van de samenleving. Ervan uitgaand dat de manier
waarop die subjecten over zichzelf spreken bepalend is voor hun relatie met zichzelf, is
deze relatie binnen het economische en objectiverende vertoog van het neoliberalisme
gereduceerd tot de rationaliteit van de homo œconomicus.
Door ethiek te weren uit het epistemologische kennisdiscours wordt de
ethische ruimte van waaruit machtsprocessen zouden kunnen worden bekritiseerd bij
voorbaat weggenomen (CdF84 2-4). Foucaults genealogische zoektocht naar
manifestaties van parrhesia van de klassieke oudheid tot de moderne tijd richt zich op
de mogelijkheden voor het creëren van een ethische ruimte in de moderne
samenleving. Hij zoekt naar praktijken die een subject in staat stellen om zijn relatie
met zichzelf uit te drukken op een manier die (tijdelijk) ontsnapt aan de invloed van
discursieve processen.
Wanneer deze processen de moderne epistemologische kennisstructuren
betreffen, duidt Foucault waarheid spreken aan als ‘alethurgie’ (afgeleid van het
Griekse aletheia of ‘onverborgenheid’) en ergon (werk), oftewel de ‘activiteit van het
onthullen’). Foucaults alethurgie tekent zich af als een herbezinning of nuancering van
zijn eigen machtsdenken uit de jaren zeventig. Hij had dit machtsdenken destijds
ontwikkeld om de positieve en productieve uitwerkingen van macht inzichtelijk te
maken (HSI 73, 94). Met name zijn voorstelling van de alomtegenwoordigheid van de
macht stuitte op kritiek vanuit ‘linkse’ hoek, omdat ze suggereerde dat alle vormen van
verzet bij voorbaat tevergeefs waren. In reactie hierop ging de late Foucault op zoek
naar nieuwe vormen van kritiek die niet, zoals verzet, de negativiteit van een
prediscursieve ruimte veronderstellen, maar die een discours van binnenuit kunnen
23

Zie Lazzarato 2009. Zie ook Brigstocke 2013, 58.
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confronteren. Hij kwam uit bij parrhesia. In deze studie zal ik analyseren hoe parrhesia
als een vorm van immanente kritiek werkzaam is in Vondels teksten.

Polyfonie

Polyfonie is bij Michael Bachtin ‘[t]he plurality of independent and unmerged voices
and consciousnesses’.24 Hij beschouwt het zelfs als het onderscheidende kenmerk van
de moderne roman dat deze wordt bevolkt door ‘characters whose truth only emerges
in contact with, or anticipation of, another’s truth’ (Dentith 1995, 44). Bovendien
vormt de polyfonie in de roman een afspiegeling van de meerstemmigheid in de
samenleving, al komt die meerstemmigheid in de samenleving vaak niet tot uiting, als
gevolg van dominante stemmen die de stillere stemmen verdrukken. Polyfonie moet
worden onderscheiden van ‘dialogisme’, een ander concept van Bachtin, dat
betrekking heeft op taal in het algemeen. Dialogisme beschrijft hoe de betekenis van
iedere taaluiting is gelegen in de ‘ongefinaliseerde’ wisselwerking met andere
taaluitingen (Bachtin 1973, 34, 228-229, Dentith 1995, 41-48, 139-140). In de roman
wordt dit dialogistische karakter van taal ten volle benut voor sociale en politieke
doeleinden.
Met polyfonie kan de veelstemmigheid van Vondels teksten worden begrepen
als een vorm van waarheid spreken. Ook Bachtins opvatting van waarheid, waar hij bij
stilstaat in Problems of Dostoyevsky’s Poetics (1963), is namelijk meerstemmig: ‘The
truth is not born and does not reside in the head of an individual person; it is born of
the dialogical intercourse between people in the collective search for the truth’ (90; zie
ook 65-66). Waarheid doet zich niet voor in een enkele bewering en is ook niet het
gemiddelde van alle beweringen samen, maar bestaat in het complex van stemmen,
over en weer, die ook tegenstrijdig kunnen zijn. Terwijl die meerstemmigheid in de
24

Zie Bachtin 1973, 4. Zie ook 3-6; Dentith 1995, 41-48.
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samenleving niet altijd tot uiting komt, kunnen ze in de roman, bij monde van de
personages en de verteller, wél een gelijkwaardige discussie voeren. Daarom vormt de
roman voor Bachtin een platform voor gelijkwaardige discussie en waarheid binnen de
samenleving. Het feit dat alle stemmen in de roman in principe gelijkwaardig zijn,
betekent niet dat de auteur geen verantwoordelijkheid draagt voor zijn tekst; een
polyfone tekst is zowel een representatie van de veelstemmige samenleving als een
geëngageerde interventie ín de samenleving (Dentith 1995, 62). Net als bij parrhesia is
de relatie tussen de spreker en het gesprokene bij polyfonie van doorslaggevend belang
voor het genereren van waarheid.
Bachtin verbond polyfonie strikt aan de moderne roman.25 Onder anderen
Jeroen Jansen en Jürgen Pieters hebben in hun studies van respectievelijk Vondels
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste en Hierusalem verwoest aangetoond dat
polyfonie zich ook leent voor de analyse van vroegmoderne teksten (Jansen 2009, 6-8;
Pieters 2012, 204). Pieters laat ook zien dat polyfonie, als een modernistisch concept
dat aan de auteur meer agency toekent dan een poststructuralistisch denkkader
toelaat, toch binnen een dergelijk kader kan worden ingezet.26 Ook stond Bachtins
concept dialogisme aan de basis van Stephen Greenblatts New Historicism, dat
daarnaast schatplichtig is aan Foucault. Pieters (2002) legt uit waarom dialogisme zich
goed laat combineren met het foucauldiaanse begrippenkader:
Bakhtin’s key notion of dialogism offers a number of conceptual advantages to
New Historicists. The term’s implications are rich and diverse; they not only
concern the dialogical relationship between the subject and the object of
investigation, but also the characterization of the ideological nature of cultural
objects, the formal specifity of works of art within a given ideological field and the
power with which these have to ‘absorb’ and later evoke their contexts of
origination. (Pieters 2002, 153)
25

In het essay ‘Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes Towards a Historical
Poetics’ maakt Bachtin, los van het concept polyfonie, wel een begin met de historisering van zijn
literatuuropvatting (Bachtin 1990, 84-258).
26
Vgl. Peeren 2008. Met ‘agency’ duid ik op het vermogen van een mens om zelfbewust en doelgericht
te handelen in de wereld. Dit vermogen komt binnen Foucaults machtsdenken onder druk te staan,
omdat het menselijk denken daarin onderhevig is aan discursieve processen.
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Bachtins socio-ideologische karakterisering van taal steunt Greenblatt in zijn
kritische benadering van machtsprocessen in teksten. Bovendien behoedt Bachtins
dialogische opvatting van waarheid als een uiterst subtiel en tijdelijk evenwicht
Greenblatt voor de valkuilen van het niet altijd even genuanceerde machtsdenken van
de midden-Foucault. In deze studie wil ik op vergelijkbare wijze gebruikmaken van
Bachtins concept polyfonie.

Stille stemmen
Polyfonie dient in deze studie om de meerstemmigheid van Vondels teksten
inzichtelijk te maken als een representatie van de verschillende visies die leefden in de
Republiek. Daar was weliswaar sprake van confessionele tolerantie, maar niet van
vrijheid van meningsuiting. Hoewel repressie en censuur, met name in de Hollandse
steden tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk (1650-1672), steeds minder streng
werden nageleefd, beperkte de tolerantie zich tot samenleven, terwijl vooroordelen en
vijandigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen bleven bestaan. Jonathan
Israel (1997) constateert: ‘What was chiefly striking about Dutch confessional coexistence in the seventeenth century was the lack of friendly bridge-building
discussion’ (33).27 Het initiatief van de Rijnsburger collegianten (1620-1690), een
vrijzinnige groep waarbinnen leden van verschillende geloofsrichtingen elkaar hadden
gevonden, was in dat opzicht uitzonderlijk, maar leidde binnen de kortste keren tot
een nieuwe exclusieve gemeente in plaats van een brede publieke discussie (Fix 1991,
38-39; Frijhoff en Spies 1999, 41-43). De afwezigheid van een ‘publieke sfeer’, het
concept waarmee Jürgen Habermas (1989) de principiële toegankelijkheid van het
publieke debat voor burgers aanduidt, waardoor ze zich openlijk een rationele mening
kunnen vormen over het bestuur (7-9, 90), bemoeilijkte het ontstaan van een
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Spies (2005b) onderschrijft dit beeld; op grond van poëtische teksten karakteriseert ze de
samenleving van de Republiek als een gedoogcultuur en ‘omgangsoecumene’ (196). Zie ook Frijhoff en
Spies 1999, 358.
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constructieve discussie. Afwijkende gedachten bestonden toch vooral in het ‘vrije
geweten’, oftewel in de verbeelding.
Frijhoff en Spies (1999) introduceerden het begrip discussiecultuur om de
verschillende politieke en religieuze stemmen die leefden in de Republiek in kaart te
brengen. Volgens hen impliceerde artikel 13 van de Unie van Utrecht (1579), waarin
het recht op zelfbestuur van de vrije steden op het punt van religie was vastgelegd,28
‘het recht op vrije discussie’, waardoor ‘groeperingen van allerlei slag, godsdienstig zo
goed als politiek, zich in de Republiek manifesteerden en hun identiteit bepaalden’
(218). Dit recht zou zich hebben geuit als ‘een nooit en nergens aflatende, en door alle
segmenten en groepen van de samenleving gedeelde discussiecultuur’ (218). Frijhoff
en Spies beschouwen de meningen die worden verkondigd in overgeleverde
vergaderverslagen, preken, pamfletten, prenten en ander populair drukwerk als
representatief voor de aanwezige stemmen in de samenleving. Een aanzienlijk deel
van de Nederlanders had echter geen beschikking over een pen, laat staan een
drukpers, omdat ze niet konden of niet mochten schrijven. Er was geen coördinerende
instantie, zoals de overheid, die ervoor zorgde dat deze stille stemmen toch werden
gehoord. Afgaand op wat Israel zegt, was er geen sprake van een discussie, maar
veeleer van een roepcultuur waarin de sterksten zich de waarheid luidkeels toeeigenden.29 Voor de analyse van de meerstemmigheid in Vondels teksten maak ik dan
ook geen gebruik van het begrip discussiecultuur, maar van Bachtins concept
polyfonie, omdat het een methode biedt waarmee de stille stemmen indirect uit de
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Artikel 13: ‘Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant
draegen naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen hem moegen
reguleren naer inhoudt van de religionsvrede, … sonder dat hem hierinne by enyge andere provincien
enich hynder ofte belet gedaen sal moegen worden, mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal
moegen blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte
ondersoucken’ (De Blécourt en Japikse 1919, 19: 120-125). Zie ook Frijhoff en Spies 1999, 50-51, 351359; Pollmann 2012, 87.
29
Dit beeld komt ook naar voren uit het pamflettenonderzoek van Roeland Harms (2011, 255) en
Michel Reinders (2010, 20-22), die beiden constateren dat een pamflettenstrijd zelden een
genuanceerde weergave biedt van alle bestaande visies.
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dominante stemmen in een tekst kunnen worden afgeleid. Op deze methode ga ik
gedetailleerder in bij hoofdstuk 2 (102-104).
Vondels werk wordt gekenmerkt door een vrijwel constante meerstemmigheid.
Niet alleen in de treurspelen, waar dialoog voor de hand ligt, maar ook in de
lofdichten, traktaten en parateksten klinken vaak voor- en tegenstanders door. Ik
beschouw het als onmogelijk om uit de kluwen van aanwezige en afwezige stemmen in
Vondels teksten de persoonlijke opvattingen of intenties van de dichter te isoleren,
temeer daar iedere persoonlijkheid op zich ook weer gelaagd is. Daarom richt ik me
op de constructie van de dialoog tússen die stemmen. Deze dialoog beschouw ik als
een representatie van Vondels meerstemmige omgeving en tegelijkertijd als een
parrhesiastische onthulling van de stemmenstrijd die zich afspeelt in de collectieve
verbeelding van de Nederlanders.

Dramatisering

Zoals gezegd komen in de parrhesia van Vondels twee modaliteiten van waarheid
spreken als in een scharnier samen. Het eerste ‘blad’ van dit scharnier wordt gevormd
door polyfonie, de representatie van stemmen in de samenleving, en het tweede door
‘dramatisering’. Dramatisering betreft de wijze waarop acteurs en toeschouwers bij
een toneelstuk betrokken zijn, namelijk door in de verbeelding actief aan het spel deel
te nemen. Door zich iets te verbeelden verricht een speler of toeschouwer een
letterlijke ‘handeling’ in de wereld van het spel. Als zodanig kent het spel een
immanente dynamiek, waarbinnen al het denkbare in potentie tot de werkelijkheid
behoort. Ik zet dramatiserend toneel af tegen ‘theatraal toneel’ dat zijn betekenis
ontleent aan de representatie van de wereld buiten het toneel, die transcendent is aan
de theatrale werkelijkheid. Dit betekent dat het toneelstuk zelf niet meer is dan een
schijnwerkelijkheid, waartoe de spelers en de toeschouwers zich kunnen verhouden,
maar waar ze nooit letterlijk aan kunnen deelnemen. Dramatiserend toneel poogt te
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ontsnappen aan deze representatieve functie van toneel door het begrip van de
‘werkelijkheid’ in de verbeelding voortdurend te confronteren met alternatieve
werkelijkheden. Als in dit proces een virtuele werkelijkheid wordt geactualiseerd, die
daarvoor nog niet voorselbaar was, is er sprake van dramatisering. In Vondels
barokke treurspelen manifesteren de theatrale en de dramatiserende functie zich
beurtelings. Ik begin met een bespreking van theatraliteit als afzetpunt voor de
bespreking van dramatisering.

Theatraliteit
De theatrale opvatting van toneel is geworteld in het denken van Plato en Aristoteles.
Volgens hen was de aard en de functie van kunst gelegen in mimesis, de nabootsing of
representatie van de werkelijkheid. Plato stelt in de Politeia (ca. 380 v. Chr) dat de
kunst de werkelijkheid echter helemaal niet kan nabootsen, omdat de ‘ware’
werkelijkheid ideëel was; de ideeën deden zich niet voor in de materiële wereld, die
slechts een zwakke afspiegeling vormde van de ideële werkelijkheid (Politeia, 10:1-8).
Als mislukte nabootsing van een nabootsing was de kunst een tweederangs
afschaduwing van de ideeënwereld. In boek 9 van de Poetica (ca. 335 v.Chr.) ging
Aristoteles tegen Plato in door te stellen dat de materie weldegelijk waarheid bevatte,
namelijk als de universele vorm van de dingen. In ieder levend wezen of ding lag zijn
optimale bestaansvorm besloten, als een soort matrix. Aristoteles beschouwde de
kunst niet alleen als een representatie, maar ook als een aftasting van deze universele
vorm. Een kunstwerk kon ons die vorm, die we normaal gesproken niet konden
waarnemen, laten ervaren. Op dezelfde manier kon een tragedie zichtbaar maken dat
een bepaalde gebeurtenis (mimeseos praxis) de noodzakelijke uitkomst was van
‘handeling’ door de losse feiten op een zekere manier te assembleren, namelijk in vijf
bedrijven, aan de hand van de drie eenheden et cetera.
In de vroegmoderne humanistische kunstopvattingen werden de theorieën van
Aristoteles en Plato in aanraking gebracht met het christelijke denken, waarbij de
representatieve functie van kunst als uitgangspunt behouden bleef. Het onderscheid
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dat Plato maakte tussen de ideële werkelijkheid en de materiële schijnwerkelijkheid
werd in overeenstemming gebracht met het christelijke onderscheid tussen het
goddelijke en het aardse, waarbij het aardse werd voorgesteld als een plaats van
uiterlijke schijn en illusie. Als dubbele illusie raakte het toneel binnen dit
‘neoplatoonse’ kader geassocieerd met christelijke ondeugden als ijdelheid, misleiding
en bedrog (Postlewait en Davis 2003, 4). Een theatrale visie op toneel laat zich dan
ook aflezen uit een strenge bewaking van de grenzen tussen de wereld en de illusie van
het toneel; door middel van gordijnen, omlijstingen, belichting en hoogteverschillen
werd het speelvlak visueel afgescheiden van het publiek en gemarkeerd als van een
andere ontologische orde (MacAuley 1999, 39; Weigert 2013, 30-31, 44). Zo werd het
toneelstuk, waarin illusie en werkelijkheid door elkaar heen lopen, omkaderd door
een architectuur die het onderscheid tussen de kunst en de wereld te allen tijden
helder hield.
De theatrale opvatting van toneel is verbonden met een theatraal wereldbeeld
dat tot uitdrukking wordt gebracht door de in de zeventiende eeuw uitermate
populaire theatrum mundi-metafoor. ‘De wereld is een schouwtoneel’, in de zin dat de
wereld net als het toneel een zwakke afspiegeling vormt van een transcendente
werkelijkheid.30 De implicatie van het theatrale wereldbeeld is dat het leven op aarde
op zichzelf betekenisloos is en uitsluitend betekenis krijgt in het licht van het
goddelijke. Mensenlevens zijn van hogerhand toegekende ‘rollen’ in een sociaalcultureel ‘geënsceneerde’ wereld. De functie van toneel in de vroegmoderne
samenleving was om iedereen eraan te herinneren dat het leven een illusie was, een
toneelstuk voor het aangezicht van God die aan het einde de maskers zou afnemen en
ieders ware aard zou onthullen (Postlewait en Davis 2003, 8-9).
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Over de theatrum mundi-metafoor in vroegmoderne Nederlandse context, zie Van Stipriaan 1999.
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Dramatisering
In het artikel ‘Mundus Dramaticus’ (2013) signaleert Korsten in de late zeventiende
eeuw een verschuiving in het theatrale wereldbeeld die hij aanduidt als dramatisering:
‘man appeared in the light of another perspective, before man’ (326). Korsten
beschouwt dramatisering als een specifieke ‘conceptualization of theatricality’ (311),
waarbij het theatrale wereldbeeld blijft voortbestaan maar wordt geconfronteerd met
een ander wereldbeeld. Terwijl het theatrale wereldbeeld wordt gekenmerkt door
transcendentie, impliceert dramatisering dat de wereld haar betekenis aan zichzelf
ontleent. Voor het concept dramatisering baseert Korsten zich in de eerste plaats op
Deleuze, die er een epistemologisch-kritische methode mee aanduidt die ingaat tegen
een transcendente bepaling van het denken.31 Volgens deze methode komt betekenis
in het denken niet tot stand als representatie van de dingen in de wereld, maar door te
handelen, to act, oftewel te ‘spelen’. Het toneel staat als letterlijk spel met de
verbeelding model voor dit proces. Het is dan ook niet toevallig dat Deleuze de term
ontleent aan het Griekse woord drama dat ‘handeling’ betekent.32 Gedachten en
handelingen zijn één stelt Deleuze, want iedere gedachte impliceert een reactie op de
wereld en iedere handeling de verbeelding van die handeling (Colebrook 2006, 6970). Voor Deleuze functioneert het denken niet als een miniatuurtoneel waarin
representaties worden opgevoerd, maar als een performance op zich waarin betekenis
tot stand komt met een immanente dynamiek en waarvan de uitkomst vrij en
onberekenbaar is.
Wat moeten we ons voorstellen bij toneel in termen van Deleuzes
kentheoretische concept? Theaterwetenschapper Laura Cull (2009) omschrijft
dramatiserend toneel als ‘a theatre that escapes representation and creates the
conditions for presence as the encounter with what Deleuze calls ‘‘continuous
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Zie Deleuze 1967, 584; Van Tuinen, Schuilenburg en Romein 2009, 32-33; Korsten 2013, 328.
Met ‘handeling’ wordt niet de handeling van het stuk bedoeld, maar de dienst voor Dionysos, op
wiens feesten men de stukken opvoerde (Drama. EWN).
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variation’’’ (5).33 Ten eerste is dramatiserend toneel niet gebaseerd op representatie.
Cull hanteert, net als Deleuze, een immanente opvatting van kunst als een modus van
het denken. Deze modus onderscheidt zich van de modi van de filosofie en de
wetenschap doordat kunst ‘a block of sensations’ is, ‘a compound of percepts and
affects’ (Deleuze en Guattari 1994, 164). Door die assemblage van waarnemingen en
aandoeningen kan kunst in de verbeelding het ‘virtuele’ actualiseren (177). Ze bootst
niet na wat er al is, maar roept iets in het leven dat daarvoor nog niet denkbaar was.34
‘Affect’, de krachten die tussen lichamen instaan, is hierbij van cruciaal belang. Deze
krachten verbinden lichamen met elkaar als de draden van een web. Affect beïnvloedt
ons lichaam vaak zonder dat we het zelf merken (enigszins vergelijkbaar met
discursieve processen in het denken van Foucault). Door de werking van affect in dit
web van krachten kan kunst in de verbeelding een proces van ‘wording’ (devenir)
initiëren, waarin het virtuele op steeds andere manieren wordt geactualiseerd (Zepke
2011, 123). Dit proces van wording is het tweede door Cull genoemde kenmerk van
dramatiserend toneel. Ik wil daar nog een derde punt aan toevoegen, namelijk dat
dramatiserend toneel, in tegenstelling tot theatraal toneel, geen publiek nodig heeft,
omdat wording plaatsheeft in de verbeelding van de ‘spelers’. Tot de spelers behoren
ook de toeschouwers of zelfs de lezers van een toneeltekst, aangezien denken en
handelen in de verbeelding één zijn. Bij theatraal toneel daarentegen, komt betekenis
tot stand in termen van representatie, door het perspectief dat de toeschouwers in de
wereld innemen ten opzichte van de theatrale werkelijkheid.
Bij Korsten (2013) kenmerkt dramatisering het wereldbeeld en het toneel van
de barok. Deze koppeling van dramatisering aan het barokke denken ligt voor de
hand aangezien Deleuze zich voor zijn immanente denken nu juist op Spinoza baseert,
die leefde ten tijde van de Nederlandse barok en wiens denken ook als barok kan
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Cull verwijst hier naar Deleuze en Carmelo Benes essay ‘Un manifeste de moins’ (1979; ‘One Less
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worden gekarakteriseerd.35 Spinoza heeft een stevige stempel gedrukt op het
intellectuele leven van Amsterdam, vanaf circa 1660 (Nadler 1999, 158-181). Mijn
hypothese is dat de spinozistische denkbeelden zich ook in Vondels late werk doet
gelden, namelijk als processen van dramatisering. Daarom zal ik nu kort uiteenzetten
wat het immanente denken van Spinoza inhield en hoe het uitpakte in het toneelwerk
van Vondel.
De structuur van Spinoza’s beroemdste werk Ethica (1677) wordt bepaald door
de syllogistische methode, waarbij conclusies worden afgeleid uit premissen, wat
betekent dat de conclusies als immanente oorzaken reeds in de premissen zijn
vervat.36 Wanneer Spinoza de theologie bestudeert aan de hand van deze methode
moet hij concluderen dat het goddelijke als de immanente oorzaak werkzaam is in de
natuur en zich in de natuurwetenschap openbaart als de werking van noodzakelijke
wiskundige wetten (Van Otegem 2000, 49-50). Door te stellen dat God de immanente
oorzaak van de natuur is en dat God en de natuur dus één zijn, verwerpt Spinoza de
idee van een transcendente werkelijkheid en breekt hij met de dualistische traditie
van het platoonse en het christelijke denken. Daarvoor in de plaats presenteert hij een
‘monistisch’ wereldbeeld dat kan worden samengevat met de woorden Deus sive
natura, ‘God oftewel de natuur’ (Ethica 1: Prop. 18 (N 23/E 93)).
De ethische strekking van de Ethica is dat ook de mens niet is verheven boven
de natuur maar er deel van uitmaakt, in de zin dat hij met zijn lichaam deeluitmaakt
van een web van natuurkrachten (affect) dat hij nooit helemaal kan overzien.
(Deleuze baseert zich voor zijn begrip van affect, dan ook op Spinoza.) Wie begreep
hoe zijn eigen lichaam deelheeft aan het web van krachten, kan die krachten in zijn
voordeel aanwenden. De vorming van rationele kennis bijvoorbeeld, begint bij

35

Zie bijv. May 2005, 33-39 (Spinoza als immanent denker); Kaiser 2009, 203, 221-222 (de barok bij
Deleuze); Deleuze 2007. Negri 1991 (73-77) beschouwt Spinoza net niet als een barokke denker.
36
Bij de syllogistische methode wordt kennis deductief opgebouwd vanaf een aantal definities
(Bepalingen) en axioma’s (Gemene-kennissen) door systematische opeenvolging van proposities
(Voorstellen) en demonstraties (Bewijzen).

41

Spinoza met een aandoening van de verbeelding, als voorstadium van hogere vormen
van kennis (Ethica 2: Prop. 40, Schol. 2 (N 88-89/E 148-149)).
Franciscus van den Enden, die een Latijnse school had aan het Singel in
Amsterdam, liet zijn studenten optreden in door hemzelf geschreven schooldrama’s.37
In dit spel met de verbeelding werden de studenten gestimuleerd om ethische
vraagstukken op een nieuwe manier te benaderen. Van den Enden maakte dus
gebruik van dramatisering als een methode voor kennisverwerving. Voor Korsten
(2013) is deze methode onlosmakelijk verbonden met het monistische wereldbeeld
van Spinoza, dat hij in samenwerking met Van den Enden had ontwikkeld.
Het vroegste bewijs dat Spinoza’s denkbeelden Vondel ter ore waren gekomen,
vormt het religieuze traktaat Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst (1662), waarin hij
felle kritiek uit op Spinoza’s godsbeeld en diens mechanistische wereldvisie. Hij gaat
echter niet in op de ethische en politieke vraagstukken die worden aangesneden in
Ethica en Tractatus theologico-politicus (1670); ik vermoed omdat hij in zijn eigen
werk met dezelfde kwesties worstelde, zoals de relatie tussen religie en politiek, of het
evenwicht tussen goddelijke en seculiere soevereiniteit.38 In de treurspelen versterken
de theologisch-politieke opvattingen van Vondel en Spinoza elkaar, zoals ik in
hoofdstuk 5 zal betogen. Dit verband tussen Vondel en Spinoza wordt zichtbaar
dankzij het perspectief van parrhesia, dat de processen van dramatisering in Vondels
werk laat oplichten als een methode voor waarheid spreken. De wijze waarop Vondel
in zijn late werk het gevestigde theatrale wereldbeeld confronteert met alternatieve
werkelijkheden volgt het patroon van de parrhesiast die een waarheid onthult aan een
autoriteit.
Terwijl polyfonie, als representatie van de verschillende waarheden in de
samenleving, nog verenigbaar is met een theatraal wereldbeeld, leidt dramatisering,
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waarbij waarheid met een immanente dynamiek door het leven zelf wordt
gegenereerd, tot een crisis van dé waarheid. De methode van dramatisering is ingebed
in een monistisch denksysteem, waarbinnen God niet langer regeert als transcendente
betekenisgever, maar als een volmaakt onmenselijk principe in de natuur werkzaam
is. Als zodanig vormt dramatisering het tweede blad van het scharnier parrhesia,
waarin twee modaliteiten van waarheid spreken samenkomen als de manifestaties van
twee verschillende wereldbeelden.

Joost van den Vondel

Het dichterschap van Joost van den Vondel vormt een buitengewone casus voor een
analyse van parrhesia, in de eerste plaats omdat waarheid spreken als een rode draad
door zijn werk loopt. Hoewel Vondel het woord parrhesia niet gebruikte, getuigen
verscheidene teksten van zijn fascinatie met het verschijnsel van vrijmoedig spreken.
In de Voorrede van Palamedes bijvoorbeeld, wordt het beroemdste geval van
parrhesia, de afscheidsrede van Socrates, uitvoerig beschreven en vergeleken met
Vondels eigen publicatie (zie hoofdstuk 1), en in het treurspel Peter en Pauwels wordt
het vrijmoedige spreken van de apostelen, dat in het Nieuwe Testament herhaaldelijk
met parrhesia wordt aangeduid, gethematiseerd (zie hoofdstuk 3). Daarbij stelde
Vondel zichzelf in zijn werk geregeld voor als een parrhesiast, iemand die omwille van
zijn relatie met de waarheid de waarheid van een onderdrukte minderheid uitsprak,
zoals die van de remonstranten of de rooms-katholieken.
Het leidende motief van parrhesia in Vondels werk laat zich moeilijk
verdisconteren met het bestaande beeld van Vondel als een vroegmoderne christelijke
dichter, die een neoplatoons dichtersbeeld tentoonspreidde. Het neoplatonisme gaat
terug op het denken van Plato, maar bevatte ook christelijke, aristotelische en stoïsche
elementen, waardoor het dualisme van de ideële en de materiële wereld minder streng
uitviel dan bij Plato zelf en de deur werd opengezet voor een vereniging van het
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hogere en het aardse in de kunst. In neoplatoonse poëzie vervult de dichter niet
zelden de rol van profeet (poeta vates) en bemiddelaar tussen het hemelse en het
aardse in de goddelijke taal van de poëzie (Fresco en Van der Paardt 1998, 22-23).
W.A.P. Smit (1956, 23) en Riet Schenkeveld-van der Dussen (1989, 39-43) signaleren
dat Vondel in zijn werk optrad als ‘vertolker van eeuwige waarheden en als
volksopvoeder’ en interpreteren dit binnen een neoplatoons kader. Ook Jan Frans van
Dijkhuizen en Helmer Helmers (2012) stellen vast dat Vondel een ‘neoplatonic
theology’ bezigde, die uitnodigde tot een ‘prophetic reading’ van zijn treurspelen (384,
387, 394). Het is waar dat Vondel in zijn werk geregeld verwees naar een
transcendente of goddelijke werkelijkheid en dat hij zichzelf, met name in
gelegenheidsgedichten en dedicaties, voorstelde als een profetische dichter wiens
‘veder / Verruckt den geest naer d’Apostolische asch’ (53-54), die ‘bekent om hoogh
zijn botheid’ (107) en die ‘van der aerd gelicht, / Drongh omhoogh door al de
wolcken’ (56-57).39 Dit is echter niet de enige rol die Vondel aanneemt als het
aankomt op waarheid spreken. Niet minder vaak treedt hij op als parrhesiast, een
waarheidspreker die zich beroept op een immanente waarheid die mensen in zichzelf
en in de wereld kunnen vinden.
Wat dat laatste betreft, bouwt dit onderzoek voort op Korstens analyses van
Vondels treurspelen, waarin hij twee verschillende visies op soevereiniteit aantoont. In
het eerste geval is soevereiniteit of de hoogste macht op aarde gebaseerd op een
transcendent godsbeeld; de soevereine vorst neemt deel aan en vertegenwoordigt het
goddelijke op aarde. In het tweede geval is God als een ordenend principe aanwezig in
de natuur --- zoals bij Spinoza dus. Dit immanente godsbeeld gaat gepaard met een heel
andere visie op soevereiniteit: als een eigenschap die aan alle mensen toekomt voor
zover het de zeggenschap over hun eigen leven betreft (Korsten 2009, 45-68, 197-207,
205-206). Volgens deze visie van seculiere soevereiniteit zijn mensen van nature
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gerechtigd om over hun eigen leven te beschikken. Korsten laat zien dat de eerste visie
op soevereiniteit in Vondels treurspelen keer op keer wordt geconfronteerd met de
tweede. Hij concentreert zich daarbij op de politieke aspecten van soevereiniteit,
terwijl ik aan de hand van parrhesia kijk naar de etho-poëtische aspecten: de wijze
waarop dit recht op zelfbeschikking in het leven of in de kunst, als manifestatie van
dat leven, in praktijk wordt gebracht.
Ten slotte maken de omgeving en de periode waarin Vondel zijn teksten
publiceerde zijn casus interessant voor een onderzoek naar parrhesia. Hieronder zal ik
nader ingaan op de politieke structuur van de Republiek als aanleiding voor parrhesia
en op de Nederlandse barok als een cultuurhistorisch kader voor de specifieke vorm
die parrhesia in Vondels teksten aannam.

Dichterschap in de Republiek
Vondel maakte een buitengewone sociale groei door, van Zuid-Nederlandse
immigrant en middenstander tot vooraanstaand kunstenaar met contacten in de
hoogste kringen en een status aparte in Amsterdam.40 Hij werd opgevoed en trouwde
binnen doopsgezinde kringen (Brandt 1682, 17-18), maar nam het in de vroege jaren
van zijn dichterschap al op voor de remonstranten. Onder invloed van zijn nieuwe
vrijzinnige vriendenkring ontgroeide Vondel de doopsgezinde opvattingen om zich
jaren later, in 1641, in te schrijven bij de rooms-katholieke kerk.41 Vondels oeuvre kan
worden gekarakteriseerd als een langlopend onderzoek naar de relatie tussen politiek
en religie; met name in de treurspelen, die de kern vormen van zijn dichterschap,
speelde hij verschillende visies op bestuur en godsdienst tegen elkaar uit. Hoewel de
regenten en vooral de kerkelijke autoriteiten dit niet altijd toejuichten, ontbrak het
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hen aan de juridische middelen om het te verhinderen. Vondels begunstigers, onder
wie een aantal Amsterdamse regenten en kooplieden, bevonden zich vooral in de
vrijzinnige kringen, maar ook de Oranjes en verscheidene Europese koningshuizen
benaderde hij voor steun. Toen Vondel 71 was, werd zijn zijdehandel failliet verklaard
en kreeg hij via een invloedrijke begunstigster een functie aangeboden bij de
Stadsbank van Lening (Calis 2008, 296-297), waar hij waarschijnlijk meer treurspelen
dan rekeningen heeft geschreven. Vondel verviel nooit tot dusdanige armoede dat hij
zijn dichterschap niet kon voortzetten, maar financiële successen bleven uit. Hij
opereerde voortdurend op het scherp van de snede en verwierf daarmee bij vriend en
vijand grote bekendheid.
Deze ongedurige levenswandel had zijn beloop in de stad Amsterdam die
tijdens Vondels leven haar ‘gouden eeuw’ beleefde en tijdelijk het centrum vormde van
de wereldhandel, de wetenschap en de kunsten.42 De economische voorspoed,
werkgelegenheid en confessionele tolerantie trokken mensen vanuit heel Europa naar
de Noordelijke Nederlanden (Mout 1997). Zoals gezegd was de vrijheid van geweten
vastgelegd in de Unie van Utrecht en waren burgers in geen enkele stad binnen de
Republiek verplicht om zich in te schrijven bij de publieke calvinistische kerk of een
andere gemeente (Pollmann 2012, 86-88). Toch kon de behandeling van
andersgezinden per stad flink verschillen omdat de steden het recht op zelfbestuur in
de Unie grotendeels hadden behouden.43 De belangrijkste uitzonderingen op dit recht
betroffen defensie, oorlogsgelden en buitenlandse politiek, maar ook deze federale
aangelegenheden konden door de stedelijke autoriteiten, met name die van de grote
Hollandse steden, behoorlijk worden beïnvloed. De federale besluitvorming vond
plaats in de Staten-Generaal, waar de vertegenwoordigers van de zeven Staten
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(gewesten) samenkwamen, die op hun beurt de vrije steden vertegenwoordigden.44 In
dit sterk gedecentraliseerde politieke landschap waar het soevereine gezag was
gebaseerd op vertegenwoordiging, was onderhandeling cruciaal voor politieke
besluitvorming. Op de momenten dat de onderhandelingen spaak liepen, kwam het
politieke systeem onder grote druk te staan. In de praktijk werden dergelijke
patstellingen doorbroken doordat een van de partijen haar politieke, militaire of
economische overwicht liet gelden. De aanduiding van de Nederlanden als een
‘Republiek’ is dan ook misleidend; recentelijk is gesteld dat de situatie tot 1619 een
aaneenschakeling was van korte burgeroorlogen, zonder een duidelijk bestuurlijk
evenwicht (Wolters 1994; Van Nierop 2009, 51-52). Ook in de jaren die daarop
volgden was er nauwelijks sprake van bestuurlijke eenheid, al werd dit vaak wel zo
voorgesteld door de machthebbende instanties, zoals de calvinistische kerk en de
prinsen van Oranje. In de ogen van andersgezinden echter bleef zelfs de uitdrukking
‘eendracht in verscheidenheid’ nog te veel gezegd (Frijhoff en Spies 1999, 50, 84, 354).
De systematische decentralisering van politieke macht, waardoor lokale en
stedelijke belangen veelal prevaleerden boven de federale wetgeving, wordt door J.L.
Price (1994) aangeduid als ‘particularisme’ (3). Particularisme biedt een verklaring
voor het feit dat Vondels teksten, ondanks hun kritische houding jegens de stadhouder
en de orthodox calvinistische predikanten, in Amsterdam toch konden worden
gepubliceerd. Om dit voor elkaar te krijgen stemde Vondel zijn teksten in de eerste
plaats af op de belangen van invloedrijke Amsterdamse bestuurders.
Vondels situatie past binnen het bredere patroon dat naar voren komt uit het
onderzoek naar patronagestructuren in de vroegmoderne Republiek. De situatie van
Nederlandse schrijvers verschilde op twee punten van die in de omringende landen.45
Ten eerste was de literaire voorhoede van de Republiek niet gecentreerd rond het hof,
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zoals in Engeland, Frankrijk en Spanje het geval was, maar bloeide ze vooral in de
rijke handelssteden. Ten tweede bestond er aan het stadhouderlijk hof noch in de
steden een traditie van langdurige schrijversmecenaten (Keblusek 1997, 191;
Verkruijsse 1990, 140-142). In dit opzicht verschilde het patronagesysteem in de
Republiek ook van dat in andere gedecentraliseerde staten, zoals Italië en het
Habsburgse Rijk. In de Republiek bestonden de opbrengsten van het schrijverschap
vaker uit sociale gunsten dan valuta, zoals Nina Geerdink (2012a) heeft beschreven
voor de Amsterdamse dichter Jan Vos (12-13). Vondel, die op de hoogte was van de
situatie in het buitenland, beklaagde zich over de afwezigheid van een structureel
mecenaat in de Republiek,46 waardoor schrijvers in de Republiek genoodzaakt waren
om mecenaten te verwerven bij steeds wisselende opdrachtgevers of, wat vaker het
geval was, het schrijverschap te combineren met betaald werk. Hoewel kunstenaars en
schrijvers hier financieel minder afhankelijk waren van hun opdrachtgevers dan in
andere landen, hadden ze voor de uitbouw van hun netwerk en politieke bescherming
wel degelijk behoefte aan begunstigers.
Aan de hand van het concept self-fashioning beschrijft Stephen Greenblatt
(2005) de manier waarop leven en werk van vroegmoderne kunstenaars was verweven
met hun omgeving, op zodanige wijze dat deze drie factoren niet altijd van elkaar
kunnen worden onderscheiden. In Renaissance Self-fashioning: From More to
Shakespeare (1980) werkt hij dit uit voor het zestiende-eeuwse Engelse toneel. Hij
signaleert in deze periode ‘an increased self-consciousness about the fashioning of
human identity as a manipulable, artful process’ (2) en relateert dit aan Foucaults
begrip van gouvernementalité, zoals beschreven in de collegereeks Sécurité, territoire,
population (1977-1978; Security, Territory, Population) en de lezing ‘Qu’est-ce que c’est
la critique?’ (1978; ‘What is Critique’).47 Gouvernementalité is de kunst van het
besturen, beproefd op de niveaus van de staat (politiek), de familie (economie) en
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onszelf (ethiek). Self-fashioning betreft het bestuur van onszelf, maar kan in het kader
van gouvernementalité niet los worden gezien van economische en politieke
processen. Volgens Foucault wijst de toename van belangstelling voor
gouvernementalité in de vijftiende en de zestiende eeuw op een geleidelijke
ontwikkeling in de wijze waarop er werd bestuurd (WC 26-27; Pieters 2001, 61-65).
Van een disciplinering van onderdanen ontwikkelde het bestuur zich tot de
internalisering van deze discipline door burgers als zichzelf regerende ‘subjecten’ (DP
307-308). Hier is de eerder aangehaalde, dubbele betekenis van ‘subject’ weer van
kracht. Het was nodig dat deze subjecten zichzelf als autonome individuen zagen, met
een ‘zelf’ dat ze konden vormen en uitdragen (SP 777-779; Greenblatt 2005, 1, 6-7).
Greenblatts self-fashioning is een tweeledig concept dat de dialectiek beschrijft tussen
enerzijds de vorming van een zelf onder invloed van discursieve processen, anderzijds
de modellering van dit zelf door het subject volgens de norm die een bepaald discours
oplegt: ‘Individuele vrijheid lijkt dus wel te bestaan, maar in werkelijkheid is ze steeds
beperkt door een netwerk van omstandigheden die het individu aansporen zijn illusie
van de vrijheid actief te ontplooien.’48
Greenblatts tekstanalyses zijn evenwichtsoefeningen die balanceren tussen drie
verschillende functies van teksten ‘as a manifestation of the concrete behavior of its
particular author, as itself the expression of the codes by which behavior is shaped, and
as a reflection of these codes’ (4). Wanneer een van deze functies in de analyse de
overhand krijgt of wordt genegeerd, dreigt de tekst volledig te worden geabsorbeerd
door discursieve processen of ligt intentionalisme op de loer. In Renaissance Selffashioning houdt Greenblatt dit spanningsveld op meesterlijke wijze in stand: ‘The
solution here is not, I suggest, that the truth lies somewhere in between. Rather the
truth itself is radically unstable and yet constantly stabilized’ (254). In het latere artikel
‘Invisible Bullets’ (1989) helt zijn tekstinterpretatie over naar de invloed van
machtswerking. De casus van het Engelse toneel tijdens de elizabethaanse monarchie
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(1558-1603) ondersteunt het absolute machtsdenken van de midden-Foucault, als een
discours dat zijn eigen subversie organiseerde om haar vervolgens weer in te kapselen.
Dit paradoxale proces noemt Greenblatt ‘subversie en inkapseling’ (subversion and
containment): ‘Thus the subversiveness that is genuine and radical … is at the same
time contained by the power it would appear to threaten. Indeed the subversiveness is
the very product of that power and furthers its ends’ (30). Terwijl het elizabethaanse
toneel de soeverein niet zelden als frauduleus en gewelddadig voorstelt, wordt
benadrukt dat zijn macht goddelijk is en hoe dan ook moet worden aanvaard (65).
Net als het absolute machtsbegrip van de midden-Foucault kreeg Greenblatts
concept van subversie en inkapseling hevige kritiek te verduren. Een punt dat relevant
is voor de Nederlandse situatie is dat dit proces zich in de gecentraliseerde politieke
structuur van het vroegmoderne Engeland veel beter laat aanwijzen dan in een
gedecentraliseerd stelsel:
To some extent the paradox disappears when we speak not of a monolithic power
structure producing its effects but of one made up of different, often competing
elements, and these not merely producing culture, but producing it through
appropriations.49
Binnen de gedecentraliseerde politieke structuur van de Republiek moet selffashioning op een andere manier werkzaam zijn geweest dan in het vroegmoderne
Engeland. De casus van Palamedes (zie hoofdstuk 1) laat bijvoorbeeld zien dat Vondel
vrijwel straffeloos kritiek kon uiten tegen de stadhouder zolang hij bescherming
genoot van lokale begunstigers. Dat betekent niet dat Palamedes niet onderhevig was
aan discursieve processen van inkapseling, maar wel dat in de Republiek meerdere
discoursen tegelijk werkzaam waren. Naast het politieke discours was er sprake van
een ethisch discours dat de politiek op gezette tijden poogde te omzeilen. In Vondels
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oeuvre tekent dit conflict zich af, wat het tot een geschikte casus maakt voor een
analyse van parrhesia.

De Nederlandse barok
De periode tussen de middeleeuwen en de moderne tijd wordt vaak aangeduid met de
verzamelterm ‘vroegmoderne tijd’ omdat de cultuurhistorische aanduidingen van
renaissance, barok en verlichting heel divers zijn gedefinieerd en daardoor
onduidelijkheid kunnen oproepen (Starn 2002). Mits helder gedefinieerd zijn de
termen echter goed bruikbaar. De term ‘barok’ plaatst de uitbundige vorm en de
thematiek van Vondels teksten in een breder, cultuurhistorisch verband.50 Voor mijn
begrip van barok baseer ik me op de definities van Foucault en Walter Benjamin
(1892-1940), die verhelderen wat Vondels barokke teksten interessant maakt voor
een analyse van parrhesia.
In Les Mots et les choses (1966; The Order of Things) situeert Foucault de barok
als de overgangsperiode tussen twee épistèmes: de renaissance en de klassieke
épistème. Épistèmes zijn de samenhangende systemen van ideeën die de grenzen
bepalen van wat in een bepaalde periode wordt aanvaard als waarheid. De barok
wordt gekenmerkt door een botsing van twee opvattingen van waarheid, wat haar tot
een geschikte periode maakt voor genealogisch onderzoek naar de veranderingen die
een bepaald begrip door de tijd ondergaat. Het is niet voor niets dat Foucaults
beroemde bespreking van Diego Velasquez’ schilderij Las meninas (1656) een barok
werk betreft, want hierin kon hij verschillende waarheidsopvattingen tegelijk
aanwijzen (OT 1-16). Het is ook niet toevallig dat het hier een kunstwerk betrof, want
juist in de beeldende kunst en de poëzie zouden volgens Foucault meerdere
waarheden naast elkaar kunnen bestaan (OT 49; Tanke 2009, 34). Op dezelfde manier
biedt Vondels oeuvre inzicht in de overgang in het waarheid spreken van de
renaissance en de klassieke periode.
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Voor beschrijvingen van Vondel als barokke dichter, zie Langvik-Johannessen 1964; Asselbergs
1967, 168-188; Skrine 1978, 63-64, 112-114; Korsten 2009, 13.
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Niet alleen methodologisch, maar ook inhoudelijk is de barok, als de confrontatie van
verschillende waarheidsopvattingen, interessant:
The age of resemblance [renaissance] is drawing to a close. It is leaving nothing
behind it but games. Games whose powers of enchantment grow out of the new
kinship between resemblance and illusion; the chimeras of similitude loom up on
all sides, but they are recognized as chimeras; it is the privileged age of trompel'oeil painting, of the comic illusion, of the play that duplicates itself by
representing another play, of the quid pro quo, of dreams and visions; it is the age
of the deceiving senses; it is the age in which the poetic dimension of language is
defined by metaphor, simile, and allegory. … And the signs that designated them
were to be thought of as the fantasies and charms of a knowledge that had not yet
attained the age of reason [klassieke épistème]. (OT 51)
Het renaissancistische criterium voor waarheid, dat Foucault aanduidt als ‘gelijkenis’,
werd in de barok in toenemende mate als irrationeel ervaren en verdrongen door het
criterium van de nieuwe wetenschappen: ‘representatie’. Het is niet zo dat deze
waarheidsopvattingen in het dagelijks leven voortdurend tegelijkertijd aanwezig
waren, want er bestond wel degelijk een communis opinio over de werkelijkheid. Alleen
op momenten dat zich iets ‘nieuws’ voordeed, openden zich perspectieven op
verschillende werkelijkheden. Onmiddellijk daarna vormde zich een nieuwe
communis opinio, maar bij iedereen die het bestaan van beide werkelijkheden
kortstondig had ervaren was twijfel gewekt over de werkelijkheid. Wat als de
communis opinio niet het juiste wereldbeeld betrof en men in een schijnwerkelijkheid
terecht was gekomen, terwijl de enige juiste werkelijkheid de mens was ontglipt? Het
wereldbeeld van de barokke mens was dat van een illusie, een valse representatie van
de hogere werkelijkheid, een complicatie dus van de eerdergenoemde theatrum
mundi-metafoor.
Wat waren de implicaties van dit barokke wereldbeeld voor het waarheid
spreken? Foucault beschouwt de scheiding van subject en object in het denken van
Descartes als het filosofische eindpunt van de renaissance én als de teruggave van
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parrhesia aan de filosofie.51 In de renaissance werden ethische vragen hoofdzakelijk in
een theologisch kader behandeld, omdat de hoogste waarheid samenviel met de
goddelijke waarheid. Descartes’ objectivering van de hartstochten zorgde ervoor dat
de ethiek tot het domein van de natuurwetenschappen en de wiskunde ging behoren,
zodat er ook buiten de theologie over het ‘goede leven’ kon worden nagedacht en er
weer waarheid werd gesproken door filosofen. In zijn laatste colleges zet Foucault
lijnen uit voor zijn onderzoek naar parrhesia in deze periode (Szalkolczai 2003, 139243; Gros 2011; 2012). In het interview ‘The Genealogy of Ethics’ (1983) zegt hij zijn
geschiedenis van de seksualiteit uit te willen breiden met een boek over de zestiende
eeuw (342), maar daar is hij niet aan toegekomen. Mijn studie naar het barokke
oeuvre van Vondel bouwt ook in die zin voort op Foucaults onderzoek.
Benjamins definitie van de barok, die hij ontwikkelt in Ursprung des deutschen
Trauerspiels (1925; The Origin of German Tragic Drama), baseert zich op
ontwikkelingen in het genre van het Duitse Trauerspiel. Benjamin signaleert dat dit
zes- en zeventiende-eeuwse genre in meerdere opzichten brak met de principes van de
Attische tragedie. Terwijl die tragedie draaide om de conflicten tussen mensen en
goden in prehistorische mythen, spitste het Trauerspiel zich toe op de seculiere strijd
om politieke macht. Volgens Benjamin verbeeldt het barokke Trauerspiel de tragische
aaneenschakeling van gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de menselijke
geschiedenis in een schijnwerkelijkheid terecht zou zijn gekomen. De barokke mens
was opgesloten in een schijnwerkelijkheid waar God zich uit had teruggetrokken.
Terwijl zijn geloof in God niet was afgenomen en de autoriteit van de kerk
onaangetast bleef, was hij geheel en al teruggeworpen op het aardse (79): ‘The
religious man of the baroque era clings so tightly to the world because of the feeling
that he is being driven along to a cataract with it. The baroque knows no eschatology’
(Benjamin 2009, 66). In reactie hierop voerde het barokke Trauerspiel het publiek
langs die momenten in de geschiedenis waarop het perspectief op het goddelijke zich
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CdF83 348-350. Foucault refereert hier aan ‘My Body, This Paper, This Fire’ (HM 550-574). Zie ook

McGushin 2007, 184-189.
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kortstondig had geopend en weer gesloten. De heldenrol werd in het Trauerspiel
steevast vervuld door een soeverein, die in het vierde of vijfde bedrijf wordt
verscheurd tussen zijn menselijke en goddelijke identiteit: ‘unlimited hierarchical
dignity, with which he is divinely invested’ en ‘the humble estate of his humanity’ (70).
Deze ‘verscheuring’ van het hogere en het aardse werd ervaren als de ‘principal
exponent of history’ (62). De vereniging van het goddelijke en het menselijke in één
mensenlichaam was in het barokke denken niet langer denkbaar.
Hoewel de Duitse barok zich ontwikkelde in een andere religieus-politieke
situatie dan de Nederlandse, zijn verscheidene van de motieven die Benjamin
beschrijft ook aanwezig in de treurspelen van Vondel, zoals de hoofdrol voor de
soeverein, diens verscheuring en de belangstelling voor de recente geschiedenis
(Benjamin 2009, 62, 70; Korsten 2009, 13). In de hoofdstukken 3 en 5 komen deze
motieven in detail aan bod.
Omdat de barok vaak wordt geassocieerd met de contrareformatie, wordt hij
niet altijd in verband gebracht met de Nederlandse kunsten van de zeventiende eeuw.
De definitie van Foucault echter, die de nadruk legt op de botsing van het theologische
en het wetenschappelijke waarheidsbegrip, maakt inzichtelijk dat de barok zich op
weinig andere plaatsen zo heftig heeft voorgedaan als in Amsterdam, als broedplaats
van de nieuwe wetenschappen.52 Hoe ingrijpend de denkbeelden van deze
wetenschappen zijn geweest is te boek gesteld door Margaret Jacob (1981; herz. ed.
2003) en Jonathan Israel (2001). Ook hier moest de kerk radicale omwentelingen in
het denken incasseren om haar greep op de samenleving niet te verliezen.
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Op dit moment werkt Frans-Willem Korsten aan een boek over de ‘Nederlandse barok’.
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Vooruitblik

Om verwarring te voorkomen geef ik aan wat ik met deze studie niet beoog. Ik wil niet
beweren dat Vondel een parrhesiast was, aangezien Foucaults concept parrhesia het
idee van volmaakt authentiek en onretorisch spreken juist problematiseert. Veeleer
beschouw ik het feit dat parrhesia in Vondels teksten een leidend motief vormt als een
aanwijzing dat de politiek van de Republiek in een crisis verkeerde. Ik wil ook niet
beweren dat gedecentraliseerde bestuursstructuren noodzakelijk tot parrhesia leiden,
noch dat parrhesia zich enkel voordoet in een vergelijkbare politieke omgeving. Zoals
Foucault zelf benadrukt, neemt parrhesia vele vormen aan in verschillende tekstgenres
en politieke omstandigheden. Ik streef er ook niet naar bij te dragen aan een
begripsgeschiedenis van waarheid in de vroegmoderne Republiek --- hoewel een
dergelijke studie op dit moment nog ontbreekt --- of aan een geschiedschrijving van
parrhesia in de Republiek, zoals die van David Colclough (2009) voor het
vroegmoderne Engeland.53 Dit zijn historische vraagstellingen, terwijl het doel van
deze studie letterkundig en theoretisch is, namelijk om een bijdrage te leveren aan de
begripsvorming van Vondels dichterschap aan de hand van Foucaults concept
parrhesia, en andersom. Wat de historische inhoud van deze studie betreft, sluit ik me
aan bij wat David Scott Kastan en Peter Stallybrass (1991) observeren met betrekking
tot ‘theoretical initiatives’ in de vroegmoderne letterkunde:54
Feminism, Marxism, poststructuralism, and psychoanalysis have productively
transformed the ways in which we now conceive of texts and representations, while
at the same time a renewed attention to historical specifity, necessitated by the
largely metaphoric if not metaphysical appeals to ‘History’ of many of these
theoretical initiatives, has emphasized the importance of the particular, and often
contradictory, material determents of the Renaissance stage. (1-2)
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Vgl. ook Shapins (1994) sociale geschiedenis van waarheid in het zeventiende-eeuwse Engeland.
Voor een uitgebreide discussie van theoretische benaderingen in de historische Nederlandse
letterkunde, zie Korsten 2012.
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Deze studie beoogt aan de hand van vijf casussen inzicht te bieden in vijf specifieke
historische discussies die Vondel opvoert in zijn teksten.
In iedere casus staat een ander aspect van parrhesia in Vondels werk centraal.
In hoofdstuk 1 behandel ik parrhesia met betrekking tot de gedecentraliseerde
politieke structuur van de Republiek. In hoofdstuk 2 komt parrhesia als advies aan de
vorst aan de orde. In hoofdstuk 3 analyseer ik een christelijke interpretatie van
parrhesia. In hoofdstuk 4 geef ik een theoretische beschouwing van de mogelijkheden
voor de verbinding van parrhesia en dramatisering. In hoofdstuk 5 kijk ik naar de
invloed van de nieuwe wetenschappen op Vondels parrhesia en in hoofdstuk 6 naar
dramatisering als methode voor parrhesia.
Hoofdstuk 1 betreft de herinterpretatie van een veelvuldig onderzochte casus:
de verwikkelingen rond Vondels treurspel Palamedes (1625). In Palamedes onthult
Vondel de executie van Johan van Oldenbarnevelt met een klassieke allegorie als een
schending van de rechten van de vrije steden en waarschuwt hij de nieuwe
stadhouder, Frederik Hendrik, om die rechten wél te respecteren. Ik beschouw het
motief van parrhesia in de paratekst van Palamedes als een aanwijzing dat zich in 1625
een crisis van waarheid voordeed in de Republiek en de publicatie van het stuk als
onderdeel van deze crisis. Tegelijkertijd opende de tekst ook een ethische ruimte
binnen dit politieke discours, waarin kon worden onthuld dat onrecht inherent was
aan het gedecentraliseerde politieke stelsel van de Republiek. Op momenten dat de
onderhandelingen op een patstelling waren uitgelopen, trad er een ethisch discours in
werking dat het politieke discours omzeilde en het voortbestaan van de Republiek
veiligstelde. De analyse aan de hand van parrhesia maakt zichtbaar dat dit politieke en
dit ethische discours in Palamedes samenkomen.
In de periode 1625-1632 richtte Vondel zes lofdichten van verschillende vorm
en omvang tot Frederik Hendrik en zijn familie in Den Haag: Begroetenis (1625),
Geboortklock (1626), Verovering van Grol (1627), Amsteldams Wellekomst (1628),
Zegesang ter eere van Frederik Hendrik (1629) en Stedekroon (1632). In hoofdstuk 2
laat ik met het concept polyfonie zien hoe deze lofdichten in de machtsstrijd tussen
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Amsterdam en Oranje functioneerden als een platform voor onderhandeling. Hoewel
Vondel in zijn lofdichten de standpunten van de Amsterdamse regenten vertolkte en
de dynastieke aspiraties van de prins afkeurde, roept hij Frederik Hendrik
herhaaldelijk aan als een soeverein vorst. Ik zal betogen dat Vondel een appel deed
aan het vorstelijke ethos van Frederik Hendrik omdat dit ethos een voorwaarde was
voor de hoorbaarheid van zijn parrhesia. Alleen via deze ambivalente weg kon Vondel
Frederik Hendrik aanspreken op de rechten van de Amsterdamse burgers en
regenten.
In hoofdstuk 3 bestudeer ik een christelijke interpretatie van parrhesia in Peter
en Pauwels (1641), een treurspel dat kort na Vondels keuze voor het katholicisme
verscheen. Op het eerste gezicht vormt de tekst een katholieke geloofsbelijdenis, maar
een polyfone analyse maakt een onderliggende discussie zichtbaar over de katholieke
kerk en het pontificaat in het bijzonder. De personages Peter en Nero personifiëren
twee kanten van de paus, als geestelijke en wereldlijke machthebber. Niet alleen
brengt de tekst de gruwelijkheden in herinnering die in naam van de paus tegen
medechristenen waren verricht, maar de motieven van martelaar en tiran wijzen ook
op een problematisering van soevereiniteit op zich. Deze kwestie wordt belichaamd
door de derde protagonist, Pauwels, die in de Bijbel een parrhesiast wordt genoemd,
maar zich in Vondels treurspel ontpopt als het tegendeel van een waarheidspreker,
een demagoog die de waarheid ondergeschikt maakt aan macht. In Pauwels komen
geloof en macht samen als twee vormen van parrhesia binnen de kerk.
In hoofdstuk 4 zal ik, ter voorbereiding van de laatste twee hoofdstukken, de
theoretische implicaties van de combinatie van parrhesia en dramatisering uitwerken.
Hoewel deze concepten afkomstig zijn uit twee heel verschillende denksystemen, die
van Foucault en Deleuze, en zonder een van beide tot de ander te willen reduceren,
betoog ik dat dramatisering een verrijking vormt van Foucaults concept parrhesia.
Waar Foucault zwijgt over de rol van de verbeelding voor parrhesia, waardoor de
relatie met kunst vaag blijft, kent Deleuzes concept dramatisering een prominente
positie toe aan de verbeelding als de plaats waar denken en handelen samenkomen om
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onophoudelijk nieuwe waarheden te onthullen. Daarbij wordt zichtbaar dat Foucault
en Deleuze elkaar dicht benaderen in hun ‘denken van kunst’, wat iets anders is dan
denken óver kunst.
In hoofdstuk 5 wordt Herkules in Trachin (1668) besproken als een platform
voor de discussie over de hartstochten in de Amsterdamse toneelwereld. In dit
treurspel, dat een vrije vertaling was van Sophocles’ Trachiniae, klinken verschillende
contemporaine visies op de hartstochten door, die ik zal analyseren aan de hand van
de personages Herkules en Deianier. De wijze waarop de hartstochten in Herkules
werkzaam zijn en hem dwingen tot parrhesia tegen zijn vader en oppergod Jupiter
getuigen van invloed van het spinozistische denken. Dit biedt aanleiding om de
affectieve werking van het treurspel zelf te analyseren aan de hand van Spinoza’s
immanente ethiek van affect. Het feit dat Vondel in zijn bewerking van Sophocles’
tragedie afzag van de katharsis, geeft aan dat de hartstochten hier een andere functie
vervullen dan de aristotelische toneeltheorie voorschrijft en die ik zichtbaar zal
maken als een vorm van dramatisering.
In hoofdstuk 6 ga ik gedetailleerd in op dit proces van dramatisering, aan de
hand van de poëticale tekst Tooneelschilt (1661), waarin Vondel het toneel verdedigt
tegen de aanklachten van calvinistische predikanten. Ik beschouw Vondels visie op
toneel in Tooneelschilt als een crisis van representatie: het uitgangspunt voor zijn
pleitrede wordt gevormd door de gevestigde theatrale traditie, maar wordt
geconfronteerd met een dramatiserende visie op toneel. Deze visie zal ik analyseren
met betrekking tot achtereenvolgens de aard, de functie, de werking en de ruimte van
toneel, om te betogen dat dramatisering in Vondels werk functioneert als de methode
van parrhesia.

58

Hoofdstuk 1
‘Toen ick vervloeckte waerheit sprack’
Parrhesia en retorica in Palamedes (1625)

Inleiding

Op 29 augustus 1618 liet stadhouder Maurits de landsadvocaat van Holland Johan van
Oldenbarnevelt arresteren om hem vervolgens in een schijnproces ter dood te laten
veroordelen (Van Deursen 2005, 272; Den Tex 1960-1972, 3: 675-717). In de jaren
voorafgaand aan deze crisis waren Maurits en Oldenbarnevelt, als aanvoerders van
respectievelijk het Staatse leger en de Staten-Generaal, steeds nadrukkelijker
tegenover elkaar komen te staan. Hun visies op met name de oorlogspolitiek en de
godsdiensttwisten liepen dermate uiteen dat het bestuur van de Republiek uiteindelijk
in een patstelling terechtkwam. Het conflict kwam tot een climax toen Maurits zijn
militaire macht aanwendde om in de steden van Holland ‘de wet te verzetten’, dat wil
zeggen de hem onwelgevallige leden van vroedschap en magistraat te vervangen door
prinsgezinde regenten. Om deze machtsgreep --- want dat was het --- te voltooien,
diende uiteindelijk ook de invloedrijke landsadvocaat van Holland uit de weg te
worden geruimd. Oldenbarnevelt werd op 13 mei 1619 op het Binnenhof onthoofd. In
de jaren die volgden stonden de afgezette remonstrantse regenten aan de zijlijn,
vanwaar ze lijdzaam moesten toezien hoe de rechten van de vrije steden, zoals
vastgelegd in de Unie van Utrecht (1579), met voeten werden getreden.
Zes en een half jaar na de executie verscheen in Amsterdam Joost van den
Vondels Palamedes oft Vermoorde Onnooselheyd (1625).55 In dit treurspel werd
stadhouder Maurits beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op
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De gebruikte tekst is de eerste druk, uitgegeven door Jacob Aertsz Colom: Unger 113; Ex. KB: 232 N
32 (1). De tekst in de WB-editie betreft t.g.v. een misverstand de eerste roofdruk (Gerritsen 1978).
Voor de vers- en regelverwijzing, zie WB 2: 2-96 (Unger 112). Over de verschillen tussen de eerste druk
en de roofdrukken van 1625, zie Wijngaards 1978, 37-39.
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Oldenbarnevelt aan de hand van een allegorische vergelijking met de veroordeling van
de onschuldige Palamedes door de Griekse vorst Agamemnon.56 Het stuk speelt in het
Griekse legerkamp voor Troje waar Palamedes een van de legeraanvoerders was, maar
door zijn vrijmoedige spreken de andere aanvoerders en ook priesters tegen zich in het
harnas had gejaagd. Een van deze aanvoerders, Ulysses, overtuigt de Griekse vorst en
opperbevelhebber Agamemnon er met een list van dat Palamedes verraad pleegt,
waarop Agamemnon Palamedes in een schijnproces ter dood laat veroordelen. In het
laatste bedrijf draagt de god Neptunus de Griekse legeraanvoerders Ajax en Achilles
op om Palamedes’ lichaam te begraven in de tempel van Themis, de godin van het
‘heijligh recht’.57
De publicatie van Palamedes dateert van eind oktober 1625, een maand na de
begrafenis van Maurits op 16 september; hij was op 23 april overleden.58 Hoewel het
stuk niet werd opgevoerd trok de tekst onmiddellijk de aandacht van de
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier van het gewest Holland.59 Ze drongen
erop aan dat de dichter, wiens naam breeduit op het titelblad stond vermeld (afb. 1),
werd uitgeleverd aan de gewestelijke rechtbank, het Hof van Holland. De
Amsterdamse schout Jan ten Grootenhuis liet hun echter weten dat Vondel zich beriep
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De tekst is een bewerking van een fragmentair overgeleverde Griekse tragedie van Euripides uit ca.
480-406 v. Chr. (‘Palamedes.’ BNP). Voor een analyse van Vondels treurspel, zie Smit 1956, 99-130;
Wijngaards 1978, 17-35.
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Vondel geeft de goden in het treurspel Latijnse namen. Poseidon wordt dus Neptunus, wat Vondel
vervolgens verdietst tot Neptuin.
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Het stuk zou voor het eerst worden opgevoerd in 1663 in Rotterdam (Historisch Genootschap
Rotterodamum 1919; Wijngaards 1978, 38). Amsterdam volgde met drie opvoeringen op 26 februari,
19 maart en 27 april 1665. De schouwburg werd toen verbouwd, zodat de spelers op eigen rekening
speelden, dus buiten verantwoordelijkheid van de schouwburgregenten (Wijngaards 1978, 38; Oey-de
Vita en Geesink 1983, 148). Met dank aan Sabine Muller. De gegevensbestanden over de opvoeringen
in de Amsterdamse schouwburg tussen 1637 en 1784, die in de loop der jaren zijn verzameld door
Sabine Muller, Rudolf Rasch en Mieke Smits-Veldt, E. Oey-deVita, Marja Geesink en Anna de Haas,
worden in het UvA project CREATE. Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective door Leonor
Álvarez Francés en Frans Blom samengevoegd tot de database Onstage, binnenkort op:
www.vondel.humanities.uva.nl/onstage.
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In de Notulen van de Gecommitteerde Raden van 6 november 1625 wordt Palamedes een
‘seditieuze’ publicatie genoemd, ‘gaende verre buyten de historye die hij verhaelde’. Gecit. in
Molkenboer 1939, 46-48. Voor het dagelijks bestuur hadden de Staten van Holland Gecommitteerde
Raden aangesteld. Amsterdam viel onder die van het Zuiderkwartier, gevestigd in Den Haag (Frijhoff
en Spies 1999, 92).
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Afb. 1 Het titelblad van de eerste druk van Palamedes (1625). Zoals
gebruikelijk bij uitgaven die tegen het jaareinde verschenen, is deze
gepostdateerd.
op zijn ius de non evocando, het recht om niet te worden uitgeleverd en om te worden
berecht in de eigen woonplaats. Vondel dook vier dagen onder op het landgoed
Scheybeeck van Laurens Baeck in Beverwijk, tot het Hof van Holland toestemming
had gegeven voor berechting door de Amsterdamse schepenbank.60 De schepenen
besloten tot een geldboete van driehonderd gulden en verbranding van alle Palamedesexemplaren (Brandt 1682, 20). Op 22 januari 1626 liet de schout aan de
Gecommitteerde Raden weten dat de boete was voldaan en dat alle boeken waren
verbrand.61
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Extract uit de schoutenrol van Amsterdam, 17 december 1625. Gecit. in Molkenboer 1939, 51. Zie
ook 49; Den Tex 1960-1972, 4: 329-330.
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Brief Jan ten Grootenhuis aan het Hof van Holland, 22 januari 1626. Gecit. in Molkenboer 1939, 5152.
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In de ogen van de remonstrantse predikant Carolus Niellius, die de verwikkelingen als
gevangene op slot Loevenstein angstvallig volgde, schenen deze straffen ‘een
geeselinghe te wesen met een vossenstaert’ en ze deden hem ‘nadencken datter een
andere constellatie aen de lucht moet wesen, die wij niet en weten.’62 Afgaande op de
zeventiende-eeuwse wetboeken was Vondel inderdaad niet zwaar gestraft, want daarin
wordt onthoofding genoemd als de strafmaat voor alle vormen van samenzwering ‘in
spijt, en tot agterdeel van de Prince van den Lande, of het gemenebest’, waartoe ook
‘het stroeyen van seditieuze boecken’ wordt gerekend (Simons 1909, 34). Toch biedt
de zeventiende-eeuwse jurisprudentie geen enkel voorbeeld van een dichter die om
zijn werk tot de doodstraf is veroordeeld (Groenveld 1986, 237-239; Van Marion
2011, 31). Uit het verslag van de rechtszaak door Vondels biograaf Gerard Brandt
(1626-1685) komt naar voren dat de schepenen de ‘vryheit der Poezye en
tooneelwetten’ in enige mate respecteerden (23). Hoe dan ook: driehonderd gulden
stond gelijk aan een klein jaarsalaris en was voor een middenstander als Vondel een
zwaar op te brengen boete. Al gauw ging het gerucht dat een van de Amsterdamse
schepenen, Albert Coenraads Burgh, de kosten had vergoed.63 Bovendien waren de
exemplaren van de eerste druk, in tegenstelling tot wat de schout had beweerd, niet
grondig opgespoord en verschenen er binnen het jaar ook nog zes roofdrukken in
Amsterdam.64 Alles wijst er kortom op dat Vondel bij de publicatie en tijdens het
proces werd gesteund door Amsterdamse regenten die de inhoud van Palamedes wel
konden waarderen.
Het feit dat Vondel zijn naam open en bloot op het titelblad van Palamedes
vermeldde, is op het eerste gezicht uitermate moedig. Naar analogie van de titelheld
toonde Vondel zich ‘ghestrengh, en onbuyghelijck’ (WB 2: 631, r. 7). Echter, indien
Vondel inderdaad werd gesteund door de Amsterdamse regenten kan de vermelding
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Brief Carolus Niellius aan Bererus Vezekius, 12 december 1625 (Vondelbrieven, 37). Over Niellius,
zie Nauta 1978-2006, 1: 213-214.
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Dit gerucht vind ik uitsluitend en zonder bronvermelding in Van Lennep 1890, 2: 522.
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Brief Niellius aan Vezekius, 12 december 1625 (Vondelbrieven, 37-38). Zie ook Brandt 1682, 24;
Molkenboer 1939, 52.
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van zijn naam op het titelblad ook als een doelbewuste publicatiestrategie worden
geïnterpreteerd. Tacitus signaleerde in de Annales (110-120 n. Chr.; ed. 1942) al dat de
vervolging van een parrhesiast het effect van zijn woorden vaak alleen maar vergrootte
(4: 34). De klassiek geschoolde Niellius vermoedde dat de commotie rond Palamedes
precies met dat doel was opgewekt:
’t is ook zeeker, dat ’er geen beter middel is om boeken te doen begeeren en leezen,
dan dat men ze verbiede, ophaale, of verbrande, en de schryvers straffe: want dat
verwekt veel geruchts, en veelen, die anders op zulke schriften nooit gedacht
hadden, willen ze zien. Dit is ’t rechte zout, dat zulke spys smaaklyk maakt.65
Het vermoeden van tijdgenoten dat Palamedes een strategische zet in het conflict
tussen de calvinisten en de remonstranten betrof, doet niet af aan het feit dat de
publicatie een verschuiving heeft gemarkeerd in het machtsevenwicht tussen de
Amsterdamse regenten en de stadhouder. In de voorgaande jaren was het ondenkbaar
geweest dat iemand Maurits publiekelijk zou beschuldigen van machtsmisbruik, maar
in 1625 durfden de Hollandse steden hun tanden weer te laten zien. Dit had ook te
maken met de nieuwe stadhouder; na het overlijden van Maurits had Frederik
Hendrik diens functies een voor een overgenomen, maar of hij Maurits’ tirannieke
beleid ook zou voortzetten moest nog blijken. Vooralsnog stelde hij zich
terughoudender op. De door Maurits in het zadel gehouden bestuurders in de steden
waren hun sterke hand kwijt, en voor de afgezette remonstranten ontstond daardoor
weer perspectief.

Vooruitblik
In dit hoofdstuk zal ik betogen dat Vondel in de verwikkelingen rond de publicatie
van Palamedes hoe langer hoe meer naar voren komt als een parrhesiast, iemand die
zijn naam of zijn leven op het spel zet omwille van de waarheid. Die voorstelling maakt
deel uit van de bredere thematisering van parrhesia in de publicatie, die erop wijst dat
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Brandt 1682, 23-24. Vgl. het fragment in Vondelbrieven (37).
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zich in de Republiek een crisis van waarheid voordeed. Het gaat mij er niet om
Vondels visie op de crisis weer te geven, maar om de betekenis van de publicatie in
relatie tot politieke en ethische processen in de Republiek inzichtelijk te maken.
Daartoe zal ik een analyse maken van de paratekst van Palamedes, waar ik alle teksten
van Vondel toe reken die aan het treurspel kunnen worden gerelateerd binnen de
publicatie (peritekst) en daarbuiten (epitekst) (Genette 1997, 5). De peritekst van
Palamedes bestaat uit de teksten en afbeeldingen in het voorwerk van de publicatie en
voor de epitekst baseer ik me op de thematisch verwante hekeldichten en
gelegenheidsgedichten uit de periode 1625-1632.66 De paratekst is bijzonder nuttig
voor een onderzoek naar de beeldvorming van Vondel omdat de dichter en soms ook
de uitgever en andere betrokkenen hierin vaak uitspraken doen over hun bedoelingen
met de publicatie (Genette 1997, 2). Uiteraard zijn die uitspraken niet altijd oprecht
en mag de wijze waarop de dichter in de paratekst wordt voorgesteld niet worden
verward met diens intentionaliteit daarbuiten, die per definitie onkenbaar is en ook
niet relevant voor mijn onderzoek naar de politieke en de ethische betekenis van de
Palamedes-publicatie.67
In paragraaf 1.1 laat ik zien dat Vondel in de paratekst van Palamedes als een
parrhesiast en zelfs als een tweede Palamedes wordt voorgesteld. In paragraaf 1.2
relateer ik deze voorstelling aan Vondels strategische belangen als Amsterdamse
dichter. Daaruit blijkt dat zowel de publicatie van Palamedes als Vondels voorstelling
als parrhesiast werden gefaciliteerd door een groep poëzieliefhebbers met invloed in
het Amsterdamse stadsbestuur. Ze steunden de publicatie omdat daarin de belangen
van de Amsterdamse regenten werden behartigd. In paragraaf 1.3 plaats ik Vondels
voorstelling als parrhesiast in een breder politiek kader, waardoor zichtbaar wordt dat
de mechanismen voor lokale kritiek op de federale macht werden gestimuleerd door
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Over het verband tussen Palamedes en de hekeldichten, zie Geerdink 2012b.
Zie het beroemde essay ‘The Intentional Fallacy’ van W.K. Wimsatt en M. Beardsley (1946; herziene
versie 1954), waarin de auteurs betogen dat ‘the design or intention of the author is neither available
nor desirable as a standard for judging the success of a work of literary art’ (3).
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de gedecentraliseerde politieke structuur van de Republiek, die gepaard ging met een
hoge mate van ‘particularisme’ (Price 1994), waarbij lokale belangen prevaleerden
boven federale wetgeving. Vanuit dit perspectief is het motief van parrhesia in
Palamedes representatief voor discursieve processen van onthulling en verhulling in de
Republiek --- ‘representatief’ in de zin dat Palamedes deze discursieve processen
zichtbaar maakt.
Met ‘discursieve processen’ bedoel ik alle mogelijke processen van
machtswerking binnen een samenleving, zoals politieke, religieuze en
wetenschappelijke macht, die het spreken, denken en handelen van mensen sturen.
Discursieve processen zijn altijd reproductief, dat wil zeggen: gericht op de
instandhouding en uitbreiding van de invloed van het discours binnen de samenleving.
Daarbij functioneert een discours ‘situationeel’, dus niet op basis van een statische set
regels, maar door zo effectief mogelijk te reageren op de gegeven situatie. Binnen een
samenleving zijn altijd verschillende discoursen tegelijk werkzaam, maar vaak
ongemerkt. Hun werking wordt pas zichtbaar wanneer twee of meer discoursen met
elkaar in conflict raken en toont zich dan als de antagonismen tussen de praktijken
van deze discoursen (SP 780). In dit hoofdstuk spits ik mij toe op twee discoursen die
samenkomen in Palamedes: een politiek en een ethisch discours. Het politieke discours
van de Republiek werd gevormd door het politieke stelsel en de wetgeving en was erop
gericht deze instituties te laten functioneren en voortbestaan. Inherent aan dit
politieke discours waren de terugkerende spanningen tussen de stadhouder en de
Hollandse steden --- ook wel de ‘Hollandse ziekte’ genoemd (Van Gemert 1984) --alsmede de levendige onderhandelingscultuur. Het ethische discours was gericht op
dat wat goed, heilzaam en nuttig was voor de Republiek, zelfs als het daardoor in
conflict raakte met het politieke discours. Op momenten dat het politieke discours
niet langer in staat was om waarheid te genereren en in een patstelling dreigde te raken
brak het ethische discours door in het politieke domein om een beslissing te forceren.
Met ‘ethisch’ duid ik niet op deugdelijkheid in de morele zin, maar op het streven naar
een ethisch evenwicht, vergelijkbaar met het streven naar het ‘gulden midden’ (meson)
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in de ethiek van Aristoteles als de optimale positie tussen twee uitersten (Ethica
Nicomachea 2: 1106a-1106b). De notie van evenwicht was cruciaal voor het ethische
discours van de Republiek omdat dit uitermate meerstemmig was en bestuurlijke orde
niet bestond bij de gratie van eenheid of eendracht, maar van een tijdelijk evenwicht
tussen de politieke instituties. De ‘optimale positie’ voor een evenwicht was
afhankelijk van de politieke en religieuze situatie in de Republiek op een bepaald
moment en in die zin ‘situationeel’ bepaald.
In paragraaf 1.4 ten slotte zal ik betogen dat parrhesia, als het scharnier waarin
dit politieke en ethische discours samenkomen, inherent is aan de ‘retoriek’ of de
discursieve processen die het voortbestaan van de Republiek garanderen. De
onderlinge samenhang van de discoursen is in de klassieke allegorie van Palamedes
werkzaam als een dynamiek van onthulling en verhulling. De allegorie van Palamedes
functioneert binnen het politieke discours als een onthulling van het feit dat Maurits
de hoogste wet van de Republiek heeft geschonden; op het ethische niveau onthult de
allegorie dat onrecht en geweld aan de basis liggen van de Republiek.

1.1 Vondel als parrhesiast

De peritekst
Vondel voorziet Palamedes van een uitgebreid voorwerk, dat bestaat uit het titelblad,
een anoniem sonnet, de titelprent van Salomon Savery, een voorwoord, een
samenvatting van het treurspel en een lijst van personages.68 Met name de negen
pagina’s lange Voorrede van Vondel valt op en wijst erop dat de publicatie extra
duiding behoefde.
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De letterlijke titels zijn: Klinckert (WB 2: 618), Voorrede (619-630), Het inhoud (631-633) en
Personagien (634). ‘Voorrede’ wordt in de WB-editie op basis van de roofdruk gespeld als ‘Voor-rede’.
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In de Voorrede licht Vondel de thematiek van het treurspel toe om vervolgens in te
gaan op het bronnenonderzoek dat aan de bewerking voorafging. Tot slot doet hij
enige uitspraken omtrent de gekozen spelling, die was gebaseerd op het ‘letterkunstigh besluyt’ dat hij samen met enkele vooraanstaande poëzieliefhebbers had
opgesteld (Brandt 1682, 16). Met name het eerste deel van de Voorrede is van belang
voor de voorstelling van Vondel als parrhesiast. Het opent met het onderscheid tussen
goede en slechte bestuurders; een goede bestuurder ‘set goed en bloed inde weegschael
om het gemeen beste’ (r. 2), maar wordt gemakkelijk verdrongen door slechte
bestuurders, die ‘hun bysonder boven het gemeen welvaren stellen’. De ‘menschen’
laten zich al te gemakkelijk door de slechte bestuurders misleiden, vooral waar het
geloofszaken betreft. Toch zal op de lange termijn de ‘rechtvaerdigheyd’ zegevieren en
zullen haar beschermers, de goede bestuurders, altijd weer in ere worden hersteld.
Vondel noemt Palamedes als het voorbeeld van een goede bestuurder die tijdens zijn
leven werd verguisd maar later werd geëerd met de tragedie van Euripides. In Vondels
bewerking wordt in het vijfde bedrijf ten teken van het zegevierende recht een
standbeeld voor Palamedes opgericht in de tempel van Themis (v. 2007-2050). Dit
betekenisvolle moment is ook afgebeeld op de titelprent (WB 2: 617). Vondel
benadrukt dat ‘geschicht-schryvers, poëten, en redenaers’ (r. 54-55) een belangrijke rol
vervullen bij het uitlichten van de goede bestuurders als rolmodellen voor volgende
generaties. Zonder hen zou het bestuurders aan iedere stimulans ontbreken om
rechtvaardig te handelen. Hier noemt Vondel Socrates als voorbeeld, die toen hij door
de Atheense volksvergadering was veroordeeld tot de gifbeker in zijn afscheidsrede zei
troost te putten uit Palamedes’ postume rehabilitatie door Euripides (afb. 2):
‘Daerbeneffens vertroost my Palamedes, die eene gelijcke dood gestorven is als ick:
want hy nu schoondre lofsangen verschaft als Ulysses, die hem onrechtvaerdelijck om
het leven broght.’69
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Zie WB 2: 621, r. 51-53. Het betreft Vondels vertaling van Xenofons Apologia (r. 47-50).
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Afb. 2 Jacques Louis David. De dood van Socrates (1787).
In deze Voorrede wordt parrhesia op meerdere manieren gethematiseerd. Ten eerste
vertonen de ‘goede bestuurders’, Palamedes en Socrates, alle eigenschappen van een
parrhesiast: ze offeren zich op voor het gemeengoed (r. 2), hun waarheid wordt
verdrukt door de slechte bestuurders (r. 20) en ze zijn onschuldig en oprecht (r. 29).70
Daartegenover gedragen de slechte bestuurders zich als sofisten, die het volk misleiden
uit eigenbelang. Ten tweede is er de kwestie van de lichtgelovige burgers die niet in
staat zijn onderscheid te maken tussen de goede en slechte bestuurders. Vondel
ontleent deze beschrijving aan de Politeia (ca. 380 v. Chr.), waarin Plato zich afvraagt
welke staatsvorm de gerechtigheid in de staat het beste waarborgt.71 In zijn
beschouwing van de staatsvorm van de democratie beschrijft hij precies de situatie die
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Zie ook Het inhoud (WB 2: 631, r. 6-11).
De invloed van Plato’s Politeia blijkt m.n. uit de centrale rol die in de Voorrede is weggelegd voor
‘gerechtigheid’. Over gerechtigheid, zie Politeia 10: 612d. Ook de typering van goede bestuurders (1:
342e), de afkeer van lichtgelovige burgers (8: 558b-c) en de functie van poëzie voor de staat (3: 389b,
395c) wijzen in de richting van de Politeia. Zie MacClelland 1996, 32. Over kennis van Plato’s
politieke theorie in de Nederlandse Republiek, zie Hankins 1990, 3-17; Van Gelderen 1992, 154, 225;
Kossmann 2000, 27-51.
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door Michel Foucault wordt gekwalificeerd als een ‘crisis van parrhesia’.72 Vondel
betrekt deze politieke situatie allegorisch op die in de Nederlandse Republiek. Hoewel
er in de Republiek geen sprake was van democratie in de klassieke zin is de
vergelijking met de Atheense situatie relevant; in 1618 hadden de burgers van de
Hollandse steden zich laten misleiden door Maurits die vanaf de preekstoel was
gesteund door de calvinistische predikanten, die het volk als sofisten tegen
Oldenbarnevelt hadden opgehitst. Ten derde staat parrhesia centraal in verschillende
van de in de Voorrede genoemde bronteksten, zoals Xenofons Apologia (46) en
Memorabilia (88), en Lucianus’ Verae historiae (10). Hoewel het woord parrhesia in de
Voorrede niet voorkomt, getuigt deze ontegenzeggelijk van Vondels fascinatie met het
verschijnsel van vrijmoedig spreken.
De ondubbelzinnige parrhesiasten in de Voorrede zijn Palamedes, Socrates en
per implicatie Oldenbarnevelt. Bij nadere bestudering van de peritekst blijkt dat
Vondel zichzelf daar ook toe schaart en verscheidene van hun parrhesiastische
eigenschappen overneemt. Het feit bijvoorbeeld, dat Vondel zijn naam liet afdrukken
op het titelblad, werd door zijn tijdgenoten als uitermate moedig beschouwd:
Ick ben seer verwondert geweest te verstaen, dat Vondelen sijn rechte naem voor
Palamedes heeft durven stellen, daer hij in praefatione [Voorrede] so groff ende
tastelijck de Rechters aentast, ende in het geheel werck noch Agamemnon noch
andere en spaert. Ick meende ganschelyck dat de naem van den autheur ende
drucker gefingeert waren, mij niet connende inbeelden, dat ymant soude durven
sulcken schrift voor het sijne bekennen.73
Vondels moed wordt in de peritekst verder aangezet door zinspelingen op de
allegorische betekenis van het stuk. Deze zinspelingen moeten niet alleen als
onthullingen worden beschouwd, maar vooral ook als reticentiae (verzwijgingen), want
Vondel maakt de betekenis van de allegorie nergens expliciet. Zo’n zinspeling kan de
uitdrukkelijke afwijzing van de allegorische lezing betreffen, zoals wanneer Vondel, bij
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Zie FS 86; CdF84 35. Voor de crisis van parrhesia, zie de inleiding (27). Ik heb deze ‘crisis van parrhesia’
opgesplitst in een ‘crisis van waarheid’ en een ‘crisis van de waarheid’ (zie de Inleiding, 17-18).
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Brief Niellius aan Vezekius, 12 december 1625 (Vondelbrieven, 37).
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wijze van disclaimer, stelt dat zijn stuk slechts ‘de boose Heydenen’ betreft en hij
tussen haken toevoegt dat het geen betrekking heeft op zijn eigen wereld: ‘ick roer
geene Christenen’ (r. 16-17). Deze toevoeging is weliswaar niet gespeend van ironie,
maar komt er toch op neer dat Vondel de allegorische betekenis van Palamedes niet
weggeeft. Andere zinspelingen gaan iets verder, zoals de uiterlijke gelijkenis van
Palamedes met Oldenbarnevelt in de titelprent, en de tijdsaanduiding ‘Ten leed geen
seven jaer’ (v. 1) in het sonnet waarmee de uitgave opent, die verwijst naar het jaar van
de executie (1619). Met deze zinspelingen lichtte Vondel een tipje van de sluier op,
maar zonder de sleutel tot de allegorie weg te geven.74 Tijdens het proces zou blijken
dat dit heel verstandig was, want zoals blijkt uit het pleidooi van Vondels advocaten
poogden Vondels tegenstanders zijn schuld op grond van de letterlijke tekst hard te
maken. Een expliciete onthulling zou als een regelrechte schuldbekentenis zijn
opgevat:
Hy [Vondel] werdt in dit pleit door d’Advokaaten Luit en Kats en den Pleitbezorger
Bouman gedient, die van zynent weege beweerden, ‘dat men den inhoudt most
verstaan, niet naar ’t geen’er d’een of d’ander uit zoogh, en als met nyptangen uit
trok, maar naar de verklaaring des Dichters; dewyl elk een uitlegger was van zyne
eige woorden.’75
In het retorische handboek van Heinrich Lausberg (1998) worden drie motieven
genoemd voor het gebruik van reticentiae: de spreker zwijgt uit respect, hij wordt
overmand door emotie of hij wil de gevoelens van het publiek over het betreffende
onderwerp juist verhevigen (395-396). Vondels verzwijgingen kunnen worden
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Er circuleerden in 1625 sleutels in Amsterdam waarin de personages van het treurspel wel stuk voor
stuk werden geïdentificeerd. Een dergelijke sleutel is overgeschreven in een exemplaar van Palamedes
op fol. B1v (UBA: Vondel 2 E 45 (4)).
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Zie Brandt 1682, 22-23. Een pleitbezorger was een jurist die de gedaagde in het proces
vertegenwoordigde en het geding leidde, terwijl de advocaten de gedaagde als raadsman bijstonden
(Pleitbezorger 1. WNT). ‘Luit’ betreft vermoedelijk Jacob Luijt (NNBW 6: 977). De enige ‘Kats’ in het
NNBW die in aanmerking komt, is Jacob Cats (6: 279-285), maar deze was in 1625 stadspensionaris
van Dordrecht, en een van de eisen die aan stedelijke pensionarissen in Holland werd gesteld was dat
ze geen advocatenpraktijk mochten houden. Met dank aan Johan Koppenol. ‘Bouman’ --- wellicht
verwant aan het Amsterdamse drukkersgeslacht --- is onbekend.
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uitgelegd als respect voor de wet, maar andersom droegen juist de censuurmaatregelen
bij aan de sensatie rond de ontrafeling van de allegorie en aan de voorstelling van
Vondel als moedige onthuller van de waarheid.
Behalve Vondels moed wordt in de peritekst zijn goede relatie met de waarheid
in beklemtoond. In de Voorrede wordt gesteld dat publieke woordvoerders zoals
dichters bijdragen aan gerechtigheid door in hun werk goede bestuurders op te voeren
als rolmodellen voor volgende generaties van bestuurders:
Oversulcx is het gemeene beste niet weynigh gehouden in [verschuldigd aan] de
geschichtschryvers [geschiedschrijvers], poëten, en redenaers, die de beroemde
helden hebben onsterffelijck gemaeckt, door hunne gheschriften sonder de welcke
so vermaerde, en loffelycke daeden, met den graeve, en eene eeuwighe vergetelheyd
souden overstolpt blyven: daer [terwijl] nu hunne geheugenis en glorie, noch veele
dappere mannen uytlevert, en hen ter deughde aenprickelt … (r. 54-60)
Het citaat betreft de klassieke memoria-functie van de dichter en stelt dat de
gemeenschap veel dank verschuldigd is aan dichters en kunstenaars, die bestuurders
ziften op de zeef der geschiedenis en de goede ook na hun dood in leven houden als
voorbeeld voor het nageslacht. In de context van Palamedes veronderstelt deze
memoria-functie dat dichters, om uit de geschiedenis de goede bestuurders te
selecteren, een scherp oog moesten hebben voor de waarheid, aangezien de waarheid
niet zelden werd verdrukt. Uiteraard stond deze functie op gespannen voet met de
censuur, waardoor Vondel de naam Oldenbarnevelt niet eens kon noemen. Als gevolg
van deze spanning ontspint zich in de Voorrede een spel van verhulling en onthulling.
Een laatste betekenisvol element in de toekenning van parrhesiastische
eigenschappen aan Vondel betreft het optreden van Palamedes als geest in het sonnet
in het voorwerk. Als ‘een schim mishandelt blond en blaeu’ achtervolgt hij zijn
corrupte rechters:76
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Vgl. ‘Iaergetyde van wylen Heer Ioan van Oldenbarneveld’ (ca. 1631; WB 3: 341-343), waarin
Oldenbarnevelt, ‘de geest ontkerckert’, zijn beul met zijn ‘romp en kop’ ziet spelen.
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By toortslicht, sprack hy, ick uw’ straf lees uyt dees’ blaeren:
Die myne onnooselheyd° ten roove gaeft aen ’t graeu.° (v. 7-8)

onschuld; gepeupel

Palamedes beschuldigt de rechters ervan dat ze zich in hun oordeel hebben laten
leiden door het opgehitste volk. Literaire geestverschijningen waren bij Vondels
tijdgenoten vooral bekend uit het senecaanse treurspel, dat door Heinsius in de
Nederlanden was geïntroduceerd en door Vondels leermeesters P.C. Hooft en Samuel
Coster ijverig was beproefd (Smits-Veldt 1986, 60, 66, 258). Toch was het Vondel die
in 1625 in een calvinistisch pamflet tegen Palamedes ‘Prins vande Spoockery’ werd
genoemd,77 waarmee zal zijn gezinspeeld op het illusoire karakter van toneel in het
algemeen en het opvoeren van allegorieën en geesten in het bijzonder (Spokerij 4.
WNT). De betekenis van geesten in teksten kan echter ook vanuit de retorica worden

benaderd.78 Lausberg behandelt de geest of fictio personae onder de prosopopoeia
(persoonsverbeelding) en beschrijft deze figuur als ‘[t]he extension of prosopopoeia to
the dead’ (370), in de zin dat de geest de overledene levend doet optreden. De
retorische waarde van geesten is dat ze een eeuwig perspectief innemen en dat ze, in
tegenstelling tot de redenaar, niet kunnen worden vervolgd. De redenaar kan de geest
woorden in de mond leggen die hij niet onder zijn eigen naam wil uitspreken. Vondel
lijkt dit te doen in het hierboven geciteerde sonnet. Binnen een allegorische lezing
verwijst ‘dees’ blaeren’ (v. 7) naar de Unie van Utrecht, waarin de vrijheden van de
steden waren vastgelegd. In de titelprent, die naast het sonnet is afgedrukt, houdt
Palamedes deze handvesten voor zich uitgestrekt als om de wilde beesten af te weren,
terwijl hij de hoed van de vrijheid stevig tegen zijn borst klemt (afb. 3).79 In deze lezing
fungeren de handvesten in de Unie als het bewijs van Maurits’ machtsmisbruik.
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Zie Den gereformeerden Momus aen I. V. Vondelen op zĳnen Palamedes (6 december 1625). Ex. UBA:

OTM, PFL CU 13a. De auteur en drukker zijn onbekend. Zie m.n. strofe 12.
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Over geesten en bovennatuurlijke verschijningen als uitgangspunt voor de analyse van teksten, zie
Del Pilar Blanco en Peeren 2013, 1-27.
79
Voor de beschrijving van de titelprent in het treurspel, zie WB 2: 736-737, v. 2023-2044. De Unie
wordt hier aangeduid als ‘d’Handvesten’ (v. 2027).
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Afb. 3 De titelprent in de eerste druk van Palamedes.
Een andere interpretatie is dat de ‘blaeren’ verwijzen naar Vondels Palamedespublicatie, als het literaire bewijs van de ware toedracht van Oldenbarnevelts
schijnproces. In dat geval achtervolgt de geest van Palamedes de schuldige rechters
met Vondels tekst en verwoordt hij, bij wijze van een prosopopoeia, de mening van de
dichter. De geest en Vondel vervullen dezelfde rol door de rechters te vervolgen en de
waarheid aan het licht te brengen. Ook in dit opzicht neemt Vondel parrhesiastische
trekken over van Palamedes.
73

De epitekst
In de peritekst van Palamedes (alle teksten binnen de publicatie) neemt Vondel
eigenschappen over van de grote parrhesiasten Palamedes, Socrates en
Oldenbarnevelt, maar nergens wordt hij zelf expliciet als waarheidspreker voorgesteld.
In de epitekst (de thematisch verwante teksten buiten de publicatie) komt daar
verandering in. De publicatie van Palamedes wordt omgeven door een halo van
hekeldichten en gelegenheidsgedichten die het allegorische spel van ‘coding and
decoding’, zoals Geerdink (2012b) het noemt,80 voortdurend nieuw leven inblazen. In
de gedichten uit de periode 1625-1632 treedt Vondel steeds prominenter naar voren
als parrhesiast.
Een anoniem gedicht uit 1625 naar aanleiding van Palamedes prijst Vondel om
zijn heldere geest en zijn dichterlijke talent die zijn vrijmoedigheid (‘dapperheên’) in
goede banen hebben geleid, zodat Vondel de waarheid met goedgekozen argumenten
(‘maet van uytgekipte reên’) heeft bepleit:
Gaaffrijcke Vondel, die de slibbergladde Trappen
Van waere wetenheyd° bestaen hebt op te stappen
………………………………………
Uw Roemruchtbaere geest, met Goddelicke reden
Geswangert, en gekropt° van nutte aerdicheden,
Heeft nu en dan de vloet van hare dapperheên
Geanckert aen de maet° van uytgekipte° reên.81

verstand

vol
matigheid; uitgekozen

De schrijver stelt Vondel voor als iemand die pal staat voor de waarheid, maar die ook
beschikt over voldoende denkkracht (‘reên’) om haar op verstandige wijze uit te
drukken. Dit gedicht roept niet het beeld op van een parrhesiast, maar van een
bedachtzame en misschien zelfs gewiekste spreker. Een echte parrhesiast denkt
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Voor dit begrippenpaar baseert Geerdink zich indirect op het artikel ‘Encoding/Decoding’ van
Stuart Hall (1973; herz. ed. 2001). Zie m.n. 164-165.
81
Zie ‘Aen den E: E: Welgeleerden Ioost van Vondelen, beroerende zijn Palamedes’ (1625),
ondertekend met ‘Q.D.C.V.’ Ex. UBA: OTM, Port Vondel B 1. 1-2, 5-8. De auteur en drukker zijn
onbekend.
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immers niet strategisch en sluit geen compromissen, omdat de waarheid voor hem niet
ligt in het overtuigen van een ander, maar in de band tussen hemzelf en de waarheid.
In Vondels eigen gedichten overheerst het beeld van de ware parrhesiast. In het
aan Hooft opgedragen hekeldicht ‘Roskam’ (1630) beschrijft hij zijn vrijmoedigheid
als een onbedwingbare neiging die voortkomt uit een oprecht gevoel dat niets te
maken heeft met het overtuigen van anderen: ‘De waerheyd eyscht het hart, en niet
soo seer ’t gebaer.’82 Omwille van die relatie kan Vondel zijn innerlijke waarheid niet
onderdrukken:
Want waerheyd (dat’s al oud°) vind nergens heyl nocht heul:°
Dies roemtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leyd.
O kon ick oock die kunst: maer wat op ’s harten grond leyd
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En ’t werckt als nieuwe wijn, die tot de spon° uitbarst. (v. 62-66)

bekend;
toevlucht

kurk

Terwijl in de analyse van de Voorrede al bleek dat Vondel goed nadacht eer hij zijn
mening prijsgaf en hij ook door anderen werd voorgesteld als iemand die een goede
balans wist te vinden tussen waarheid en retoriek, schept hij van zichzelf in zijn eigen
gedichten het ideaalbeeld van een volmaakt onretorische spreker.
Zijn tegenstanders daarentegen, de orthodoxe predikanten, stelt Vondel voor
als demagogen en sofisten die God ‘voeren in de mond’, maar ‘valsheid in het gemoed’
(v. 6). Hij maakt onderscheid tussen de overtuigingen en de uitspraken van de
predikanten: ‘Dit laeste sonder ’t eerst, dat maeckt een’ huychelaer’ (v. 10). Het
probleem is dat de overtuigingen alleen uit hun woorden kunnen worden opgemaakt,
maar dat woorden kunnen misleiden. In het gedicht ‘Harpoen’ (1630) waarschuwt
Vondel voor de geslepen tong van de priesters:
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‘Roskam aen den Heer Hoofd, Drost van Muyden’ (1630; WB 3: 300-306, v. 9).

75

… wat al boos vergif verspreyt een’ paepetong!83
En ’t was waerachtigh waer. wie kan de waerheyd laecken?°
Dat allerkleenste lidt° beschickt wel groote saecken:
Gelijck de slimme slang, in ’t heyligh Paradijs.84

ontkennen
nl. tong

De wijze waarop Vondel zijn tegenstanders afschildert, namelijk als gewiekste
redenaars die altijd op hun eigenbelang uit zijn, of dat nu strookt met de waarheid of
niet, komt overeen met het beeld dat Socrates schept van zijn belagers, de sofisten in
het democratische Athene. Zo versterkt Vondels voorstelling van zijn tegenstanders
zijn eigen positie als parrhesiast.
Ook in gedichten aan begunstigers portretteert Vondel zich in de rol van
parrhesiast, zoals in het ‘Danckdicht’ (1632) voor Jacob Baeck, de zoon van Laurens
Baeck, op wiens landgoed Vondel in 1625 was ondergedoken:
Mijn geest, benevelt en verwart,
Vont t’elckens daar een open hart
………………………………………
Toen ick vervloeckte waarheit sprak
Verstreckte my uw vaders dack
Een toevlught, als self magen° weken
En deisden,° morrende en verstoort,
En weigerden ter noot° [e]en woort
Voor mijn onnozelheid° te spreken.85

familieleden
deinsden terug
in deze noodtoestand
onschuld

Dit gedicht kent aan Vondel alle eigenschappen toe van een parrhesiast; hij heeft een
verdrukte (‘vervloeckte’) waarheid uitgesproken, die door zijn toehoorders als zodanig
werd herkend. Bovendien vereenzelvigt Vondel zich met deze waarheid. Kenmerk van
de waarheid is dat ze eeuwig en altijd wordt verdrukt, of zoals Vondel in ‘Roskam’
schrijft: ‘waerheyd (dat’s al oud) vind nergens heyl nocht heul’ (v. 62). In ‘Danckdicht’
is het Vondel zelf die op zoek is naar een toevlucht. Deze identificatie met de waarheid
is uiteraard de meest wezenlijke eigenschap van een parrhesiast. De voorstelling van
83

‘Paep’: onbetrouwbare geestelijke. Zie de aant. bij WB 3: 311, v. 62.
‘Harpoen aen Ionckheer Landeslot, Heer van Vrybvrgh’ (1630; WB 3: 307-314, v. 62-65).
85
‘Danckdicht aen Iacob Baeck, Rechtsgeleerde. Voor zijn schoone Appelen, my met een gedicht
toegezonden’ (1632; WB 3: 390-392, v. 62-65).
84
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Vondel als een parrhesiast in de paratekst van Palamedes hangt samen, zo heb ik willen
aantonen, met een breder motief van parrhesia in de publicatie en in de reacties die de
tekst tot lang na 1625 opriep.

1.2 Louter retoriek

Vondels tijdgenoten werden gebiologeerd door de vraag of hij sprak uit eigen
beweging of dat hij tot zijn dappere onthullingen was aangezet door derden, die hem
bovendien hadden gesteund in het gerechtelijk proces. Het perspectief van parrhesia
verklaart de buitengewone belangstelling voor Vondels beweegredenen. Indien hij niet
uit een innerlijke noodzaak had gehandeld zou hij geen parrhesiast zijn. Dan onthulde
Palamedes niet de waarheid voor alle inwoners van de Republiek, maar betrof het het
zoveelste politieke pamflet van één belangengroep. Een analyse van de
ontstaansgeschiedenis van Palamedes laat zien dat achter de publicatie inderdaad een
groot netwerk van begunstigers schuilging, waarvan de sporen naderhand zijn
uitgewist.86 Met dit netwerk wordt zichtbaar dat Vondels voorstelling als parrhesiast
samenhing met het belang van zijn begunstigers om buiten beeld te blijven.87

‘Waer is de danckbaerheit te vinden’ 88
In Amsterdam was Vondel in 1625 al geruime tijd een bekende dichter. Sinds zijn
debuut in 1606 had hij verschillende genres op zijn naam staan en binnen de Brabantse
rederijkerskamer Het Wit Lavendel had hij diverse malen blijk gegeven de senecaanse
tragedie te kunnen hanteren. Bij de doopsgezinde Waterlandse gemeente ontmoette
hij waarschijnlijk zijn eerste uitgever Dirck Pietersz Pers. Het netwerk dat met de
86

Voor de verwikkelingen rond Palamedes, zie o.m. Brandt 1682, 18-24; Calis 2008, 11-27; Meijer
Drees 2009; Van Gemert, Paijmans en Muller 2012, 10-14.
87
Voor het belang van het netwerk voor de publieke identiteit van de auteur, zie Bourdieu 1994;
McLean 2007, 2.
88
Vondels vertaling (1652) van Theocritus’ epigram onder de Voorrede (WB 2: 618, noot x).
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rederijkerskamer en Pers verbonden was, lag in de lijn van Vondels doopsgezinde
afkomst en zijn sociale positie als middenstander.
Des te opmerkelijker lijkt het dat hem in 1625, ter ‘heil en heul’, een
onderduikadres werd geboden door Laurens Baeck, die weliswaar doopsgezind was,
maar als succesvolle suikerhandelaar behoorde tot een andere klasse (Dudok van Heel
2006, 131).89 Baeck maakte deel uit van een kring van staatsgezinde poëzieliefhebbers
(Brandt 1682, 22), waarin Hooft een centrale positie innam. Onder hen bevonden zich
vrijzinnige doopsgezinde, remonstranten en ‘rekkelijken’.90 Reeds in 1618 had Vondel
met het hekeldicht ‘Op de Ionghste Hollantsche transformatie’ blijk gegeven van een
pro-remonstrantse gezindheid en ongeveer vanaf die tijd dook zijn naam op in de
kringen rond Hooft.91 Zo droeg hij de treurspelen Hierusalem verwoest (1620) en De
Amsteldamsche Hecuba (1625) op aan Anthonis de Hubert en Cornelis Pietersz Hooft,
de vader van P.C. Hooft.92 De stukken ageerden tegen de gruwelen van de oorlog en
dat was op dat moment koren op de molen van de Amsterdamse staatsgezinden, die
vreesden dat na de beëindiging van het Twaalfjarig Bestand in 1621 de opbrengsten
van de Amsterdamse handel in de oorlogskas van Maurits zouden belanden. Ook nam
Vondel het in gelegenheidsgedichten op voor remonstrantse contacten die als gevolg
van Maurits’ beleid uit hun functies waren gezet, zoals in Lof der Zeevaert (1623), voor
gouverneur-generaal van de VOC Laurens Reael, en in een lijkdicht (1622) voor diens
zwager, predikant Koenraad Vorstius.93 De band tussen Vondel en de remonstrantse
en remonstrantsgezinde poëzieliefhebbers werd nog verder aangehaald toen het
gebouw van de Nederduitsche Academie, waar Hooft lid was, na haar faillissement in
89

Ook ging Vondels zoon Willem in 1624 met Laurens’ zoon Jacob op Italië-reis en schreef Vondel
voor Laurens’ dochters Stryd of kamp tusschen kuyscheyd en geylheyd (1624; WB 2: 486-494).
90
Met ‘rekkelijk’ duid ik op protestanten die niet bij een kerkgenootschap waren ingeschreven en die
door calvinisten vaak over één kam werden geschoren met de remonstranten. Zie bijv. Meijer Drees
2003, 499-500; Dudok van Heel 2006, 13-14 (die i.p.v. ‘rekkelijk’ de term ‘libertijns’ gebruikt).
91
Volgens Sterck (1928) leert Vondel Hooft kennen ‘door’ de Nederduitsche Academie en werd
Vondel door Cornelis Plemp geïntroduceerd (114). Zie ook Calis 2008, 107-108.
92
Vondel bewerkte Seneca’s Troades tot De Amsteldamse Hecuba i.s.m. P.C. Hooft, Anthonis de
Hubert en Laurens Reael (WB 2: 533-534; Vondelbrieven, 109-110; Smit 1956, 132-133).
93
Zie WB 2: 431-455, 426-427. Over Vorstius, zie BLNP I: 407-410; Israel 1995, 428.
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1622 werd verhuurd aan de Brabantse kamer. Deze regeling zou in 1630 resulteren in
de fusie van beide verenigingen (Hummelen 1982, 76-77, 86-88).

‘In verscheide harssenpannen gegoten’ 94
Bij de totstandkoming van Palamedes herhaalt zich het hierboven beschreven procedé:
Vondel betuigt in zijn werk publiekelijk steun aan de remonstranten, waarmee hij bij
zijn staatsgezinde begunstigers de nodige goodwill zal hebben verworven. Ditmaal
echter is hij door de begunstigers actief gestuurd en gesteund. Vondels biograaf
Gerard Brandt (1682) vermeldt dat de eerdergenoemde Amsterdamse schepen Albert
Coenraads Burgh aan Vondel heeft voorgesteld om een allegorisch treurspel te
schrijven over Oldenbarnevelts executie (18).95 Vervolgens moet Vondel door iemand
zijn geholpen bij de inventie en bewerking van het Palamedes-thema,96 aangezien het
treurspel van Euripides slechts fragmentair was overgeleverd en moest worden
gereconstrueerd op basis van diverse Griekse en Latijnse bronnen, waarvoor met name
Vondels kennis van het Grieks in 1625 nog tekortschoot.97 In de Voorrede noemt
Vondel diverse Griekse bronnen waarvan op dat moment nog geen Latijnse of
Nederlandse vertalingen voorhanden waren.98 Het voorwerk van een Palamedes-druk
uit 1707 onthult iets van de gang van zaken en vermeldt dat de remonstrantse Leidse
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Met deze woorden erkent Vondel dat de vertaling Troades een samenwerkingsproject was. Zie
‘Vondel aen zijnen afwezenden Vrient’ in de poëzieverzamelbundel Verscheide gedichten van1644. Ex.
UBA: OK 63 15. 405.
95
Burgh was bevriend met Hooft (Hooft, Briefwisseling 1: epist. 221, 362) en via hem met
verschillende door Brandt (21) genoemde betrokkenen bij Vondels proces: burgemeester Dirk Bas,
schepenen Harmen van der Pol en Andries Bikker en schout Jan ten Grootenhuis, de zwager van de in
1618 afgezette burgemeester Sebastiaen Egbertsz (Elias 1923, 84; Frijhoff en Prak 2004, 268).
96
Ook de door Smit geconstateerde overeenkomsten tussen het vijfde bedrijf van Palamedes en Hoofts
Geeraerdt van Velsen (1613) suggereren dat Hooft bij de totstandkoming van Palamedes betrokken
was (Smit 1956, 130-131).
97
Vondel bekwaamde zich in het Latijn v.a. 1613 en in het Grieks v.a. ca. 1628 (Brandt 1682, 11-12,
15; Calis 2008, 85, 126, 180).
98
De STCN vermeldt bijv. geen vertalingen van Philostrates’ Apollonius van Tyana en Heroicus en
Xenofons Apologia en Memorabilia.
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hoogleraar Grieks Johannes Meursius (1579-1639) achter de inventie had gezeten en
een eerste prozaversie van de plot van Palamedes had geschreven:
De stoffe, waer uit de Heer Vondel het treurspel, Palamedes genaemt, heeft
zamengestelt, is eerst in onrym ontworpen door den taal- en Historie-kundigen
Joannes Meursius, Hoog-leeraer in de Hooge Schoole te Leiden, en wel op ’t
verzoek van den Hr. van der Myle, Barnevelts Schoonzoon, daer na door Vondel in
rym gebracht …99
Via Hooft, die bevriend was met Cornelis van der Mijle (1579-1642), kan Vondel in
het bezit zijn gekomen van Meursius’ prozaontwerp, dat hij vervolgens op rijm zou
hebben gesteld.100 Van der Mijle, die als schoonzoon van Oldenbarnevelt een
glansrijke politieke carrière had gekend als diplomaat, maar in 1619 uit zijn functies
was ontheven en verbannen, had voldoende reden om de publicatie van Palamedes te
steunen. Het feit dat hij in het treurspel wordt gerepresenteerd door Oates, de jongere
broer van Palamedes, en dat hij de tekst later zou hebben voorgelezen aan Frederik
Hendrik (Brandt 1682, 24), versterkt het vermoeden dat hij een rol heeft gespeeld in
de totstandkoming van Palamedes. Hoewel er geen harde bewijzen zijn voor de
betrokkenheid van Meursius en Van der Mijle bij de publicatie, biedt het ‘Kort
Bericht’ een aannemelijke verklaring voor de succesvolle bewerking van de Griekse
tragedie.
Vondel zelf doet er het zwijgen toe in zijn Voorrede. Hij geeft een uitgebreid
overzicht van zijn bronnen, aangevuld met Griekse en Latijnse citaten, maar vermeldt
niets over de hulp die hij ontving bij het vertalen, wat wederom suggereert dat hij zijn
helpers in bescherming nam. In de dedicatie bij Hecuba had hij nog hoog opgegeven
van zijn samenwerking met vooraanstaande letterkundigen (WB 2: 533-534), maar in
het geval van Palamedes wistte hij al hun sporen uit.
99

Fragment uit het ‘Kort bericht’, dat voor het eerst verschijnt in de derde Palamedes-druk van 1707.
Ex. UBA: OTM, OK 63 35. Zie hierover Brandt 1682, 24; Sterck. WB 2: 16; Den Tex 1960-1972, 3: 779.
Over Cornelis van der Mijle, zie NNBW 8: 1196-1197.
100
Ook burgemeester Dirk Bas, een protegé van Oldenbarnevelt en bekend met Cornelis van der
Mijle, zou als bemiddelaar kunnen hebben opgetreden. Volgens Brandt (1682) nam Bas Vondel in
bescherming tegen de Gecommitteerde Raden (21).
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Afb. 4 De boekhandel van Jacob Aertsz Colom ‘opt water’ voor de korenbeurs
in Amsterdam. Het uithangbord op de rechterhoek, boven het afdak, toont het
drukkersvignet van de ‘Vyerige Colom’.
Afgaande op de identificeerbare medewerkers was de publicatie afkomstig uit
doopsgezinde hoek: Vondel, de tekenaar van de gesigneerde titelprent Salomon Savery
en de uitgever Jacob Aertsz Colom (ook Calom, Kalom of Columna) waren alle drie
doopsgezind. De ‘Vyerige Colom’, zoals het uithangbord van de uitgever luidde (afb.
4), had al tumult veroorzaakt met de uitgave van Nittert Obbesz’ Raegh-besem (1625)
en zou dat weer doen met Coornherts omstreden Brieven-boeck (1626) en Wercken (ca.
1629-1632), maar aan remonstrantse publicaties had hij vóór Palamedes nooit
meegewerkt. De remonstranten hadden hun eigen uitgevers, zoals Govert Basson in
Leiden, Joannes Naeranus in Rotterdam en in Amsterdam de ‘uitgever van de
Academie’ Cornelis Lodewijcksz van der Plasse.101 De mannonitische uitstraling van
de publicatie onttrok Vondels samenwerking met de remonstranten aan het oog van
zijn tijdgenoten. Dit blijkt ook uit de briefwisseling van de eerdergenoemde
remonstrantse predikant Niellius, die er aanvankelijk van uitging dat Palamedes een
101

Zie Dudok van Heel 2006, 191 (over Savery); Visser 1978, 269-272 (over Colom); Bögels 1992, 170
(over Basson); Visser 2011, 51 (over Naeranus); Hummelen 1982, 210-211; Smits-Veldt 1986, 85-91,
157-158; Koopman 1992, 124 (over Van der Plasse).
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remonstrantse publicatie was --- wellicht verdacht hij Meursius ---, totdat hij werd
ingelicht over de identiteit van de auteur: ‘Nu worde ick beter onderrecht, daer ick
U.E. hertelijck voor dancke, seer blijde sijnde dat men weet dat wy ofte niemant van
onse verdruckte societeijt tot dat werck eenige schult hebben.’102 Niellius toont zich
opgelucht, omdat remonstrantse initiatieven de positie van de remonstranten in de
samenleving, en met name die van de gevangen Niellius, alleen maar zouden
verslechteren. Vondels naam op het titelblad van Palamedes fungeerde als een
bliksemafleider, waardoor de remonstrantse deelnemers aan de publicatie buiten schot
bleven. Ondertussen maakte Vondel furore bij het staatsgezinde publiek.
De analyse van de ontstaansgeschiedenis van Palamedes wijst uit dat er een
remonstrants en staatsgezind netwerk van geleerden en begunstigers schuilging achter
de publicatie. Albert Coenraads Burgh, Cornelis van der Mijle en Johannes Meursius
waren betrokken bij de totstandkoming van het treurspel, wat betekent dat Vondel
niet alleen zijn eigen waarheid sprak maar het ook opnam voor een groep (potentiële)
begunstigers. Hij verwierf bij hen steun en protectie, zoals al bleek in de gedichten
‘Roskam’ en ‘Danckdicht’ voor Hooft en Jacob Baeck. Zij zouden de risico’s van de
publicatie hebben afgedekt; Jan ten Grootenhuis, Laurens Baeck en opnieuw Burgh
namen het voor de dichter op tijdens het proces. In de publicatie zelf werden alle
sporen van deze samenwerking met de kring rond Hooft zorgvuldig uitgewist. Vondels
voorstelling in de paratekst als iemand met een sterke persoonlijke drang om de
waarheid te spreken voor het welvaren van de staat droeg bij aan de verhulling van dit
netwerk. De verhulling heeft er niet alleen toe geleid dat de betrokken remonstranten
buiten schot bleven, maar zorgde er tegelijk voor dat Vondels naam als parrhesiast
werd gevestigd.
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Brief Niellius aan Vezekius, 12 december 1625 (Vondelbrieven, 37).
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1.3 Een crisis van waarheid

Bezien vanuit een politiek perspectief participeerde Palamedes in het conflict tussen de
prins- en staatsgezinden in de Republiek en kan de publicatie moeilijk als een vorm
van parrhesia worden gezien. Deze interpretatie verklaart echter niet dat er van de
tekst wel degelijk een ethisch appel uitging, zo groot zelfs dat hij door het Hof van
Holland als een bedreiging voor de openbare orde werd beschouwd. Om dit ethische
discours in Palamedes bloot te leggen is het nodig het bredere politieke kader van de
tekst te analyseren. In de voorgaande paragraaf heb ik laten zien dat de voorstelling
van Vondel als een parrhesiast samenhing met zijn afhankelijkheid van bepaalde
begunstigers en hun politieke belangen; nu zal ik betogen dat de voorwaarden voor
deze situatie werden geschapen door de politieke structuur van de Republiek en het
specifieke machtsevenwicht in 1625. In dat jaar hadden de Amsterdamse regenten
binnen Holland voldoende macht verworven om de Gecommitteerde Raden van het
gewest het hoofd te bieden. Dit nieuwe machtsevenwicht bood gelegenheid voor
lokaal verzet tegen het beleid van de stadhouder. Om het verband tussen de politieke
structuur van de Republiek en de manifestatie van een ethisch discours in Palamedes
inzichtelijk te maken, zal ik de studies naar het functioneren --- of liever:
disfunctioneren --- van censuur in de Republiek betrekken op de voorstelling van
Vondel als parrhesiast. Daarbij maak ik gebruik van Stephen Greenblatts concept selffashioning, dat het functioneren van teksten in relatie tot een bepaalde politieke
structuur duidt in termen van discours.

Een verschuivend machtsevenwicht
Ook in Amsterdam had Maurits in 1618 de wet verzet, waarop de prinsgezinde
burgemeester Reinier Pauw de vrijgekomen zetels in magistraat en vroedschap had
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opgevuld met loyale Amsterdammers.103 Dit nieuwe stadsbestuur had er in de
Statenvergadering toe bijgedragen dat Oldenbarnevelt kon worden gearresteerd en
geëxecuteerd. Pauw zelf was de voorzitter van de rechtbank in het proces tegen de
landsadvocaat. Gelijktijdig met dit proces vond van 13 november 1618 tot 29 mei
1619 de Synode van Dordrecht plaats, die het calvinisme uitriep tot de publieke
godsdienst en de remonstrantse aantekeningen bij de predestinatieleer van Calvijn
verwierp. In de jaren die volgden liet Pauw in Amsterdam meerdere plakkaten
afkondigen tegen remonstrantse geloofsuitingen en werden de remonstrantse
predikanten verbannen of opgesloten.104 Deze plakkaten braken strikt gezien niet met
de in de Unie van Utrecht vastgelegde vrijheid van geweten, omdat ze niet waren
gericht tegen de remonstrantse overtuigingen, maar tegen het ‘splijtingswerk’ van de
remonstranten, dat ervoor zorgde dat ‘de band tussen de provinciën werd verbroken …
en onrust in het land kwam, tot schade van land en Kerk’.105 De plakkaten leidden tot
grote onvrede bij het staatsgezinde patriciaat en hevige conflicten tussen burgers
onderling. Als gevolg van deze onlusten boette Pauw sterk aan populariteit in en moest
hij in 1621 plaatsmaken voor staatsgezinde regenten (Roodenburg 1990, 193-194;
Frĳhoff en Prak 2009, 411). In 1622 sloeg de machtsbalans in de magistraat definitief
om en in 1625 stonden alle vier de Amsterdamse burgemeesters als staatsgezind te
boek.106 Dit nam echter niet weg dat de antiremonstrantse plakkaten tot 1630
ongewijzigd van kracht bleven (Van Gelder 1972, 88).
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Pauw zette vier raden uit de vroedschap en ontsloeg de staatsgezinde burgemeesters Dirk Bas,
Sebastiaen Egbertsz en Jacob Dircksz de Graeff (Elias 1923, 79-80).
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Voor de betreffende plakkaten, zie Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt,
1613-1620, 1059-1064 (15 juli 1619). Gecit. In Van Gelder 1972, 78-81. M.b.t. drukwerk, zie Res. Holl.,
1613-1620, 897 (28 december 1618), 1125 (s.d.). Gecit. In Van Gelder 1972, 154-155, 157. Zie ook
Roodenburg 1990, 189. Van alle gewesten hield Holland zich het intensiefst bezig met het bestrijden
van publicaties (Groenveld 1986, 228-229).
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Plakkaat 15 juli 1619. Gecit. In Van Gelder 1972, 78-81.
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Van de in 1625 verkozen burgemeesters was Dirk Bas een verkapte remonstrant (Elias 1923, 87),
Gerrit Jacob Witsen was in 1620 overgelopen naar de staatsgezinde partij (52, 83), Jacob van der Neck
was een neef van de in 1618 ontslagen Jacob Jacob Dircksz de Graeff (87) en Abraham Boom was een
staatsgezinde handelaar (110). Zie ook 83-85, 78-110.
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Het overlijden van Maurits in april 1625 bracht een verandering teweeg in het
politieke landschap van de Republiek. Het ontstane machtsvacuüm werd niet
onmiddellijk opgevuld door de nieuwe stadhouder en de staatsgezinde regenten
hadden deze ruimte benut om hun eigen standpunten naar voren te brengen.107 In
Amsterdam hadden zij zich een weg teruggevochten naar het stadsbestuur, waardoor
het zelfvertrouwen van de remonstranten en remonstrantsgezinden was toegenomen.
Toen Maurits’ lichaam in september eenmaal was bijgezet in het familiegraf te Delft
bracht Vondel, na een lange periode van uitstel, de kopij voor Palamedes in oktober
1625 eindelijk naar de drukker.108 Het bleef een waagstuk, want hoewel zijn
begunstigers binnen Amsterdam de macht hadden, was Frederik Hendrik nog altijd de
aanvoerder van het Staatse leger en bleef zijn positie in de godsdiensttwisten onzeker.

Particularisme
De politieke boodschap van de Palamedes-publicatie was dat het ‘heilig recht’ moest
worden hersteld, nadat de ‘d’handvesten’ door Maurits zo schaamteloos waren
geschonden door de wet te verzetten in de Hollandse steden en de landsadvocaat uit
de weg te ruimen. In de Unie was de onderlinge samenhang van de Noordelijke
Nederlanden binnen de Republiek in beginsel vastgelegd. In eerste instantie was het
een verdrag geweest waarin de deelname van de soevereine Staten aan de oorlog tegen
Spanje was geregeld, maar gedurende de zeventiende eeuw won de opvatting veld dat,
bij afwezigheid van enig ander document, de Unie als een grondwet kon worden
beschouwd.109 Ze betrof uitsluitend de federale of unilaterale wetgeving over de
oorlog, de werving van oorlogsgelden en de buitenlandse politiek, terwijl zaken als
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Frederik Hendrik werd reeds vier dagen na de dood van Maurits, op 27 april 1625, door de StatenGeneraal benoemd tot kapitein-generaal en kapitein-admiraal van de Republiek, maar de
benoemingen tot stadhouder van Holland en Zeeland lieten op zich wachten tot 1 juni (Poelhekke
1978, 78-82). Ondertussen hield Frederik Hendrik zich op de achtergrond in de conflicten tussen
calvinisten en remonstranten (157-167).
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Volgens Brandt (1682) schreef Vondel Palamedes ‘met opzet om ’t by zich zelven te houden, tot dat
de tyden ’t uitgeven zouden gehengen’ (19). Over de drukgang van Palamedes, zie Gerritsen 1978.
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Over het ontstaan van de Unie, zie Price 1994, 221. Over de Unie als ‘grondwet’, zie De Monté ver
Loren 2000, 266. Over de rechten van de vrije steden, zie 250, 261.
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rechtspraak, bestuur en wetgeving behoorden tot het afzonderlijke domein van elk
gewest (Israel 1995, 291-297). Het gewest liet een groot deel van deze taken weer over
aan het zelfbestuur van de steden, zodat men kon spreken van de ‘vrije steden’. In
Palamedes vertegenwoordigen ‘d’handvesten’ de vrijheden van de steden binnen de
Unie, ten opzichte van de Staten, de Staten-Generaal en vooral de stadhouder.
Het politieke systeem van de Republiek werkte beter dan iemand op grond van
de in de Unie vastgelegde gedecentraliseerde bestuursstructuur zou kunnen
voorspellen. J.L. Price (1994) noemt hiervoor als reden dat onder de formele structuur
een onderhandelingscultuur schuilging die snel en flexibel optreden mogelijk maakte:
‘what really ran the state was an informal system, or rather systems, which underlay
and to some extent subverted the formal constitution’.110 Volgens Price functioneerde
de Republiek niet ondanks, zoals historici lange tijd veronderstelden, maar juist
dankzij de decentralisering. Het zwaartepunt van de macht in Holland lag bij de
achttien steden --- Amsterdam voorop ---, die grote invloed konden uitoefenden via hun
delegaties in de Statenvergadering, door besluitvormingsprocessen te vertragen of
betalingen uit te stellen.111 Hoewel de politieke autoriteit van de Staten groter was,
waren zij voor de uitvoeringen van besluiten zozeer afhankelijk van de stadsbesturen
dat die in de praktijk meer invloed hadden op het beleid. Daarmee hing samen dat het
administratieve en bureaucratische apparaat van zowel de Staten als de StatenGeneraal betrekkelijk gering was (149).
Het verschijnsel dat lokale belangen in de Republiek veelal prevaleerden boven
federale processen noemt Price ‘particularisme’. Particularisme biedt een verklarend
kader voor het verloop en de uitkomst van het Palamedes-proces. Het strafbare feit
waarvoor Vondel zich bij het Hof van Holland in Den Haag moest verantwoorden was
‘oproerigheid’ door ‘het stroeyen van seditieuze boecken’. Dit was geen gering vergrijp,
want werd beschouwd als een vorm van samenzwering tegen het gemenebest. Voor de
110

Zie Price 1994, 3. Israel (1980) toonde dit al eerder aan voor economische besluitvorming in de
Republiek.
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Zie Price 1994, 10. Zie ook Israel 1995, 279; Frijhoff en Prak 2004, 246-247.
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Hollandse bestuurders was de handhaving van de politieke orde een absolute
prioriteit, aangezien verdeeldheid de achilleshiel vormde van de Republiek in de
Opstand (Israel 1997, 4). Het optreden tegen oproerige publicaties behoorde tot de
taken van de Gecommitteerde Raden en het Hof van Holland, met name in de
gevallen dat het stedelijke ‘gerecht’ van schout en schepenen de zaak niet onmiddellijk
zelf oppakte.112 Toen Vondel zich in de zaak-Palamedes beriep op het ius de non
evocando werd dit dan ook niet zomaar geaccepteerd. Uit de door Molkenboer
aangehaalde resoluties van de Gecommitteerde Raden blijkt dat de Amsterdamse
schout het proces uiteindelijk toch kreeg toegewezen omdat Vondel was
ondergedoken en zijn schuilplaats alleen zou verlaten voor een Amsterdams proces.
De Gecommitteerde Raden konden weinig anders doen dan de uitkomst van dit
proces afwachten. In aanmerking genomen dat ze zonder de medewerking van de
Amsterdamse schout en schepenen binnen de stadsmuren weinig gedaan konden
krijgen, verliep deze onderhandeling tussen het gewest en de stad geheel in lijn met het
door Price beschreven principe van particularisme. Opdat de Gecommitteerde Raden
geen gezichtsverlies zouden lijden stelden ze enige eisen omtrent de uitkomst van het
proces, en de Amsterdamse schout kwam hieraan tegemoet --- schriftelijk althans --- om
de relatie geen onnodige schade toe te brengen (Molkenboer 1939, 51-52).
Ook de wijze waarop de ontstaansgeschiedenis van Palamedes werd gestuurd
door lokale patronagenetwerken kan als een vorm van particularisme worden
beschouwd. Price stelt dat de gewestelijke identiteit van burgers in de Republiek
betrekkelijk zwak was en dat hun politieke loyaliteit primair bij de stedelijke of lokale
bestuurders lag, omdat deze --- met name de burgemeesters --- door het verlenen van
gunsten en het toekennen van functies een patronagenetwerk opbouwden dat burgers
verplichtte en lokaal inbedde.113 Dit gold ook met betrekking tot de patronage van
kunstenaars en schrijvers; ze waren voor hun inkomsten en bekendheid veel
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Verordeningen van 9 en 11 maart 1589. Gecit. In Molkenboer 1939, 47-48. Over stedelijke en
gewestelijke rechtspraak, zie Price 1994, 20, 27-29, 149-153; De Monté ver Loren 2000, 269-270.
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Zie Price 1994, 27. Zie ook Frijhoff en Spies 1999, 172-175, 183; Kooijmans 1997.

87

afhankelijker van de stedelijke autoriteiten dan van de Staten, de Staten-Generaal of
de stadhouder, met als gevolg dat hun kunstuitingen niet zelden de standpunten van
deze stedelijke autoriteiten vertolkten.114 Geerdink (2012a) heeft de ‘sociale
verankering’ van de Amsterdamse dichter Jan Vos bestudeerd aan de hand van de
persoonlijke, zakelijke, religieuze en schouwburgrelaties waarmee hij zich lieerde aan
zijn Amsterdamse begunstigers (12). Ze stelt dat ook Vondel, met name tot circa 1625,
sterk sociaal was verankerd in Amsterdam (181-186), wat ook naar voren komt uit
mijn analyse van het netwerk rond Palamedes. In dit sterk sociaal bepaalde culturele
landschap vormde Palamedes voor Vondel een gelegenheid om zijn ideologische
verwantschap met zijn begunstigers te tonen.
Het concept particularisme is nuttig om het functioneren van Palamedes in
relatie tot politieke processen in de Republiek te beschrijven. De Staten oefenden
censuur uit, maar de invloedssfeer van die maatregelen was op het lokale niveau
beperkt.115 Bovendien wisten de stedelijke regenten juridische risico’s in te perken
door onderhandeling met de Gecommitteerde Raden. In 1625 vormde Amsterdam een
zelfbewuste stadstaat waar auteurs, uitgevers en begunstigers het aandurfden om een
tekst met kritiek op de stadhouder te publiceren. Vondels geval toont zelfs aan dat dit,
gezien de sociale verankering van schrijvers, een extra impuls kon geven aan een
schrijverscarrière.

Self-fashioning
Met het concept self-fashioning beschrijft Stephen Greenblatt (2005) de wijze waarop
het leven en werk van vroegmoderne Engelse kunstenaars was verweven met hun
politieke omgeving. In de Inleiding (48-50) bleek al dat dit concept voor een
belangrijk deel is gebaseerd op het discoursbegrip van de midden-Foucault. Hij nam in
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Dat neemt niet weg dat deze kunstuitingen polyfoon konden zijn. Over het kunstenaarsmecenaat
van Frederik Hendrik, zie Keblusek en Zijlmans 1997; Ploeg en Vermeeren 1997. Over het geringe
schrijversmecenaat, zie Keblusek 1997. Zie ook de Inleiding (47-48) en hoofdstuk 2 (105-106, 148).
115
Over censuur in de zeventiende-eeuwse Republiek, zie Groenveld 1986; Weekhout 1998, 23-118;
Helmers 2012, 39-41, 50.
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Engelse toneelteksten processen van subversie en inkapseling (subversion and
containment) waar die getuigen van een absolutistische visie op macht. Deze kritiek op
de monarchie werden zowel opgewekt als onschadelijk gemaakt door een
machtsdiscours dat zijn eigen kritiek produceerde, zodat die kritiek nooit werkelijk
subversief kon zijn. Uit mijn analyse van Palamedes komt naar voren dat macht in de
Republiek op een andere manier werkzaam was, want terwijl de subversiteit van
Palamedes zich richtte tegen de stadhouder, was de publicatie politiek ‘ingekapseld’ op
het lokale niveau. Er lijken in Palamedes meerdere discoursen tegelijkertijd werkzaam
te zijn. Daarom laat de Nederlandse situatie zich beter analyseren aan de hand van het
meervoudige discoursbegrip van de late Foucault (zie de Inleiding, 20-21). Ik zal dit
discoursbegrip operationaliseren door in de Palamedes-publicatie een politiek en een
ethisch discours uit te lichten. Beide worden zichtbaar gemaakt door het perspectief
van parrhesia, als het scharnier waarin beide discoursen samenkomen.
Zoals gezegd thematiseert de parrhesia in de Voorrede van Palamedes een crisis
van waarheid en deze crisis wordt daar ook specifiek benoemd. Onder verwijzing naar
de Atheense democratie stelt Vondel dat het politieke systeem van de Republiek in
1618 niet langer in staat was waarheid te genereren in de zin van wat goed was voor de
Republiek. In de jaren voor 1618 waren de stadhouder en de Hollandse steden
lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Beide partijen waren erop uit om het
politieke systeem te overstijgen; de prinsgezinden zochten de fusie van staat en religie
en de staatsgezinden de tolerantie van een republiek. Deze situatie leidde tot een
politieke patstelling die Maurits en de calvinistische predikanten in 1618 hadden
doorbroken door de burgers te misleiden of, als dat niet voldeed, ze af te schrikken
met de dreiging van geweld. Deze gang van zaken stond niet op zichzelf binnen de
geschiedenis van de Republiek; de gebeurtenissen van 1650 en 1672 tonen aan dat er
sprake was van een patroon van politieke patstellingen en gewelddadige doorbraken
daarvan. Waar Price (1994) in de relatie tussen Amsterdam en Oranje de nadruk legt
op de politiek van onderhandeling (258) werpt Palamedes licht op nog een ander
discours dat deze ‘samenwerkingsrelatie’ zo nu en dan omzeilt. Dit discours noem ik
89

‘ethisch’ omdat het een ethische ruimte creëert in het politieke discours, vanwaar de
beperkingen van het politieke discours zichtbaar zijn, en omdat het is gericht op de
waarheid in de zin van wat goed is voor het voortbestaan van de Republiek.
De dynamiek van patstellingen en doorbraken is inherent aan het politieke
stelsel van de Republiek. Bij afwezigheid van een soeverein heerser was de
soevereiniteit van het hoogste bestuur gebaseerd op representatie: de steden werden
vertegenwoordigd in de Staten en de Staten op hun beurt in de Staten-Generaal.
Frederik Hendrik nam binnen dit politieke stelsel een uitzonderlijke positie in, omdat
hij als stadhouder in dienst was van de Staten van Holland en als aanvoerder van het
Staatse leger (in oorlogstijd) van de Staten-Generaal. Daarnaast had hij als prins van
Oranje een bijna dynastieke status verworven.116 Hoewel hij in de Republiek geen
soevereiniteit bezat, was zijn militaire macht ongeëvenaard en ontbrak het de steden
aan formele instrumenten om die macht aan banden te leggen. Juist omdat de
politieke functies van Frederik Hendrik niet duidelijk waren afgebakend, kon hij de
politiek zo nu en dan omzeilen (Rowen 1988, 231; Frijhoff en Spies 1999, 94-98).
Parrhesia, self-fashioning en het discoursbegrip van de late Foucault bieden
gezamenlijk een ander perspectief op machtswerking in de Nederlandse Republiek.
Het motief van parrhesia in Palamedes onthult dat de overtreding van de in de Unie
vastgelegde afspraken soms de enige uitweg vormt voor het voortbestaan van de
Republiek. Met Greenblatts concept self-fashioning kan de manifestatie van parrhesia
in Palamedes worden geïnterpreteerd als de doorwerking van discursieve processen in
Vondels tekst, al nemen die in de Republiek een andere vorm aan dan in het
vroegmoderne Engeland. Er was hier geen sprake van één alles overheersend en
inkapselend discours, maar van verschillende discoursen die tegelijkertijd werkzaam
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Over het stadhouderschap in de Republiek, zie Israel 1995, 300-306. De prins van Oranje was
soeverein in de Franse provincie Orange en Frederik Hendrik liet deze dynastieke status afstralen op
het stadhouderschap in de Republiek (Keblusek en Zijlmans 1997, 16). In het vroegmoderne Europa
ontleenden soevereine heersers hun macht direct of indirect aan hun verwantschap met de lijn van
‘Roomskoningen’, ingezet door Karel de Grote die in 800 door de paus werd gekroond tot keizer over
het Heilige Roomse Rijk als rechtsopvolger van het Romeinse keizerrijk. Over soevereiniteit in het
vroegmoderne Europa en de vele uitzonderingen op de conventies, zie Spruyt 1994; Krasner 1999.
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zijn, zo ook in Palamedes. Parrhesia functioneert daar enerzijds als een vorm van
politieke staatsgezinde retoriek, anderzijds als de onthulling van een ethisch discours
dat het politieke discours omzeilt en haar wetten overtreedt ten behoeve van het
voortbestaan van de Republiek. Deze overtreding beschouw ik als een doorbraak van
het ethische discours in het politieke discours. De parrhesia in Palamedes maakt
zichtbaar hoe deze discoursen in elkaar grijpen en hoe hun onderlinge dynamiek het
voortbestaan van de Republiek garandeert.

1.4 De dynamiek van de allegorie

De parrhesia in Palamedes is inherent is aan de ‘retoriek’ of de discursieve processen
die samen de Republiek in stand houden. Deze stelling zal ik verder onderbouwen
door een beschouwing van de klassieke allegorie, oftewel de voorstelling van een
eigentijdse gebeurtenis aan de hand van een parallel lopende gebeurtenis uit, in dit
geval, de klassieke oudheid. De allegorie is een vorm van representatie en kent twee
domeinen, in dit geval dat van de eigen en christelijke geschiedenis en dat van de
klassieke of heidense geschiedenis. Om een allegorie te laten functioneren is het
noodzakelijk dat beide domeinen om beurten aan de oppervlakte treden, oftewel dat
de representatie van de gebeurtenissen in de eigen tijd afwisselend wordt verhuld en
onthuld.117 Dit mechanisme van ‘coding and decoding’ in Palamedes vormt een
afspiegeling van de wijze waarop in de Republiek het politieke en het ethische discours
elkaar afwisselen, als de dynamiek van patstellingen en doorbraken. Zolang het
politieke systeem functioneert, blijft zijn gewelddadige basis verhuld, maar zo gauw de
onderhandelingen spaak lopen neemt het ethische discours het over.
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Korsten (2009) duidt deze wisselwerking aan als ‘hypocrisie’ (172-173, 190-192, 206-207), waarover
meer in hoofdstuk 6 (325-333).
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Verhulling
In Vondels treurspel betreffen de twee domeinen van de allegorie de recente
gebeurtenis van Oldenbarnevelts executie en de veroordeling van Palamedes in de
oudheid. In de Voorrede presenteert Vondel de klassieke geschiedenis als een ‘ware
historie’, maar tevens als een vreemde, want heidense geschiedenis. Hij benadrukt het
onderscheid tussen beide domeinen met de opmerking: ‘ick roer geene Christenen’ (r.
16-17).
Volgens Craig Owens (1980) impliceert iedere allegorie een toe-eigening:
Allegorical imagery is appropriated imagery; the allegorist does not invent images
but confiscates them. He lays claim to the culturally significant, poses as its
interpreter. And in his hands the image becomes something other (allos = other +
agoreuei = to speak). (69)
Vertaald naar de klassieke allegorie, wordt de klassieke gebeurtenis op zodanige wijze
vertelt dat die de eigentijdse geschiedenis in een bepaald licht plaatst. De schrijver
eigent zich de klassieke geschiedenis toe door deze op een andere manier te vertellen.
Vondel eigent zich de geschiedenis van Palamedes toe door de eer van de titelheld
reeds binnen het treurspel te herstellen. Palamedes wordt in het laatste bedrijf
gelauwerd door Themis, de godin van het heilig recht, om aan te geven dat goede
bestuurders, misschien niet tijdens hun leven maar uiteindelijk altijd, worden beloond
en dat het heilig recht op de lange termijn altijd zegeviert.
Het idee dat het heilig recht impliciet werkzaam is in de geschiedenis wordt in
Palamedes vertegenwoordigd door Themis (L. Käppel. ‘Themis.’ BNP). Ze is de
tegenhanger van de godin Dikè, die staat voor de praktijk van de rechtsspraak op
aarde. Deze is zelden in overeenstemming met het heilig recht, maar de fouten worden
op den duur toch altijd weer hersteld. In een huwelijksdicht voor Katharina Baeck, de
dochter van Laurens en de zus van Jacob, beschrijft Vondel Themis als volgt:118
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‘De Feest van den Heere Directeur, Hillebrand Bentes, en Ioffrouwe Katharine Baeck’ (1639; WB 3:
784-787).
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Ons Themis, die ’t gezicht aen geene letters hecht,119
Ontvouwt en schift’er° net het onrecht van het Recht, nl. ‘voor ’t hemelsche gezicht’
Het heiligh Recht, ’t welck hier beneden is te zoecken,
En blind word opgevischt uit eene zee van boecken,
Waer in ’t verstand verzinckt, en dickwils schipbreuk lijd. (v. 109-113)
Themis weet recht en onrecht feilloos te schiften en ziet erop toe dat het heilig recht
altijd zegeviert. De mensen op aarde maken het haar niet gemakkelijk door recht en
onrecht steeds maar te verwarren, verblind als ze zijn door hun wetboeken. Door
Themis in Palamedes op te voeren suggereert Vondel dat zijn visie op de geschiedenis
wél in overeenstemming is met het heilig recht: zowel Palamedes als Oldenbarnevelt is
onterecht veroordeeld.
Behalve een historische scheidslijn tussen de recente en de klassieke
geschiedenis trekt de allegorie ook een scheidslijn tussen de christelijke en de heidense
geschiedenis. Uiteraard verdient de christelijke geschiedenis de voorkeur boven de
heidense en deze hiërarchie stelt de schrijver in staat morele uitspraken te doen over
de personages in het treurspel en hun tegenhangers in de eigen tijd. Een voorbeeld is
Maurits, die in het treurspel niet alleen door Agamemnon blijkt te worden
gerepresenteerd, maar ook door een ‘Africaen’ (Korsten 2009, 119-125). In de rei van
Peloponnesers en Ithakoisen aan het einde van het tweede bedrijf, die staan voor
Hollandse en Zeeuwse contraremonstrantse predikanten,120 wordt beschreven hoe de
Afrikaan mensen offert en tempels bouwt van de schedels. Dat deze door en door
heidense figuur verwijst naar Maurits, klinkt door in de woordspeling van ‘Moor’
(letterlijk: inwoner van Mauretanië) en ‘Maurits’.121 Bovendien worden de
gruwelijkheden die de Afrikaan begaat door het koor van orthodoxe predikanten als
‘onontworstelbaer bescheer’ (‘onontkoombaar lot’) voorgesteld, oftewel als
gepredestineerd. Zoals Vondel nog vaker zou doen,122 legt hij een verband tussen
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‘Die ’t gezicht aen geene letters hecht’: die niet aan de letter hangt, wier blik niet wordt gestuurd
door (wet)teksten.
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Zie de aant. van de WB-annotator bij de lijst van personages (WB 2: 635).
121
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93

heidense rituele van mensenoffers en de calvinistische predestinatieleer, die stelde dat
de mens zijn lotsbestemming op geen enkele manier kon beïnvloeden. Vondel vond
dat een heidense gedachte. Door Maurits voor te stellen als een heiden, want een
voorvechter van de calvinistische opvattingen, wordt hij als het ware aan de
christelijke geschiedenis onttrokken en verplaatst naar de heidense geschiedenis.
Binnen het bredere kader van de klassieke allegorie wordt daarmee ook Maurits’
schending van de Unie, die centraal staat in het treurspel, als moreel verwerpelijk
voorgesteld. De klassieke allegorie verplaatst de herinnering aan de onrechtvaardige
maar noodzakelijke werking van het ethische discours naar het klassieke domein,
opdat ze niet hoefde te worden herinnerd als deel van de eigen geschiedenis. Op deze
manier werd de ondraaglijke gedachte dat de Republiek was geworteld in onrecht en
geweld aan het oog onttrokken en werd voorgewend dat de christelijke geschiedenis
een coherent en zuiver geheel vormde.

Onthulling
De verhullende werking van de allegorie is niet duurzaam; op een bepaald moment eist
de allegorie haar tol in de vorm van de onvermijdelijke onthulling. In dat opzicht
vergelijkt Owens (1980) de allegorie met een palimpsest, een stuk herbeschreven
perkament waarop de oude tekst onder de nieuwe nog leesbaar is (69). Ook in de
allegorie over Palamedes is de opheffing van het onderscheid tussen de eigen en de
klassieke geschiedenis potentieel al aanwezig. Binnen de allegorie treedt vermenging
op van christelijke en heidense elementen, zoals in de voorstelling van Maurits als een
Afrikaan. Deze leidt tot het inzicht dat de geschiedenis van de Republiek ‘heidense’, in
de zin van moreel verwerpelijke, elementen bevat. Dat betekende dat de coherentie en
morele zuiverheid van de christelijke geschiedenis kunstmatig was en in stand werd
gehouden door de verhulling van ongerechtigheden.
Zoals de coherentie van de geschiedenis wordt vertegenwoordigd door Themis,
bevat de paratekst ook een personage dat staat voor de incoherentie van de
geschiedenis. Dit is de geest van Palamedes in het anonieme sonnet in het voorwerk
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die zijn rechters net zolang achtervolgt tot ze schuld bekennen. Avery Gordon
beschrijft in Ghostly Matters (2008) dat het voorkomen van geesten in teksten vaak
verband houdt met gewelddadigheden in het recente verleden:
The ghost is not simply a dead or missing person, but a social figure … the echoes
and murmurs of that which has been lost but which is still present among us in the
form of intimations, hints, suggestions, and portents. ‘To be haunted … is to be tied
to historical and social effects.’ (x)
Het onverwerkte verleden blijft de betrokkenen achtervolgen als een geest, omdat het
verhuld is. Ook María del Pilar Blanco en Esther Peeren noemen de geestverschijning
als symptoom van een cultureel trauma en beschouwen de ‘genezing’ in termen van
een zoektocht naar waarheid:
Trauma … is forever engaged in the quest for an answer, an evanescent truth. Such
is the case with ghosts that arrive from the past, seeking to establish an ethical
dialogue with the present. Ghosts, in this case, are part of a symptomatology of
trauma, as they become both the objects of and metaphors for a wounded historical
experience. (12)
In deze beschrijving vervult de geest de onmiskenbare rol van parrhesiast die een
ongemakkelijke waarheid uit het verleden onthult. Het is een provocatieve figuur die
alle mogelijke grenzen passeert ten behoeve van waarheidsvinding: hij reist door de
tijd, steekt de Styx over en zweeft dwars door muren. Een geest wacht niet af tot het
verleden door de levenden wordt ontsloten, maar dringt zich aan hen op en eist
onmiddellijke onthulling van het in het verleden begane onrecht. Op vergelijkbare
wijze doorkruist de geest van Palamedes de twee domeinen van deze allegorie. Hij
heeft met Vondels treurspel een andere versie van de geschiedenis in handen, die hij
wil overdragen aan de levenden, als ze tenminste willen luisteren. Hij staat niet toe dat
Oldenbarnevelt wordt herinnerd als een landverrader, zelfs niet als hij daarvoor de
gruwelijke waarheid over de Republiek moet onthullen.
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Besluit

In dit hoofdstuk heb ik willen aantonen dat het perspectief van parrhesia relevant is
voor een beschouwing van het treurspel Palamedes: het verschaft nieuwe inzichten in
het functioneren van Vondels publicaties in relatie tot processen van machtswerking
in de zeventiende-eeuwse Republiek. Uit de analyse van de paratekst kwam naar voren
dat parrhesia daarbinnen een prominent motief vormt, dat leidt tot de voorstelling
van Vondel als een parrhesiast die met gevaar voor eigen leven onthult dat Maurits in
1619 Oldenbarnevelt met een schijnproces uit de weg had geruimd. Vervolgens heb ik
door een analyse van Vondels strategische belangen in de paratekst laten zien dat
diens voorstelling als parrhesiast samenhing met de verhulling van een remonstrants
en staatsgezind netwerk achter de publicatie. Vondel was bereid grote risico’s te
nemen voor zijn begunstigers, die Frederik Hendrik ertoe wilden bewegen om de
antiremonstrantse plakkaten ongedaan te maken, maar daarvoor zelf te veel op het
spel hadden staan.
Een bredere analyse van de Palamedes-publicatie in relatie tot de
gedecentraliseerde politieke structuur van de Republiek wees uit dat particularisme
gelegenheid schiep voor lokale publicaties met kritiek op de stadhouder. De
gedecentraliseerde politieke structuur leidde echter ook tot voortdurende
patstellingen in de onderhandelingen tussen de Hollandse steden en de stadhouder.
Een discursieve benadering van deze situatie liet zien dat deze politieke structuur in de
Republiek alleen kon bestaan omdat er nog een tweede, ethisch discours werkzaam
was, dat bij het politieke discours inbrak op momenten dat de onderhandelingen weer
eens vastliepen. In de Palamedes-publicatie zijn beide discoursen waarneembaar als
twee verschillende soorten van parrhesia. Vondels parrhesiastische onthulling dat
Maurits de Unie heeft geschonden maakt deel uit van het politieke discours, terwijl de
onthulling dat het voortbestaan van de Republiek alleen door deze schending van de
Unie kon worden gegarandeerd, de werking van het ethische discours betreft.
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De tweeledige werking van parrhesia onthult een dynamiek van patstellingen en
doorbraken in de Republiek, die als een dynamiek van verhulling en onthulling
terugkeert in de allegorische vorm van Vondels treurspel. De allegorie verhult en
onthult dat onrecht en geweld noodzakelijk deel uitmaken van de geschiedenis van de
Republiek. Vanuit het perspectief van parrhesia wordt Palamedes zichtbaar als een
tekst die deelhad aan politieke processen in de Republiek, maar die daarbinnen ook
een ethische ruimte kon creëren van waaruit die politieke processen aanschouwelijk
waren.
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Hoofdstuk 2
De vredevorst op het oorlogspad
Polyfonie in de lofdichten op Frederik Hendrik (1625-1633)

Inleiding

Drie dagen na de dood van Maurits van Oranje, op 27 april 1625, werd zijn halfbroer
Frederik Hendrik door de Staten-Generaal benoemd tot aanvoerder van het leger en
de vloot van de Republiek.1 Op 1 juni volgde hij Maurits op in het ambt van
stadhouder van Holland en Zeeland. Tot dan toe had Frederik Hendrik zich op de
achtergrond gehouden in het conflict tussen de orthodoxe calvinisten en de
remonstranten, maar naarmate zijn bestuurlijke verplichtingen en
verantwoordelijkheden toenamen, werd hij van beide kanten geprest om zich uit te
spreken. Als hij in de lijn van zijn voorganger koos voor de calvinisten betekende dat
de onderdrukking van de remonstranten en een kleine kans op samenwerking met de
rijke Hollandse handelssteden, maar de keuze voor een tolerant beleid zou door de
calvinistische predikanten worden opgevat als een steunbetuiging aan de
remonstranten, wat het risico van nieuwe onlusten met zich meebracht (Israel 1990,
77). In de lente van 1625 opende de culturele elite van de Hollandse steden een
poëtisch offensief; zowel calvinisten als remonstranten poogden Frederik Hendrik met
gedichten voor hun standpunten in te nemen. Vondel was een van de meest fanatieke
deelnemers. Terwijl hij werkte aan Palamedes, waarin Maurits’ reputatie definitief om
zeep werd geholpen, onthaalde hij diens opvolger met liederen en gedichten. Tot 1632
zou hij Frederik Hendriks verrichtingen in Den Haag en in het strijdperk op de voet
volgen en opluisteren met poëzie. Zes van deze teksten worden in dit hoofdstuk
behandeld, te weten Begroetenis (1625), Geboortklock (1626), Verovering van Grol
1

Er moest nl. zo snel mogelijk een nieuwe aanvoerder komen in de strijd om Breda, dat in 1624-1625
werd belegerd door Ambroglio di Spinola (Poelhekke 1978, 82).
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(1627), Amsteldams Wellekomst (1628), Zegesang (1629) en Stedekroon (1632). Hoewel
de genres en geadresseerden enigszins uiteenlopen, duid ik deze teksten gezamenlijk
aan als Vondels lofdichten op Oranje.
In de eerste plaats vertolken deze lofdichten de belangen van de Amsterdamse
magistraat in 1625 die, zoals gezegd in hoofdstuk 1 (84), overwegend uit staatsgezinde
burgemeesters bestond. Zij streefden naar afschaffing van de antiremonstrantse
plakkaten die Maurits vanaf 1618 aan Amsterdam had opgelegd en wilden, naarmate
de oorlog tegen Spanje vorderde, ook steeds meer invloed uitoefenen op de
oorlogspolitiek. In de Unie van Utrecht was vastgelegd dat oorlogs- en buitenlandse
politiek onder het beleid van de Staten-Generaal en onder de aanvoerder van de
Staatse troepen, Frederik Hendrik dus, vielen en dat de steden daarop geen directe
invloed konden uitoefenen. Aangezien de Amsterdamse regenten een groot deel van
de oorlogsgelden opbrachten, beschouwden zij die wetgeving als onrechtvaardig,
temeer daar de koopvaardij, waar veel van deze regenten een aandeel in hadden,
gebaat was bij vrede en werd belemmerd door de oorlog.2 Hoewel Vondel niet in
regentenkringen verkeerde, stond hij als dichter in contact met leden uit de culturele
elite, zoals P.C. Hooft, Laurens Baeck en Laurens Reael, die dat wel deden of bevriend
waren met Amsterdamse regenten en hun staatsgezinde opvattingen deelden.
In Vondels poëtische appel aan Frederik Hendrik speelde parrhesia wederom
een voorname rol, zoals ik in dit hoofdstuk zal betogen. De parrhesia in de lofdichten
is echter van een andere orde dan de parrhesia die werd gethematiseerd in de
Voorrede van Palamedes. Daar was parrhesia het voorrecht van de Atheners om zich
in de democratische volksvergadering uit te spreken over het bestuur van de polis.
Zoals uiteengezet in de Inleiding (27) deed zich daarbij het probleem voor dat sofisten
het recht van parrhesia misbruikten om de Atheners valse waarheden voor te spiegelen
en de werkelijke parrhesiasten de mond te snoeren. De volksvergadering kon geen
onderscheid maken tussen de retoriek van de sofisten en de waarheid van een
2

Zie bijv. Israel 1995, 517-521; Smits-Veldt 1977, 230.
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parrhesiast, omdat de Atheners liever de vleierijen van de sofisten aanhoorden dan de
ongemakkelijke waarheden van een parrhesiast. Binnen de democratie kwam iedereen
voor zichzelf op maar niemand voor de polis als geheel; er was geen sprake van een
‘collectief ethos’ waar de parrhesiast zich op kon richten, zodat zijn waarheid niet werd
gehoord (FS 82; CdF84 48-50). Met ‘ethos’ (ethos) duid ik op het Griekse woord voor
‘karakter’ of ‘levenshouding’ dat ook werd gebruikt om de collectieve overtuigingen en
idealen van de polis te beschrijven. Het probleem van de afwezigheid van een collectief
ethos binnen de democratie deed zich niet voor binnen de monarchie, waar parrhesia
de vorm aannam van raadgeving aan de vorst. Via het ethos van de vorst liet de
parrhesiast zijn invloed gelden in het politieke domein, voor zover dat ethos werd
gevormd door parrhesia en gold als principe voor het bestuur van de vorst (CdF84 62).
Ik beschouw Vondels lofdichten aan Frederik Hendrik als een poging om op grond
van diens vorstelijke ethos een ethische ruimte op te roepen in het politieke domein,
waarin de waarheid in de zin van wat goed, heilzaam en nuttig is voor de Republiek
hoorbaar was. Vondel daagt Frederik Hendrik uit om met hem het spel van parrhesia
te spelen.3
Frederik Hendrik was echter geen monarch maar een stadhouder en een
legerleider, die weliswaar dynastieke ambities zou hebben gekoesterd,4 maar nog altijd
verantwoordelijkheid moest afleggen aan de Staten en de Staten-Generaal (Israel
1995, 300-306). Vondel stond voor de uitdaging om in zijn lofdichten een vorstelijk

3

Foucault omschrijft dit spel als volgt: ‘Thus the true game of parrhēsia will be established on the basis
of this kind of pact which means that if the parrhesiast demonstrates his courage by telling the truth
despite and regardless of everything, the person to whom this parrhēsia is addressed will have to
demonstrate his greatness of soul by accepting being told the truth. This kind of pact, between the
person who takes the risk of telling the truth and the person who agrees to listen to it, is at the heart of
what could be called the parrhesiastic game’ (CdF84 12-13).
4
De prins van Oranje was soeverein in Orange, een kleine provincie van Frankrijk, die in 1672 zou
worden opgeslokt door het Franse koninkrijk. Volgens Keblusek en Zijlmans (1997) liet Frederik
Hendrik zijn dynastieke status afstralen op het stadhouderschap en stuurde hij erop aan dat de
Republiek op den duur haar staatsvorm zou inruilen voor een monarchie, of althans een krachtiger
gestructureerde Republiek, met aan het hoofd de prins van Oranje (16). Rowen (1988) nuanceert dit
beeld en stelt dat het is gebaseerd op de retoriek van prinsgezinde predikanten en dichters (231). Van
Deursen (2005) stelt dat ook Maurits nooit naar soevereiniteit heeft gestreefd (280).
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ethos op te roepen, als voorwaarde voor parrhesia. Hij zocht naar een vorm die dit
ethos kon oproepen en daar tegelijkertijd een transformatie in teweeg kon brengen,
zoals parrhesia beoogt. Dat dit tijdens deze politiek instabiele periode een hele
zoektocht was, blijkt uit de verschillende vormen die Vondels lofdichten aannemen en
de ‘vermenging van genres’ binnen de afzonderlijke lofdichten. W.A.P. Smit (1975)
heeft betoogd dat de combinatie van het lofdicht, het epos en de klassieke rede binnen
Verovering van Grol een verhuld experiment behelsde met de epische stijl en motieven.
Marijke Spies (1978) ging daar tegen in door te stellen dat precies deze combinatie van
genres door Julius Caesar Scaliger in zijn Poetices libri septem (1561) werd beschreven
als een lyrisch genre (576), dat ze zelf aanduidt als het ‘episch-argumenteel opgezette
lofdicht’ (569). Of de vermenging van genres in de lofdichten nu een experiment of
een bestaand genre betrof, binnen mijn interpretatie vormt ze in de eerste plaats een
afspiegeling van de politieke meerstemmigheid van Vondels omgeving.
Vondels lofdichten op Oranje geven blijk van meerstemmigheid door
voortdurend te onderhandelen tussen staats- en prinsgezinde belangen.5 De
staatsgezinde belangen in de lofdichten heb ik hierboven beschreven. Het
prinsgezinde discours manifesteert zich als Vondels pogingen om de lofdichten tot in
de studeerkamer of de legertent van Frederik Hendrik te laten doordringen, zodat die
ze daadwerkelijk onder ogen kreeg. Daartoe diende Vondel zijn publicaties nauwgezet
af te stemmen op de hofetiquette en op de politieke omstandigheden op het moment
van uitgave. Niet alleen in de inhoud, maar ook in de vorm en de wijze van uitgeven
van de lofdichten klinken stemmen door die botsen met Vondels staatsgezinde
opvattingen en aldus inzicht verschaffen in het prinsgezinde discours.
Voor de analyse van de veelstemmigheid in de lofdichten maak ik gebruik van
het in de Inleiding (32-36) reeds geïntroduceerde concept polyfonie, ontwikkeld door
de Russische literatuurwetenschapper Michael Bachtin (1895-1975). Bachtin
veronderstelt dat iedere taaluiting dialogisch van aard is, in de zin dat ze haar
5

Over meerstemmigheid in de lofdichten, zie Poelhekke 1979.
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betekenis ontleent aan de ‘ongefinaliseerde’ relaties met andere taaluitingen (Dentith
1995, 139-140). Die ‘andere’ taaluitingen zijn vaak niet direct zichtbaar in een tekst,
maar manifesteren zich pas in een polyfone analyse, zoals Bachtin (1984) beschrijft
aan de hand van een voorbeeld:
Imagine a dialogue of two persons in which the statements of the second speaker
are omitted, but in such a way that the general sense is not at all violated. The
second speaker is present invisibly, his words are not there, but deep traces left by
these words have a determining influence on all the present and visible words of the
first speaker. We sense that this is a conversation, although only one person is
speaking, and it is a conversation of the most intense kind, for each present, uttered
word responds and reacts with its every fiber to the invisible speaker, points to
something outside itself, beyond its own limits, to the unspoken words of another
person. (197)
Jeroen Jansen (2009) heeft het concept polyfonie gebruikt in zijn analyse van Vondels
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650), een poëticale tekst waarin Vondel
aanbevelingen doet voor de manier waarop aankomende dichters zich in de
dichtkunst kunnen bekwamen, om aan te tonen dat de Aenleidinge is opgebouwd uit
concrete dialogen die Vondel toentertijd heeft gevoerd met leerling-dichters. Op
vergelijkbare wijze zal ik de ‘dialoog’ tussen de verschillende politieke discoursen in
Vondels lofdichten construeren op basis van de verschillende stemmen in de
lofdichten. Ik beschouw de dialoog die dan ontstaat als een representatie van het
politieke domein, zoals Jansens analyse een representatie opleverde van een poëticale
discussie.
Volgens Bachtin biedt polyfonie een platform voor onderhandelingen die in de
samenleving worden bemoeilijkt door machtsverhoudingen. In deze dialoog, die nooit
eenstemmig of statisch is, is voor hem zelfs de waarheid gelegen, als een representatie
van het maatschappelijke krachtenveld (Bachtin 1984, 65-66, 90). Met Bachtin kan de
polyfonie van Vondels lofdichten als de ethische ruimte worden gezien waarbinnen de
meerstemmige werkelijkheid van de Republiek bij de gratie van het vorstelijke ethos
van Frederik Hendrik zich manifesteert. Net als in het treurspel Palamades is
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parrhesia in Vondels lofdichten op twee manieren werkzaam: als de presentatie van de
politieke standpunten van de Amsterdamse regenten aan de prins en als een ethisch
appel aan de prins om zich te vereenzelvigen met het collectieve ethos en te handelen
in overeenstemming met de waarheid voor de Republiek.

Vooruitblik
In dit hoofdstuk zal ik de dialoog tussen Amsterdam en Oranje in Vondels lofdichten
analyseren met betrekking tot de specifieke historische gebeurtenissen die in de
betreffende lofdichten worden bezongen. Henk Duits (1990) heeft laten zien dat
Vondels verhouding tot het instituut van het stadhouderschap en de prinsen van
Oranje per tekst varieert en samenhangt met de politieke omstandigheden en Vondels
eigen situatie op het moment van publicatie. Om die reden heb ik de periode 16251633 onderverdeeld in drie tijdvakken, waarbinnen de verhouding tussen Amsterdam
en Oranje tijdelijk in een evenwicht verkeerde. In de periode 1625-1626 was de positie
van de stadhouder in het conflict tussen de calvinisten en de remonstranten onzeker
en schikte Vondel zich in verregaande mate naar het prinsgezinde discours. In deze
periode verschenen de lofdichten getiteld Begroetenis (1625) en Geboortklock (1626),
die worden besproken in paragraaf 2.1. In de periode 1627-1630 besloot de prins om
de steden waar remonstranten zich bedreigd voelden, militaire steun te bieden in ruil
voor oorlogsgelden. Vondels Verovering van Grol (1627), Amsteldams Wellekomst
(1628) en Zegesang (1629), die in paragraaf 2.2 aan bod komen, bieden inzicht in deze
precaire samenwerking. In het jaar 1632 ten slotte keerde de prins zich abrupt van
Amsterdam af door de vredesonderhandelingen met Spanje af te breken en zich
financieel aan de Franse koning te verbinden. Vondels reactie op deze ontwikkeling
bestudeer ik in paragraaf 2.3 aan de hand van Stedekroon (1632) en gerelateerde
gedichten, zoals ‘Vredewensch aen Constantyn Huigens’ (1633).
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2.1 Openingsoffensief (1625-1626)

In de jaren 1625 en 1626 werden de laatste voorbereidingen getroffen voor Frederik
Hendriks stadhouderschap, wat gepaard ging met een reeks van officiële
gebeurtenissen. Op 4 april 1625 trouwde hij met Amalia von Solms-Braunfels (16021675), een adellijke hofdame in het gevolg van het keurvorstelijke echtpaar Elizabeth
Stuart en Frederik V.6 Het huwelijk was afgedwongen door Maurits’ testament, waarin
hij uit zorg over het voortbestaan van de Nassause dynastie had laten vastleggen dat
Frederik Hendrik Maurits’ vermogen pas kon erven nadat hij was getrouwd en voor
nageslacht had gezorgd.7 Zoals gezegd werd Frederik Hendrik kort na Maurits’ dood
benoemd tot aanvoerder van het Staatse leger, dat op dat moment was verwikkeld in
de hopeloze strijd om Breda. Op 1 juni werd hij aangesteld als stadhouder van Holland
en Zeeland, en de volgende dag ging Breda verloren aan Spanje. De maanden daarop
volgden de aanstellingen als stadhouder van Overijssel (6 juli), Utrecht (9 juli) en
Gelderland (november; Poelhekke 1978, 78-80, 97-100). Ondertussen was op 16
september Maurits met veel pracht en praal bijgezet in het familiegraf te Delft. Ook
was Amalia inmiddels zwanger; op 27 mei 1626 beviel ze van Willem II.
Al deze gebeurtenissen brachten een stroom van publicaties op gang, afkomstig
van zowel prins- als staatsgezinden die iets bij de nieuwe stadhouder onder de
aandacht wilden brengen. De reacties van Frederik Hendrik op de gedichten die hij
ontving ter gelegenheid van de begrafenis van Maurits geven een eerste indicatie van
zijn gezindheid.8 Zo werd de remonstrantse Caspar Barlaeus, die in 1619 door toedoen
6

Toen Elizabeth en Frederik door keizer Ferdinand II uit Bohemen waren verdreven, kwam Amalia in
hun gevolg in 1621 in Den Haag aan (Groenveld 1993, 34-36; Keblusek en Zijlmans 1997, 47-57).
Over de relatie tussen Amalia en Elizabeth, zie Akkerman 2014.
7
Zie Scherft 1966, 278; Poelhekke 1978, 77-78; Van der Ploeg en Vermeeren 1997, 61-62.
8
De STCN vermeldt vijf funeraire teksten in 1625: Johannes Bogerman, Het christelĳck overlĳden van
den … prince Mauritius van Nassau; Daniël Heinsius, Laudatio funebris, invicto & excelsæ memoriæ
principi Mauritio; Pier Winsemius, Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii, princ.
Auraicae; Gerrit van Diemen, Claegh-gedicht, over den doot vanden alder-doorluchtighsten prince van
Orangien, Maurits van Nasso; Jacob van der Burgh, Carmen funebre in obitum … Mauricii principis ac
domini Aurantiæ; Caspar Barlaeus, Manes Auraici, sive in funus illustrissimi ac invictissimi principis D.
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van Maurits uit zijn ambt van hoogleraar was ontslagen (Worp 1886, 24-40), beloond
met een geldbedrag, weliswaar nadat hij nog een lofrede en een gedicht had
ingezonden en door intensieve bemiddeling van Constantijn Huygens, de secretaris
van Frederik Hendrik.9 Een ander positief voorteken was dat hij de remonstrantse
Cornelis van der Mijle, schoonzoon van Oldenbarnevelt, in genade had aangenomen
nadat deze een erefunctie bij Maurits’ begrafenis had geaccepteerd (Poelhekke 1978,
157). Frederik Hendrik was de remonstranten niet vijandig gezind mits ze bereid
waren door het stof te gaan. Alles wees erop dat Frederik Hendrik een ander beleid
zou voeren dan Maurits (Israel 1995, 489).
Vondel schreef geen lijkdicht op Maurits --- dat zou zijn geloofwaardigheid als
auteur van de gelijktijdig verschenen Palamedes ook niet ten goede zijn gekomen ---,
maar publiceerde pas in 1626 de Begroetenis aen den doorluchtighsten en hooghgeboren
Vorst Frederick Henrick (afb. 5), een 260 verzen tellend lofdicht op ‘den Intree van zijn
Stadhouderschap en Landbestiering over Gelderland, Holland, Zeeland, Overyssel,
Wtrecht, &c.’10 Afgaand op dit gegeven en aangezien de zwangerschap van Amalia in
de tekst nog niet wordt genoemd moet deze tussen november 1625 en mei 1626 zijn
verschenen.11 Opmerkelijk aan het titelblad is dat Vondel hier niet wordt genoemd;
zijn naam staat alleen onderaan Begroetenis en onder de gedichten in het nawerk.

Mauricii … epicedium. De collectie van het Rijksmuseum omvat meerdere prenten en beeldgedichten
op de dood en de begrafenis van Maurits. De pamflettencatalogus TEMPO vermeldt geen uitgaven over
Maurits in 1625.
9
De teksten van Barlaeus waren Ad illustrissimum principem Fredericum Henricum … gratulatio
panegyrica (1625) en De Frederici Henrici Auransiorum Principis Praefectura Panegyris (1625). Zie
Keblusek 1997, 183; Worp 1886, 179-180. Voor de brieven van Huygens en Barlaeus dienaangaande,
zie Huygens, Briefwisseling, epist. 294, 296-297, 299-300. In brieven aan Jacob van der Burgh schreef
Huygens dat hij verbaasd is dat Burgh en Barlaeus de burgertwisten in hun gedichten hebben durven
aankaarten (Huygens, Briefwisseling, xliii, liii, epist. 286-289).
10
Gebruikt ex. UBA: Vondel 8 A 20. Voor de regelnummering, zie WB 2: 507-520. Van Begroetenis
verscheen één herdruk, eveneens gedateerd 1626, waarin op de versozijde van het titelblad een sonnet
was toegevoegd (WB 2: 804). Het gebruikte ex. van de tweede druk is UBA: Vondel 8 A 21.
11
Over de afwezigheid van Willem II in Begroetenis: ‘Omhels uw’ bruydegom, ghy princelijcke bruydt,
/ Soo datter rijse eerlang een’ vrome Orangie spruyt’ (v. 179-180).
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Afb. 5 Het titelblad van Begroetenis (1626).
Daarbij is het vignet van uitgever Willem Jansz Blaeu vervangen door het stadswapen
van Amsterdam.12 Beide ingrepen wijzen op een collectieve uitgave, bijvoorbeeld
onder auspiciën van de Amsterdamse magistraat. Aangezien de magistraat in 1625 en
1626 werd bemand door staatsgezinde burgemeesters,13 en het stadswapen op het
12

Het Amsterdamse stadswapen staat op de titelpagina’s van Vondels uitgaven Verovering van Grol
(1627) en Maeghdeburghs Liickoffer (1628), beide uitgegeven door Blaeu.
13
Voor de burgemeesters van 1625, zie hoofdstuk 1, 84, noot 106. De burgemeesters van 1626 waren
de gematigde calvinist Pieter de Vlaming van Oudshoorn (NNBW 7: 1271), de verkapte katholiek Jan
Cornelisz Geelvinck (23), de verkapte remonstrant Anthony Oetgens van Waveren (NNBW 9: 774) en
wederom Jacob van Neck.
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titelblad veelvuldig was gebruikt door de voornaamste uitgever van de Nederduitsche
Academie, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, bood het titelblad van Begroetenis een
staatsgezinde aanblik.14 In het nawerk van de uitgave bevinden zich drie korte
gedichten op Frederik Hendrik, Amalia en keurvorst Frederik V van de Palts.15
In mei 1626 of kort daarna moet Vondels Geboortklock van Willem van Nassau
zijn verschenen.16 De publicatie is opgedragen aan Frederik Hendrik en Amalia, maar
het bijna duizend verzen lange lofdicht richt zich tot Amalia. Geboortklock was op
vergelijkbare wijze als Begroetenis uitgegeven in kwartoformaat, zij het dat de naam
van de dichter en de ‘gulden Sonnewijser’ van Blaeu nu wel op het titelblad prijkten.
Na het titelblad is een handgeschreven dedicatie aan Amalia ingeplakt, getiteld ‘Aen
de doorluchtichste Princesse Amelia’.17 Op de achterzijde van dit sonnet staat een
gravure van de ‘Oranjeboom’ (afb. 6; WB 2: 768). Onder de boom staan Frederik
Hendrik en Amalia; tussen hen in zit de voedster met Willem II. Boven de boom
zweeft de bode van de goden, Mercurius, met een spreuk uit Vergilius’ Eclogae (5: 64):
‘Deus, Deus ille, Menalca’ (Het is een god, een god, Melckerbuur).18 In Geboortklock
worden de twee personages linksonder geïdentificeerd als ‘Melckerbuur’ en ‘Elsken’ (v.
645-668), een Hollandse boer en boerin, die muziek maken en geschenken brengen.
De christelijke connotatie is die van de heilige familie in de stal te Bethlehem na de
geboorte van Christus, met de hemelse boodschap van de engelen (‘Eere [zy] Godt in
de hooghste [hemelen],’ Luc. 2: 14) en bezoekers met geschenken.

14

Over het stadswapen voorop Academie-uitgaven, zie Hummelen 1982, 210-211; Smits-Veldt 1986,
85.
15
De gedichten zijn getiteld ‘Op de beeldenis van Vorst Frederick Henrick’ (WB 2: 521-523), ‘Op de
beeldenis der doorluchtighste en hooghgebore Vorstinne Amelia, Princesse van Orangie, &c.’ (WB 2:
524) en ‘Yet seldsaems in ’s Gravenhaegh’ (WB 2: 526).
16
Gebruikt ex. UBA: Vondel 2 C 17. Voor de regelnummering, zie WB 2: 765-803.
De STCN vermeldt slechts één andere publicatie op deze gebeurtenis: J.J. Starters Triumph-wagen,
uytbeeldende de voor-treffelijcke deughden vanden … heere … Wilhelmus, prince van Orangien (1626).
17
Het handschrift is niet van Vondel. Voor het sonnet, zie WB 2: 767.
18
De Eclogae (38 v. Chr.) werden later Bucolica genaamd (Vergilius 1900b). ‘Menalca’, wat klinkt als
‘Melckerbuur’, is daarin een prototypische naam voor een boer of herder.
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Afb. 6 De anonieme gravure van de Oranje-boom in Geboortklock (1626).

Ten slotte gaf Vondel in de jaren 1625-1626 twee liedteksten uit, ‘Princelied’ (1525) en
‘Oranje may-lied’ (1626), die inhoudelijk grote overeenkomsten vertonen met
respectievelijk Begroetenis en Geboortklock, maar gericht waren op een burgerlijk
publiek. Het ‘Princelied’ is geschreven op de wijs van het ‘Wilhelmus’ en begint als volgt:
FREDRICK van Nassouwe
Ben ick vroom Hollandsch bloed,
Mijn Vaderland getrouwe
Met leven lijf en goed:19
19

WB 2: 505, v. 1-4. Gebruikt ex. UBL: Thyspf 3176. Voor de regelnummering, zie WB 2: 505-506. De

tekst heeft geen auteursnaam of imprint, maar verscheen waarschijnlijk in mei: ‘Noch wil ick ’t vendel
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Het lied verscheen ter gelegenheid van Frederik Hendriks aanstelling als aanvoerder
van het Staatse leger. Doordat Vondel de prins het lied in de eerste persoon laat
zingen, plaatst hij hem nadrukkelijk in de voetsporen van zijn vader. ‘Oranje may-lied’
is een meilied op de geboorte van Willem II, op de melodie van de populaire Franse
courante ‘Si c’est pour mon pucelage’.20 De tekst beschrijft de in Geboortklock
afgedrukte prent van de Oranje-boom en zal dus ongeveer tegelijkertijd zijn
verschenen.
Alle vier de publicaties waren lokaal en in staatsgezinde kringen verankerd.
Blaeu was namelijk niet alleen de meest prestigieuze uitgever van Amsterdam en in die
zin de uitgelezen bezorger van een lofzang op de prins, maar ook was hij, net als zijn
aangetrouwde neef P.C. Hooft, staatsgezind in zijn opvattingen.21 Het gegeven dat
Begroetenis niet onder Vondels naam, maar onder het Amsterdamse stadswapen
verscheen, suggereert ook dat de publicatie een Amsterdamse boodschap, zo niet de
opvattingen van de Academie uitdroeg.

Een meerstemmige begroeting
Het ligt in de lijn der verwachting dat Vondel in zijn lofdichten, zo kort na de
Palamedes-uitgave, de politieke opvattingen van de Amsterdamse regenten weer naar
voren zal brengen. De vraag is hoe hij dit doet op een moment dat er nog weinig
bekend is over de politieke ambities van Frederik Hendrik. Ik zal Vondels standpunt
construeren op basis van de verbeelding van Frederik Hendrik in Begroetenis en
Geboortklock. Met die verbeelding speelt hij enerzijds in op Frederik Hendriks
ambities, anderzijds vertolkt ze de belangen van Amsterdam bij de prins. Daarnaast zal
sweyen … En met Oranje meyen’ (v. 21-23). De drukker kon met de database Ursicula niet worden
bepaald (Dijstelberge 2007), maar op grond van de kwaliteit van het drukwerk vermoedt Paul
Dijstelberge dat ‘Princelied’ is uitgegeven door Blaeu. Zie ook Porteman en Smits-Veldt 2008, 76.
20
WB 2: 762-764. De oorspronkelijke druk van ‘Oranje may-lied’ is niet overgeleverd. De Nederlandse
Liederenbank vermeldt tussen 1603 en 1750 246 liedjes op deze melodie.
21
Over de relatie van Blaeu tot Hooft en Vondel, zie Van Netten 2014, 67-70. Het contact tussen
Vondel en Blaeu was vermoedelijk reeds voor Lof der Zee-vaert (1623) door Hooft tot stand gebracht
(Calis 2008, 122).
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ik, omdat Begroetenis het eerste lofdicht betreft, wat dieper ingaan op de vorm en
structuur van het door Spies als ‘episch-argumenteel opgezette lofdicht’ aangeduide
genre.22
Het episch-argumenteel opgezette lofdicht is --- de naam verraadt het al --- de
combinatie van een epos, een redevoering en een lofdicht. De structuur is die van een
lofrede, zoals beschreven door Quintilianus in Institutio oratoria (ca. 95 n. Chr.), die in
de meest algemeen aanvaarde vorm de opbouw vertoont van exordium, narratio,
argumentatio en peroratio (Spies 1978, 568). Dit betekent dat er in het slot van het
lofdicht een bepaalde stelling wordt verdedigd of weerlegd. De zesvoetige alexandrijn,
de woordkeuze en de beeldentaal zijn episch en Vergiliaans, terwijl de lengte van het
gedicht, de lyrische intermezzo’s en het feit dat de tekst is verbonden aan een bepaalde
gelegenheid, verraden dat het om een lofdicht gaat. Het genre leende zich voor een
snelle reactie op de actualiteit in de hoogdravende stijl die toekomt aan een prins.
Het exordium opent met het ‘pindarische’ tafereel van Frederik Hendrik die als
een overwinnaar wordt onthaald door zingende maagden met lauwerkransen. De
pindarische zegezangen waren liederen van de Griekse dichter Pindarus (522-443 v.
Chr.), die werden gezongen bij de thuiskomst van de kampioen van de Panhelleense
Spelen in zijn vaderstad.23 De openingsscène van Begroetenis is lyrisch van karakter,
maar bevat ook epische elementen, zoals de invocatio van de ‘Sanggoddin’ (v. 10-14) en
de dedicatio (v. 15-28) aan de ‘Vorst’. In een episch lofdicht neemt de narratio
noodzakelijkerwijs de meeste ruimte in, omdat de dichter hier de krijgsverrichtingen
van de held of vorst met veel descriptiones, evidentiae en retorisch geweld als in een
historieschilderij veraanschouwelijkt. Dit is ook het geval in Begroetenis, al behelst deze
narratio (v. 29-220) niet één oorlog of belegering, maar de hele levensgeschiedenis van

22

Spies (1978) baseert dit genre op het door Scaliger onderscheiden ‘breed opgezette mengeldicht’ of
enkomion, dat de opzet volgt van zowel een publieke rede als een panegyricon (569).
23
Het klassieke genre van de zegezang gaat terug op de epinikia van Griekse dichter Pindarus (zesdevijfde eeuw v. Chr.), die in 1590 werden uitgegeven als Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Leiden:
Plantijn (Lateur 1999). De pindarische invloed is nog duidelijker aanwijsbaar in Zegesang.
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Frederik Hendrik: de herkomst van zijn familie, het verhaal van zijn jeugd en van zijn
huwelijk met Amalia. Vondel vervlecht deze feiten op vernuftige wijze met de
geschiedenis van de Nederlandse Opstand. Deze werkwijze stemt overeen met het
beeldprogramma in de Oranje-zaal van het Huis ten Bosch, uitgevoerd na de dood van
Frederik Hendrik in opdracht van Amalia, waaruit blijkt dat Vondel zich voegde naar
de beeldtradities van de Oranjes.24 Klassieke vergelijkingen vormen een integraal
onderdeel van de beschrijving. Zo vergelijkt Vondel Frederik Hendriks vaderloze
jeugd met die van Achilles, die door de centaur Cheiron werd gevoed met
leeuwenschonken:
… uyt moeders borst den Spaenschen haet gesogen,
Van zedert° Welhem lagh,° ô droeve vadermoord! (v. 30-31)

sinds; stierf

Er is echter ook een verschil, want op de leeftijd dat Achilles nog ‘gemackelick’ speelde
op berg Pelion, wilde Frederik Hendrik al deelnemen aan de Slag bij Nieuwpoort
(1600). De prins komt uit Vondels biografie naar voren als iemand die is ‘gesmeed’ in
de hitte van de strijd en voor wie de oorlog een tweede natuur is geworden. Dit beeld
komt in zoverre aan de realiteit tegemoet dat vorsten hun rijk in stand hielden en hun
macht uitbreidden door oorlogvoering. Specifieker was de prins van Oranje, sinds het
heldhaftige optreden van Willem van Oranje, de voorganger en de icoon van de
Nederlandse Opstand. Van Frederik Hendriks adellijke identiteit en de geschiedenis
van de Oranjes gingen een grote oorlogsdreiging uit. De Amsterdamse regenten, die
gebaat waren bij een nieuw vredesbestand en hun onafhankelijkheid als stadstaat
wilden behouden, zagen Frederik Hendriks optreden in de buitenlandse politiek dan
ook met lede ogen aan.
Hoewel Frederik Hendrik in de narratio hoofdzakelijk als een oorlogsheld
wordt geportretteerd zijn er ook passages die een kritischer houding ten opzichte van
zijn rol in de oorlog vertolken. Op een benard moment in de Slag bij Nieuwpoort,
24

De schilderstukken werden na de dood van Frederik Hendrik, tussen 1648 en 1651 uitgevoerd door
een aantal schilders die daartoe waren geselecteerd door Jacob van Campen en Constantijn Huygens
i.s.m. Amalia (Ploeg en Vermeeren 1997, 50-55; Eikema Hommes en Kolfin 2013).
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waaraan Frederik Hendrik als vijftienjarige graag wilde deelnemen, beveelt Maurits
zijn halfbroer om zich terug te trekken uit de strijd:
Hoe nu toe FREDERICK? ick sie ’t en rout u niet°
………………………………………
Doch ’t past my wederom ernsthaftelijck° te letten
Op u, en reuckeloos° niet t’effens op te setten°
De glori onses stams; den Iber° voor altoos
Dien roem te laten dat ons huys leyd hopeloos.
Gae heen dan, groote hoop van uwen grooten vader,
Beveel my dese sorgh, en desen last te gader,
En geef u binnens boords.° (v. 79, 85-91)

dat u niet bang bent
ernstig
roekeloos; op het spel te
zetten; nl. Spanje

naar het schip

Als Frederik Hendrik zou sneuvelen zou de Oranje-stam worden geknot en de
Spanjaarden de allergrootste triomf toevallen, daarom moet hij nu de aftocht
aanvaarden en zichzelf sparen voor het toekomstige stadhouderschap.25 Het antwoord
van Frederik Hendrik laat niet lang op zich wachten: ‘ick yemand wycken!’ Zo wordt
er een spanning opgeroepen tussen de vechtlust van Frederik Hendrik en het belang
van zijn overleven voor de Republiek. Tegen het einde van de narratio wordt de rol
van Maurits overgenomen door een ik-figuur die de prins van veraf gadeslaat:
Indien ick volgen sou het spannen° uwer tent,
opzetten
Uw’ toghten wijd en sijdt, de steên van u berent,°
bestormd
Haest° waer ick afgemat. ’t vernoegt my nu van verre
snel
T’aenschouwen ’t flickeren van uwe opgaende starre. (v. 143-145)
Deze ik-figuur is bekend uit het epische genre als de vaak alwetende, vertellende ‘ik’
die tevens focaliseert. Blijkens de ondertekening van het gedicht betreft het: ‘Uwer
Excell.tie allerdemoedighste dienaer I. vander Vondelen’ (WB 2: 520). Vondel stond
niet zij aan zij met Frederik Hendrik maar volgde diens verrichtingen vanuit
Amsterdam. Alleen al het idee van langdurige belegeringen maakt hem moe. De
directe rede creëert een kritische afstand en een licht ironische houding ten opzichte
van Frederik Hendriks oorlogsbedrijf.
25

Over Maurits’ behoedzame optreden in de Slag bij Nieuwpoort, zie Van Deursen 2000, 176-181.
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Spies (1978) wijst erop dat de dichter in de narratio ontboezemingen kan doen, ‘die de
verbeelding doorbreken en zo, konform de opvatting van Quintilianus, de
‘‘argumentatio’’ voorbereiden’ (570). Zo loopt de door Maurits en de ik-figuur geuite
bezorgdheid vooruit op de kritischer argumentatio (v. 203-248), waarin een Spaanse
vredesgezant een vurig betoog afsteekt tegen ‘De vloeck des oorlooghs’ (v. 236). De
oorlogsgod Mars wordt in deze argumentatio hardvochtig van zijn macht ontdaan:
En boeyt en ketent Mars, en laet hem knarssetanden
Met sijn’ bebloeden beck. bemuurt hem in een slot,
En knoopt den band des vreeds. waer vrede is daer is God. (v. 246-248)
De verwijzing naar Mars is gewaagd, aangezien Vondel Frederik Hendrik in het
exordium nog zo had genoemd:
… daer ghy,
So blanck in ’t harrenas, beswaeyt met groene pluymen,
Aenbrallen komt als Mars, voor wien de Goden ruymen (v. 25-27)
De dubbelzinnige rol van Mars maakt duidelijk dat de oorlog in Begroetenis ambigu
wordt verbeeld: in de narratio is de oorlog een strijdtoneel voor vorsten, maar in de
pathetische argumentatio is het een nutteloos kwaad. Hoewel Frederik Hendrik als
prins naar het strijdperk neigt, heeft hij als leider van de Opstand de
verantwoordelijkheid om zichzelf in leven te houden en de oorlog tegen Spanje te
beëindigen. Door deze vredeswens te laten voorbereiden door Maurits en te laten
uitspreken door een Spaanse gezant ontregelt Vondel de verwachtingen ten aanzien
van de politieke dialoog tussen Amsterdam en Oranje, zodat deze in Begroetenis
onbevangener kan worden gevoerd.
De peroratio (v. 249-260) laat er geen twijfel over bestaan welke visie op de
oorlog Begroetenis tenslotte uitdraagt. Met een zesvoudige anafoor van ‘ick’ roept
Vondel een visioen op van een Republiek in vrede, waarna hij besluit in de gebiedende
wijs: ‘Bekraghtigh FREDERICK dan ’t geen wy ons verbeelden’ (v. 257). Met deze
woorden daagt Vondel Frederik Hendrik uit om de volle verantwoordelijkheid van het
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stadhouderschap en zijn rol als leider van de Opstand te aanvaarden en te doen wat
goed is voor de Republiek. Daarbij diende hij zijn eigenbelang als prins van Oranje
opzij te zetten en op een langdurige vrede af te koersen. In de laatste drie verzen van
Begroetenis bekrachtigt Vondel zijn appel aan de prins door hem te wijzen op zijn
afstamming van Willem van Oranje:
Leef met AMELIA in voorspoed en in weelden,
Ter tijd toe° binnen Delff het heyligh grafgesteent
Uwe assche ontfange in vre by ’t vaderlijck gebeent. (v. 258-260)

totdat

Ook in ‘Princelied’ en eerdere passages in Begroetenis (v. 31, 89) benadrukt Vondel
deze band. De nalatenschap van Willem van Oranje is op deze plek betekenisvol,
omdat ze impliceert dat het lot van Frederik Hendrik onlosmakelijk is verbonden met
dat van de Opstand en de Republiek.

Vorst en vader
De tekst van Geboortklock is expliciet aan Amalia gericht. De prinses van Oranje was
een nouveauté aan het hof en vormde een nieuw aanspreekpunt voor kunstenaars met
ambities aan het hof, want aangemoedigd door mooie geschenken kon zij van alles van
haar ‘cher prince’ gedaan krijgen (Poelhekke 1978, 555; Van der Ploeg en Vermeeren
1997, 29-30). Vondel heeft in Geboortklock duidelijk aanpassingen gedaan ten behoeve
van de vrouwelijke toehoorder; de stijl is hoofs en frivool, hier en daar zelfs erotisch,
en de tekst gelardeerd met Bijbelverwijzingen.26 In ruil voor zijn werk verzoekt hij
Amalia, ‘Die ’t harte van dien held kan kneden met haer’ tael’ (v. 998), om haar
bijzondere invloed op de vader van haar kind aan te wenden. Frederik Hednrik wordt
in Geboortklock voorgesteld als een legerleider én een vaderfiguur. Net als in
Begroetenis wordt er een tegenstelling opgeroepen tussen de oorlogszuchtige en de
vredelievende kant van Frederik Hendrik, waarbij ditmaal de vaderrol van Frederik
26

Vroomheid vormde in de zeventiende eeuw een voorname pijler van de vrouwelijke genderidentiteit
(Schenkeveld-van der Dussen 2010, 61-63).
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Hendrik verder invulling geeft aan het beeld van een verantwoordelijke bestuurder en
een vredevorst.
Ook in Geboortklock bereidt de narratio de lezer voorzichtig voor op de veel
uitgesprokener argumentatio. De narratio beslaat de periode tussen het huwelijk in
april 1625 en de geboorte van Willem II in mei 1626. Kort na het huwelijk vertrekt
Frederik Hendrik naar het beleg van Breda (dat Vondel wijselijk niet noemt) en dus
moet Amalia de zomer alleen doorbrengen aan het hof, waar ze de tijd doodt met het
borduren van historische veldslagen. Deze borduursels werkt Vondel uit in epische
descriptiones, naar analogie van de voorstellingen op de wapenrusting van Odysseus
en Aeneas in de Ilias (boek 18) en de Aeneis (boek 8). Frederik Hendrik wordt hierin
geportretteerd als hopman en Hollandse leeuw, beelden die ook voorkwamen in
Begroetenis. Intussen wordt Amalia ook geplaagd door amoureuze dromen: uit haar
ledikant wast een Oranje-boom op die heel Holland beschut met zijn takken. In de
luwte van deze boom houden mythologische en Bijbelse monsters zich gedeisd en
kunnen welvaart en vrede welig tieren:
Geen’ Scylla baste° meer; de Pythons staeckten ’tbiesen:°
Elck ingeseten liefde en vrede had tot sijn wit:°
De kruydeleser vond geen doodlijck aconith:° (v. 242-244)

blafte; sissen
doel
gifplant

Deze verzen betreffen een navolging van Vergilius’ Eclogae (4: 21-25), die al werd
geciteerd in de titelprent. In het genoemde ‘Oranje may-lied’ wordt de luwte van de
Oranje-boom ook beschreven, waarbij Vondel de profetieën uit de Eclogae nog
vermengt met citaten uit het Bijbelboek Jesaja:27

27

Zie Statenvertaling, Jes. 11: 6-8: ‘Ende de wolf sal met het lam verkeeren, ende de luypaert by den
geytenbock nederliggen: ende het calf, ende de jonge leeuw, ende het mest-vee t’ samen, ende een
cleyn jongsken salse drijven. De koe ende de beerinne sullen t’samen weyden, hare jongen sullen
[t’samen] nederliggen, ende de leeuw sal stroo eten, gelijck de osse. Ende een sooch-kint sal sich
vermaken over het hol van een adder: ende een gespeent kint sal sijne hant uytsteken inden cuyl des
Basilisken.’
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Zijtge schuw voor eenich ondier,
Voor een adder of een slang;
………………………………………
Hier zyn alle beesten tam,
En de wolf gelijck een lam. (v. 19-20, 23-24)
Zowel in de Eclogae als de Bijbel wijzen deze taferelen van een haast bovennatuurlijke
harmonie vooruit naar de komst van een gouden tijdperk van vrede, welvaart en geluk,
ingeluid door een Messias. In het ‘Oranje may-lied’ en Geboortklock is ‘Hollands
Heyland’ natuurlijk Willem II, die daar dus wordt aangevoerd als symbool voor de
vrede.
Als Frederik Hendrik in de herfst terugkeert uit het leger, zo gaat Geboortklock
verder, volgt de langverwachte liefdesnacht. Amalia wordt bevrucht en de bloemrijke
lente van 1626 voorspelt de geboorte van een bijzonder kind, waarna Willem II als een
Messias ter wereld komt (v. 589). De illustratie van de familie onder de Oranje-boom,
die verwijst naar de heilige familie in de stal, ondersteunt die interpretatie. Het slot
van de narratio betreft een profetie van Urania, de muze van de astrologie, die voor
Willem II een succesvolle carrière voorziet als vorst en veroveraar. De schijnbare
tegenstelling met Amalia’s droom, waarin Willem II immers een vredebrenger was, lost
Vondel op met een nieuwe paradox: ex bello pax. Juist door de oorlog wordt de
Spaanse koning tot vrede bewogen:
Door’t vorstenqueecken sal Oranjen eeuwigh leven;
Handhaevende Hollands saeck, en staet, en landbestier;
En groeyen onder Mars, gelijck in vlam en vier
De Salamander leeft. Ick° ben tot pays° genegen. (v. 862-865)

nl. Filips IV; vrede

De hoop op vrede wordt in Geboortklock alleen van buitenaf ingewilligd, want zelfs
Filips IV ziet in dat het niet in de aard van een Oranje ligt het oorlog voeren te staken.
Oranje is de kleur van vuur; de prins is als een vuursalamander die leeft en floreert in
de vlammen. In tegenstelling tot Begroetenis laat Vondel hier de mogelijkheid open
voor de oorlog tegen Spanje, want Oranje blijft de kleur van vuur en oorlog.
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De binnenlandse oorlog daarentegen, moest met onmiddellijke ingang worden
beëindigd. In de argumentatio (v. 959-976) treedt Frederik Hendrik, die op de
achtergrond was geraakt, terug in de schijnwerpers. De Hollandse plaatsen Delft en
Den Haag zijn in conflict over de vraag wie zich de Oranje-stad mag noemen. Frederik
Hendrik ontpopt zich als de vredesstichter:
Mijn naem is Vrederick; dies schep ick geen behaegen
In borgerlijcken twist, maer Christelijck verdraegen. (v. 967-970)
De prins beëindigt de godsdiensttwisten door zich sterk te maken voor tolerantie, wat
letterlijk verdraagzaamheid betekent. Binnen de Republiek is Frederik Hendrik een
vorst die bij zijn onderdanen vrede en verdraagzaamheid afdwingt, maar in de oorlog
tegen Spanje is hij een vurige legeraanvoerder.
Als Hollandse vorst vertoont Frederik Hendrik vaderlijke trekken. Het Aeneiscitaat onderaan de tekst van Geboortklock speelt in op die vaderrol. Aeneas wordt in
het Elysium door zijn vader aangesproken over de jong gestorven Marcellus (42-23 v.
Chr.):
Geen knaep, uit Troyschen stamme en Frigische° afkomst gaf
Aen zijn Latijnsch geslacht die hoop van triomfeeren,
Noch Romulus landouw° zal nimmer dus braveeren,°
Op eenigh voesterkindt.°28

klein-Aziatische
land; trots zijn
pleegkind

Marcellus, de beschermeling van keizer Augustus, was als negentienjarige omgekomen
in de oorlog. Met deze mors immatura herinnert Vondel eraan hoe Maurits Frederik
Hendrik in de Slag bij Nieuwpoort had behoed voor een vroege dood, waaraan ook in
Geboortklock weer even wordt gerefereerd (v. 189, 386). Als hij was gesneuveld zou de
Republiek het nu zonder hem moeten stellen. De gemeenplaats kan echter ook op het
prille leven van Willem II worden betrokken, waarmee Frederik Hendrik op zijn

28

Zie WB 2: 803. Het betreft hier Vondels vertaling van Aeneis 6: 875-878 in de Vergilius-vertaling van
1660 (WB 6: 747, v. 1316-1319).
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verantwoordelijkheden als vader wordt gewezen. Het citaat raakt Frederik Hendrik op
twee punten: als vorst en als vader.29
De allegorische prent van de Oranje-boom, waarin Frederik Hendrik zowel de
rol van de heilige Jozef vervult als die van een vorst, breidt de zorg van een vader om
zijn kind uit naar die van een vorst voor zijn volk. In zeventiende-eeuwse
vorstenspiegels werden het leiden van een gezin en het regeren van een land als twee
modaliteiten van besturen beschreven (Skinner 1978, 125-131; Rubinstein 1991, 3135). Ethiek en politiek werden in elkaars verlengden gedacht, in de zin dat iemand die
geen zorg kon dragen voor zichzelf en zijn dierbaren niet in staat werd geacht tot het
regeren van onderdanen. Dat deze opvatting ook in de Republiek had postgevat, blijkt
bijvoorbeeld wanneer Constantijn Huygens in zijn autobiografie de leiderskwaliteiten
van de jonge Willem III aanprijst: ‘Meester over zichzelf en zijn persoonlijke belangen,
rechtvaardigde hij immers de hoop dat hij voor het vaderland in oorlog en vrede een
waakzaam leider, Vader en bevelhebber zou zijn’.30 De harmonieuze voorstelling van
de Oranje-familie in Geboortklock, ‘Oranje may-lied’ en de bijbehorende prent
weerspiegelt hun uitstekende bestiering van de Republiek.
Geboortklock is een lappendeken waarvan ieder element, op de wijze van copia
et varietas, in dienst staat van de lof op Oranje. De ongemakkelijke herinnering aan
stadhouder Maurits wordt weggepoetst en vervangen door de creatie van een
grootscheepse Oranje-mythe. Daarvoor baseert Vondel zich niet alleen op de klassieke
oudheid, met verwijzingen naar onder anderen Jupiter, Mars, Helena en Venus, maar
ook op de Bijbel. De Oranje-familie wordt voorgesteld als de heilige familie en Willem
II als het Christuskind dat de Nederlandse Republiek zal verlossen van de Spaanse

bezetting, mits Frederik Hendrik en Amalia hem veilig door zijn jeugd vol gevaren
zouden weten te voeren.
29

In Amsteldams Wellekomst doet Vondel dezelfde dubbele waarschuwing: ‘’k Bid weest voor u selven
schuw: / Wilt u van't gevaer wat spaenen: / Spaer u om uwe onderdanen, / Om uw’ kleenen Willem
doch’ (WB 3: 182-186, v. 72-82).
30
‘Qui / Se regere et rerum sciret momenta suarum, / Spem faceret, patriae, belli pacisque futurum, /
Sollicitum curatorum, patremque ducemque.’ Vert. Blom 2003, 1: 80, v. 1060-1063. Vgl. 2: 391.

119

Het ethos van de vorst
De metafoor van Willem II als Messias impliceert dat Frederik Hendrik goddelijke
eigenschappen bezit. Hierdoor wordt hij als soeverein aangemerkt, een mens die de
onsterfelijke macht van God op aarde representeert. Vondel doet in Begroetenis en
Geboortklock de nodige beweringen over Frederik Hendrik in relatie tot soevereiniteit
en het bestuur van de Republiek. Om dat te kunnen laten zien, moet ik nu eerst wat
dieper ingaan op de zeventiende-eeuwse opvattingen van soevereiniteit.
In de collegereeks Sécurité, territoire, population (1977-1978; Security, Territory,
Population), waarin Foucault een genealogie van de macht in de vroegmoderne
periode uitvoert, constateert hij dat de aandacht voor de ‘kunst van het besturen’ --door Foucault gouvernementalité genoemd --- in vijftiende- en de zestiende-eeuwse
teksten grote belangstelling geniet. ‘Besturen’ dekt in die teksten een breed spectrum
aan activiteiten:
there are many governments in relation to which the Prince governing his state is
only one particular mode. On the other hand, all these governments are internal to
society itself, or to the state. … trying to produce a typology of different forms of
government, François La Mothe Le Vayer,31 in a series of pedagogical texts written
for the French Dauphin, will say that there are basically three types of government,
each of them falling under a science or particular form of reflection: the
government of oneself, which falls under morality; the art of properly governing a
family, which is part of economy;32 and finally, the ‘science of governing well’ the
state, which belongs to politics. (131-132)
Het bestuur van onszelf, van de familie en van een staat werden in elkaars verlengde
gedacht. Wie zichzelf niet in de hand had, was ook niet in staat om een land aan te
voeren, omdat het wezenlijk gelijksoortige activiteiten betrof die neerkwamen op
samenleven: met onszelf, onze naasten of landgenoten. Deze continuïteit in het
denken over de mens binnen de samenleving was van groot belang voor het

31

Foucault verwijst naar L’Œconomique du Prince. Paris: A. Courbé, 1653.
‘Economie’ betreft hier de samenstelling van oikos (huis) en nomos (wet), oftewel de bestiering van
het huishouden (Economie. EWN).
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zeventiende-eeuwse denken over de vorst. Met ‘Prince’ verwijst Foucault in
bovenstaand citaat namelijk niet naar vorsten in het algemeen, maar naar een heel
specifieke opvatting van de vorst als ‘soeverein’, die was ontwikkeld door Jean Bodin
(1530-1596) en Thomas Hobbes (1588- 1679). Ze waren er onafhankelijk van elkaar
op uit om de voorvechters van de religieuze oorlogen die Frankrijk en Engeland
verscheurden te weerleggen. Ze werkten aan een theorie die aantoonde dat een
opstand tegen de vorst nooit legitiem kon zijn, omdat de vorst ‘soeverein’ was
(Krasner 1999, 11). Soevereiniteit was ‘la puissance absolute et perpetuelle’ aldus
Bodin in Les Six Livres de la République (1576). Zijn beroemdste principe was dat
soevereiniteit ondeelbaar is en dat de hoogste macht over de staat dus niet kon worden
gedeeld maar zich concentreerde in één individu of één institutie (Franklin 1991, 298).
Deze soeverein hoefde alleen aan God verantwoording af te leggen, dus zelfs niet aan
de paus als hoofd van het Heilige Roomse Rijk.
Bodins opvatting van soevereiniteit impliceerde een vereenzelviging van de
soevereine staat en de soeverein, die helder is verwoord door de Engelse rechtsgeleerde
Edmund Plowden (1518-1585):
The king has two Capacities, for he has two Bodies, the one whereof is a Body
natural, consisting of natural Members as every other Man has, and in this he is
subject to Passions and Death as other Men are; the other is a Body politic, and the
Members thereof are his Subjects, and he and his Subjects together compose the
Corporation … and this body is not Subject to Passions as the other is, nor to Death,
for as to this Body the King never dies …33
De soeverein had twee lichamen: een natuurlijk lichaam van vlees en bloed en een
politiek lichaam dat samenviel met het abstracte ‘lichaam’ van de staat, dat onsterfelijk
was. Op deze manier was er sprake van continuïteit van het persoonlijke ethos van de
vorst en het collectieve ethos van de staat. Dat betekende dat alle fysieke en mentale

33

De Engelse uitgave, Commentaries or Reports (1816; 233a), is een vertaling van Les Commentaries, ou
Reportes (1571). Gecit. in Kantorowicz 1957, 13.
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invloeden waaraan het natuurlijke lichaam van de soeverein onderhevig was via zijn
ethos konden doorwerken in het collectieve ethos van de staat.
Foucault interesseert zich voor de ‘kunst’ van het besturen, die de continuïteit
van ethiek, economie en politiek in beide richtingen veronderstelt,34 omdat de
parrhesiast door deze continuïteit een bijdrage kon leveren aan de vorming van het
ethos van de soeverein:
This kind of ascending line is typical of all the pedagogies of the Prince that are so
important in this period, and of which La Mothe Le Vayer is an example. For the
Dauphin, he first writes a book of morality, then a book of economy, and finally a
treatise of politics. It is the education of the Prince, therefore, that will assure the
upward continuity of the different forms of government. Then there is continuity in
the opposite, downward direction in the sense that when a state is governed well,
fathers will know how to govern their families, their wealth, their goods, and their
property well, and individuals will also conduct themselves properly. (132-133)
De overdracht van ethische en bestuurlijke ideeën door een filosoof aan een vorst werd
in de late oudheid aangeduid als paideia en hield nauw verband met het ideaal van
parrhesia.35 Paideia werd gekoppeld aan een ideaal over de grootmoedige en
barmhartige uitoefening van het gezag. Een vorst die was gevormd door paideia
handelde volgens strikte codes voor hoffelijkheid en werd verondersteld zichzelf te
beheersen, ook wanneer de woorden van de parrhesiast hem niet aanstonden. Paideia
bereidde een vorst voor op het waarheid spreken van de parrhesiast; zijn ethos werd
zodanig gevormd dat de waarheid voor hem hoorbaar was en dat hij haar kon
omzetten in goed beleid.
Het samenvallen van het ethos van de vorst en dat van de staat plus het feit dat
het natuurlijke lichaam het vermogen bezat om te worden aangedaan door de
affectieve werking van poëzie impliceert dat dichters met hun poëzie bij de vorst

34

Quentin Skinner (1978) signaleert dat zestiende-eeuwse vorstenspiegels vaker de discontinuïteit dan
de continuïteit van bestuursvormen beschrijven. Auteurs benadrukten niet alleen dat het ethos
(Skinner noemt het virtus) van een vorst andere kwaliteiten vergde dan dat van een burger (125), maar
ook dat het ethos van de vorst absoluut boven dat van de burgers was verheven.
35
Zie Van Renswoude 2011, 51-54. Zie ook Jaeger 1945.
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gedachten en emoties konden opwekken die uiteindelijk via zijn bestuur zouden
doorwerken in het politieke domein. Deze idee kent een lange literaire traditie,
bijvoorbeeld in het genre van de vorstenspiegel (CdF78 131-133; Skinner 1978, 125131). Ze vormde ook een gangbare opvatting binnen het de zeventiende-eeuwse
Nederlandse denken over poëzie. P.C. Hooft schrijft in zijn Reden vande waerdicheit
der poësie (ca. 1610-1615):
Sij [de Poesie] heeft geleert … Coningen en Coninginnen en de geene die loon en
straffe van ’t burgerlijcke Recht ontwossen sijn, binnen de paelen haeres plichts
geweten te bedwingen, met dreighementen van eeuwighen laster, &, ter
wedersijden, beloftenisse van onverganckelijcken lof haerder deuchden. (32)
Vorsten waren op een andere manier gebonden aan het ‘burgerlijcke Recht’ dan hun
onderdanen en leefden in de eerste plaats ‘binnen de paelen haeres plichts geweten’.
Juist daarom was het van het grootste belang dat hun geweten of ethos goed werd
gevormd, en de kunsten konden in dat proces een belangrijke rol vervullen. Ook
Vondel stelt in de Voorrede van Palamedes, verschenen in november 1625, dat de
functie van dichters binnen de samenleving was om de bestuurders te onderwijzen met
historische voorbeelden van goede bestuurders (zie hoofdstuk 1, 71). Deze goede
voorbeelden zouden bestuurders stimuleren om te handelen in overeenstemming met
het heilig recht, oftewel de waarheid voor de staat, in plaats van uit eigenbelang. Van
de poëzie ging voor vorsten een extra prikkelende werking uit, omdat vorsten er meer
dan andere mensen naar streefden hun ethos zodanig te vergroten dat het leidde tot
onsterfelijke roem, en de poëzie kon die roem voor de vorst tot in de eeuwigheid
bewerkstelligen.36

‘The presuppositions of apostrophe’
Voor Vondel vormde Frederik Hendrik als prins van Oranje het meest voor de hand
liggende aanspreekpunt voor een parrhesiastisch appel aan een vorst. Bovendien was
36

Voor deze opvatting van poëzie, zie ook Brandt 1648, fol. R6v.
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de prins als militair leider een sleutelfiguur in de godsdiensttwisten en de
oorlogspolitiek, waarop Vondels appel zich nu juist betrok.37 Maar, zoals gezegd, was
Frederik Hendrik in de Nederlandse Republiek geen soeverein en viel zijn ethos niet
vanzelf samen met dat van de staat. Mijn hypothese is dat Vondel Frederik Hendrik in
zijn lofdichten aanroept als soeverein met een vorstelijk ethos, dat nodig was om als
parrhesiast te worden gehoord en om zichzelf zo toegang te verschaffen tot het
politieke domein.
Om inzichtelijk te maken hoe Vondel dit vorstelijke ethos in Begroetenis en
Geboortklock oproept, maak ik gebruik van Jonathan Cullers hoofdstuk over de
apostrof (van het Griekse apostrophe) in The Pursuit of Signs (2002), aangezien deze
retorische figuur in Vondels lofdichten opvallend veel voorkomt. Bij een apostrof in
een rede wendt de spreker zich van de toehoorder af om zich te richten tot een niet
aanwezig persoon of een levenloos object: ‘O tempora, o mores!’ Een apostrof
impliceert dus vaak tevens een personificatie. Culler bestudeert de werking van de
apostrof in lyriek waar met het gebruik van de tweede persoon een afwezige persoon
wordt aangeroepen: ‘I hold it towards you.’38 Lyriek is bij uitstek een apostrofisch
genre omdat ze meer dan andere genres haar eigen toehoorders in het leven roept. Een
lyrische apostrof wekt ‘inanimate objects’ tot ‘leven’ als ‘images of invested passion’
(138). De passies en de intensiteit die van het gedicht uitgaan, worden als het ware
geïnvesteerd in de verbeelding van een nieuw leven. Maar lyriek brengt bij de lezer ook
een gevoel van ‘verlegenheid’ (embarrassment) teweeg, omdat ze haar pretenties buiten
de verbeelding niet kan waarmaken; taal kan geen materiële werkelijkheid scheppen
(135). Culler waarschuwt echter dat de kracht van de verbeelding op de werkelijkheid
niet moet worden onderschat. Hij noemt de apostrof een ‘dramatiserende’ vorm van
spreken in de zin dat ze de tegenstelling tussen aan- en afwezigheid kan opheffen.39
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Over Frederik Hendriks overheersende rol in de buitenlandse politiek, zie Poelhekke 1978, 113.
De zin is afkomstig uit het gedicht ‘This living hand, now warm and capable’ van John Keats. Gecit.
in Culler 2002, 153.
39
Het begrip dramatisering komt in detail aan bod in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
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Vondels gebruik van de apostrof in Begroetenis en Geboortklock is op het eerste gezicht
conventioneel en retorisch. In overeenstemming met de vergiliaanse traditie, gebruikt
hij de apostrof voor de invocatio van de muze (‘Op op mijn’ Sanggoddin,’ v. 10) en de
dedicatio aan Frederik Hendrik (‘Veel heyls, veel heyls, o Vorst!’ v. 15). Ook gebruikt
hij de apostrof om een overgang in het gedicht te markeren (‘Hoe nu toe Frederick?’ v.
79) of als plotselinge uitroep van ontzetting (‘ô droeve vadermoord!’ v. 31), om enkele
voorbeelden uit Begroetenis te noemen. De intensiteit en de hoge frequentie van de
apostrof suggereren dat deze noodzakelijk waren voor het functioneren van Vondels
lofdichten. Het is alsof de door hem aangeroepen toehoorders ieder ogenblik weer
kunnen wegglippen en hun aanwezigheid steeds nieuw leven moet worden ingeblazen.
Dit was wat Frederik Hendrik betreft ook het geval, aangezien het beeld dat Vondel
van hem opriep, als de vorst van een Republiek, buiten de verbeelding uiterst instabiel
was. Welke rol de apostrof speelt voor de instandhouding van deze vluchtige
voorstelling, wordt treffend omschreven door Cullers interpretatie van de lyrische
apostrof:
to apostrophize is to will a state of affairs, to attempt to call it into being by asking
inanimate objects to bend themselves to your desire. In these terms the function of
apostrophe would be to make the objects of the universe potentially responsive
forces: forces which can be asked to act or refrain from acting, or even to continue
behaving as they usually behave. The apostrophizing poet identifies his universe as
a world of sentient forces. (139)
Het ‘inanimate object’ in Vondels Begroetenis betreft het politieke lichaam van de vorst
Frederik Hendrik, dat abstract en levenloos was. Maar het was ook noodzakelijk als
voorwaarde voor het collectieve ethos waar Vondel zich als parrhesiast op wilde
betrekken: ‘the apostrofic postulation of addressees refers one to the transforming and
animating activity of the poetic voice. The ‘you’ is a projection of that voice’ (149). Dit
politieke lichaam is de projectie van Vondels gebruik van de apostrof, wat de dichter
tegelijkertijd institueert als parrhesiast.
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In de peroratio van Begroetenis wordt deze voorstelling van Frederik Hendrik als
vredevorst geïntensiveerd door middel van de negenvoudige anafoor met ‘ick’, waarbij
Vondel steeds een zintuigelijke waarneming doet van deze voorstelling --- veel
nadrukkelijker kan iemand niet spreken. Deze intensiteit investeert Vondel vervolgens
in een apostrof:
Ick sie ’t verbond gemaeckt. het volck word goedertieren.°
welwillend
Ick sie de vredefeest op speeltoonneelen vieren.
Ick sie de vredevlam, die drift van wolcken° leckt!
drijvende wolken
Ick sie hoe als een kleed de vrede ’t land bedeckt.
Ick hoor Vorst FREDERICK van alle tongen roemen,
Ick hoor hem VREDERYCK, en Vredevader noemen.
Ick smaeck sijn’ goedigheyd. ick voel sijn’ heuschen aerd.
Ick rieck den soeten reuck van vrede die hy baert.
Bekraghtigh FREDERICK dan ’t geen wy ons verbeelden. (v. 249-257)
Het effect wordt nog versterkt door de terugkeer van ‘Ick’ in ‘Frederick’ en
‘Vrederyck’, als ‘images of invested passion’. De investering van de door de anafoor
gegenereerde intensiviteit in de finale apostrof is nodig om het politieke lichaam van
de vorst, het lichaam van de staat dat abstract en in die zin levenloos is, aan te roepen
en tot leven te wekken. Dat is de voorwaarde voor Vondels appel om te worden
gehoord en voor Frederik Hendrik om het beeld van de vrede te verwerkelijken.40

Een politiek lichaam
In de peroratio van Begroetenis legt Vondel grote nadruk op de materialiteit van de
vrede door haar expliciet waarneembaar te maken met alle vijf de zintuigen: ‘sie’, ‘hoor’,
‘smaeck’, ‘voel’ en ‘rieck’. Precies die zintuiglijkheid maakt het verschil uit tussen de
talige en de materiële werkelijkheid. Vondel poogt deze grens hier op te heffen, omdat
hij het politieke lichaam van Frederik Hendrik, dat hij in de talige werkelijkheid heeft

40

Over Frederik Hendrik als vredevorst in het werk van Vondel, zie Reinders en Blom 2011, 197-98,
202-204.
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aangeroepen, ook echt aanwezig wil maken. Het nawerk van Begroetenis bevat een
gedicht waarin dit proces stap voor stap inzichtelijk wordt gemaakt.
Het is getiteld ‘Op de beeldenis van Vorst Frederick Hendrick’ (WB 2: 521-523)
en bevat veertien vierregelige epigrammen bij een afbeelding van Frederik Hendrik.
Het epigram is een humanistisch genre dat vaak letterlijk als ‘bijschrift’ bij een
afbeelding diende. In dit geval is de afbeelding zelf niet in de uitgave afgedrukt en dus
onbekend, maar gezien de inhoud van de epigrammen, moet ze Frederik Hendrik in
volle wapenrusting en gezeten op een paard hebben getoond. In deze gedichten wordt
het politieke lichaam van de prins niet aangeroepen met de apostrof, zoals in
Begroetenis, maar wordt het hem letterlijk aangemeten. De eerste vier epigrammen, elk
getiteld ‘Anders’ (oftewel: hetzelfde op een andere manier gezegd), beschrijven het
gelaat van Frederik Hendrik, terwijl in de volgende tien een voor een onderdelen uit
zijn wapenrusting worden beschreven en soms ook zelf aan het woord komen. In de
epigrammen getiteld ‘Anders’ draait het steeds om het verschil in de uitwerking van
Frederik Hendriks gezicht op vrienden en vijanden. Een Nederlander ontbrandt in
liefde als hij het gelaat van de prins aanschouwt, maar een Spanjaard siddert van angst:
Wie, die dit aenschijn siet, moet niet in liefde blaecken?
Wat vyand schout dit aen en ziddert niet bedeest? (v. 1-2)
Het vierde epigram problematiseert deze tegenstelling, want in de godsdiensttwisten
zijn de vijanden geen Spanjaarden maar andere Nederlanders. Gelukkig worden alle
Nederlandse burgers bij het zien van Frederik Hendrik op staande voet tot vrede
bewogen:
Al stonden (God verhoed ’t) de steden tegens steên:
Men maeckte om sijnent wil op staende voet weer vrede
Soo flucx maer FREDERICK met dit gelaet verscheen. (v. 14-16)
In de volgende tien epigrammen komen de onderdelen van Frederik Hendriks
wapenrusting aan bod. In Geboortklock bood de beschouwing hiervan al aanleiding om
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stil te staan bij zijn krijgsverrichtingen.41 De verschillende wapenonderdelen staan in
de ‘Op de beeldenis’ echter ook symbool voor verschillende vorstendeugden die samen
het vorstelijke ethos van Frederik Hendrik maken. De helm staat voor zijn
leiderschap, de helmbos voor zijn zichtbare aanwezigheid in de strijd, de speer en het
pistool voor zijn trefzekerheid, het zwaard voor zijn vechtlust en het paard voor zijn
snelheid. Opmerkelijk is dat deze typische vorstendeugden herhaaldelijk worden
afgezet tegen die van de grote Europese vorsten, zoals de Franse koning Hendrik IV.
De ‘Rustingh’ (harnas) dicht:
Dat hart, dat heldenhart, daer Vranckrijcx vierden Henrich
In oorloght° met sijn’ geest, schuylt veyligh onder my.
Wat rusting° vorsten deckt, ick deck der vorsten vendrigh;°
(v. 31-33)

woedt
Welke wapenrusting;
vaandeldrager

In het hart van Frederik Hendrik wordt de geest van Hendrik IV. De prins doet dan
ook niet onder voor de monarch. Sterker nog: hij gaat de vorsten voor als
vaandeldrager.42 Het harnas beschermt zijn dappere maar kwetsbare hart met liefde.
Dapper als hij is, past de kroon Frederik Hendrik veel beter dan sommige andere
vorsten:
Wat is een vorstenband° om ’t hayr van laffe sielen,
Als bagge° sonder glans, en purper sonder naem?
Maer sporen streng gegespt aen strengen hopmans hielen,
Die nopen minst het ros, en allermeest de faem. (v. 36-39)

kroon
edelsteen

De ‘Sporen’, die hier spreken, stellen dat niet iedere vorst vanzelfsprekend een
vorstelijk ethos bezit en een kroon verdient. Andersom zijn er ‘hopmannen’
(aanvoerders), zoals Frederik Hendrik, die wél vorstelijke deugden tentoonspreiden.
Belangrijker dan een kroon zijn voor hem de sporen, waarmee hij aanzet tot de strijd.
Gesuggereerd wordt dat Frederik Hendrik misschien niet zo’n grote vorst is als
41

Zie bijv. WB 2: 771-793, v. 50, 343, 345, 362, 368, 374, 386, 634, 684.
De functie van vaandrig, die het vaandel van de kompagnie droeg, werd meestal vervuld door een
jonge officier van aanzienlijke geboorte (Vaandrig. WNT).
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Hendrik, maar dat dit allerminst aan een gebrek aan vorstelijke deugden ligt. Ook het
‘Breydel’ (bit en teugel) noemt de sieraden van de strijd minstens zo edel als echte
kostbaarheden: ‘Wie praelt met diamant, ick prael met woedend schuym’ (v. 64). Het
‘Sadel’ besluit:
De deughd staet° niet soo seer in vorstelijcken adel,
Of konincklijcken stam, of oock in kaysren bloed:
Als in prins FREDRICX hart, gewassen° uyt den sadel;
Daer ’t leeft, gelijck Iupijn op sijnen arend woed.° (v. 66-69)

bestaat
opgegroeid
tekeergaat

De laatste tien epigrammen wijzen uit dat een vorstelijk ethos niet is gelegen in adel,
stam of bloed, maar in een dapper hart, in deugden, oftewel in een vorstelijk ethos. Zo
brengt ‘Op de beeldenis’ onderscheid aan tussen enerzijds soevereiniteit die van vader
op zoon wordt overgeleverd, anderzijds een vorstelijk ethos dat voortvloeit uit de
vereenzelviging van de prins met de Republiek, die aanleiding geeft tot grote moed en
heldendaden in de strijd. De eerste vier epigrammen beschrijven hoe dit in de strijd
verworven collectieve ethos de Nederlanders uiteindelijk in liefde zal verbinden.

Afb. 7 De Vorst op de adelaar. Fragment uit de titelprent van Vondels
Vergilius-vertaling van 1660.43
43

Verg. de prenten bij Vondels Warande der Dieren 45 (WB 1: 606) en 96 (708).
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In ‘Op de beeldenis’ herschept Vondel het lichaam van Frederik Hendrik als een
‘politiek lichaam’ dat zich niet door blauw bloed, maar door zijn ethos aan de
Republiek verbindt. Dit ethos heeft hij verworven als leider van de Opstand, in de
fysieke strijd. De nadrukkelijke lichamelijkheid van het gedicht, dat uitblinkt in
termen als ‘ysren hoofd’, ‘heldenhart’, ‘hopmans hielen’, ‘reusenborst’, ‘ysren vuyst’ en
‘ruggebeen’, beklemtoont dat deugd zich uitdrukt in dappere daden. De
wapenonderdelen staan voor de afzonderlijke vorstendeugden die Frederik Hendrik in
het gedicht een voor een op zijn lichaam worden gehangen om dit te beschermen tegen
de dood. Tegelijkertijd vormen zij samen het vorstelijke ethos op grond waarvan de
prins wordt vereenzelvigd met het onsterfelijke politieke lichaam van de soeverein.
Het beeld van Jupiter op zijn arend (v. 69; afb. 7), vaak nog op een globe gezeten, is
een allegorie van soevereiniteit, de vereniging van aardse en goddelijke macht in één
lichaam.

In de jaren 1625-1626, een periode van politieke onzekerheid voor de Amsterdamse
regenten, roepen Begroetenis en Geboortklock een ambigu beeld op van Frederik
Hendrik als enerzijds een oorlogszuchtige legerleider, anderzijds een liefhebbende
vorst die de verdeelde Nederlanden kon verzoenen en de vrede met Spanje kon
bewerkstelligen. Die ambiguïteit was inherent aan Frederik Hendrik zelf, als
aanvoerder van het Staatse leger, stadhouder van Holland en prins van Oranje. De
ambiguïteit keert terug in Vondels lofdichten als de vermenging van het retorische, het
epische en het lyrische genre, waardoor de verschillende hoedanigheden van Frederik
Hendrik daarin naast elkaar konden bestaan. De retorische opzet biedt de
mogelijkheid om de opvattingen van de Amsterdamse regenten over de rol van
Frederik Hendrik in de godsdiensttwisten en de oorlogspolitiek naar voren te brengen.
Het epische narratief vervolgens, verbeeldt de krijgsverrichtingen van de stadhouder
en legerleider, een man van vlees en bloed die zijn natuurlijke lichaam op het spel zet
voor de Republiek en wiens dapperheid niet onderdoet voor die van een soeverein. Er
doet zich een spanning voor tussen de retorische en de epische inhoud van de
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lofdichten, die in de lyrische passages wordt opgeheven. Met de apostrof roept Vondel
het politieke lichaam aan, dat Frederik Hendrik in realiteit ontbeert. Ze betrekken
zich op het natuurlijke lichaam van de vorst om in de verbeelding het levenloze
lichaam van de staat aan te roepen, waar Vondel vervolgens het collectieve ethos op
kan enten dat de voorwaarde vormde voor parrhesia. In ‘Op de beeldenis’ schept
Vondel op het politieke lichaam van Frederik Hendrik op basis van diens dappere
krijgsverrichtingen, door hem ‘uit te rusten’ met de militaire symbolen voor
vorstendeugden. Bij de gratie van het vorstelijke ethos van Frederik Hendrik konden
Vondels woorden resoneren in het lichaam van de staat en creëerde parrhesia een
ethische ruimte in het politieke domein.

2.2 ‘Weiden in ’s princen lof’44 (1627-1630)

In de periode 1627-1630 vinden het Amsterdamse stadsbestuur en Frederik Hendrik
elkaar in een uitwisseling van oorlogsgelden voor militaire bescherming.45 De
staatsgezinde regenten waren afhankelijk van militaire steun tegen de calvinisten, die
onrechtmatig militairen inzetten, voor de handhaving van hun macht in de
vroedschappen en de magistraat.46 Ze hadden daar veel geld voor over en dus besloot
Frederik Hendrik, die om oorlogsgelden verlegen zat, de staatsgezinde stadsbesturen
te steunen. Hiervoor maakte hij gebruik van zijn dubbele functie; hij verleende steun
in de rol van stadhouder, maar zette de oorlogsgelden in als aanvoerder van het Staatse
leger. Het lag niet voor de hand dat Frederik Hendrik, die de oorlog tegen Spanje

44

Citaat uit Brandts biografie van Vondel (1682, 25).
In deze periode werd het Amsterdamse stadsbestuur bevolkt door hoofdzakelijk
remonstrants(gezind)e en staatsgezinde bestuurders, met als grote namen Dirk Bas, Jacob Dircksz de
Graeff en Andries Bikker.
46
Calvinistische rellen in Schoonhoven (april 1627) en Amsterdam (december 1628) hadden
aangetoond hoezeer de remonstranten steun behoefden (Israel 1990, 82).
45

131

wilde voortzetten,47 steun zocht bij de voorstanders van een nieuw bestand, noch dat
de Amsterdamse regenten de oorlog vrijwillig subsidieerden. De resoluties van de
Staten tonen aan dat de samenwerking, van de kant van Frederik Hendrik, ‘was purely
a matter of political calculation’.48 Het handelen van de remonstranten lijkt ingegeven
door realpolitik; een Engelse waarnemer in Den Haag constateerde dat ‘the political
Arminians … persevered ‘‘not for love of truth, but for love of revenge, of money and
of rule …. For I am sure … that no man will alleage conscience, nor religion, who hath
any knowledge of this state’’’.49
Een eerste blijk van militaire steun vormde de inzet van Frederik Hendriks
troepen bij de verstoring van een remonstrantse bijeenkomst in Schoonhoven in april
1627 (Israel 1990, 79-80). Niet veel later liet de stadhouder afkondigen dat de
calvinisten geen troepen meer mochten inzetten tegen vreedzame remonstrantse
bijeenkomsten. Bovendien zou hij van 1627 tot 1633 de verkiezingen van de
vroedschappen en de Staten zodanig manipuleren dat de remonstrantse leden
daarbinnen hun macht behielden (Israel 1990, 80-82). De calvinistische stadsbesturen
verzetten zich met hand en tand tegen de groeiende vertrouwelijkheid tussen Frederik
Hendrik en de staatsgezinde regenten door iedere belastingverhoging ten behoeve van
militaire campagnes te weigeren zolang de prins geen korte metten maakte met de
remonstrantse geloofsuitingen.50 Om bij de calvinisten zoveel mogelijk sympathie te

47

Volgens Poelhekke (1978) streefde Frederik Hendrik, in overeenstemming met de Pacificatie van
Gent (1576), naar annexatie van de provincies Brabant en Limburg (64). Israel (1990) stelt dat hij die
ambitie pas vanaf 1633 uitsprak (78). Ook zal in 1627de druk om een militair succes te behalen
hebben meegespeeld voor Frederik Hendrik.
48
Van Gelder (1972) gaat ervan uit dat Frederik Hendriks de remonstranten steun betuigde uit
respect voor zijn familietraditie en lijkt blind voor de gestage geldstroom van de staatsgezinde steden
naar de oorlogskas (84).
49
Zie Secretaries of State: State Papers Foreign, Holland (84/132), fol. 250v. National Archives UK.
Gecit. in Israel 1990, 81-82.
50
In 1625 verzetten de calvinisten zich tegen belastingverhoging voor het beleg van Breda; in april
1626 plegen de calvinistische steden Leiden, Gouda en Delft verzet tegen additionele financiering voor
de geplande belegering van Hulst, Sas van Gent en Oldenzaal, waardoor die pas op 24 juli kan
beginnen. In 1627 zijn het Haarlem, Leiden, Enkhuizen en Brielle die de fondsen voor het beleg van
Grol opschorten en in 1629 werken Haarlem, Enkhuizen, Schoonhoven en Edam tegen (Poelhekke
1978, 126-128; Israel 1990, 78, 86; Van Nimwegen 2006, 181-182).
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behouden, deed Frederik Hendrik geen religieuze uitspraken, liet hij de Amsterdamse
plakkaten handhaven tot 1630, hield hij de Loevensteinse gevangenis in stand tot 1631
en kwam hij niet tegemoet aan de asielaanvragen van Johannes Uytenbogaert en Hugo
Grotius.51 Dit alles was de remonstranten weer een doorn in het oog.
De samenwerking van Frederik Hendrik met de staatsgezinde steden,
waaronder Amsterdam, vormde een geweldige prikkel voor de oorlog tegen Spanje, die
sinds het teleurstellende verlies van Breda (1625) en de mislukte belegeringen van
Hulst en Sas van Gent (1626) weinig succesvol was geweest.52 Vanaf 1627 zorgde
Frederik Hendrik voor een reeks van spraakmakende veroveringen: Grol (1627), Den
Bosch en Wezel (1629), Venlo, Roermond en Maastricht (1632).53 Het leverde hem al
snel de bijnaam op van ‘Stedendwinger’, die het door Vondel opgeroepen beeld van
‘Vrederijck’ naar de achtergrond verdrong.
De staatsgezinde en prinsgezinde visies op de samenwerking van Amsterdam en
Oranje zal ik construeren op basis van de lofdichten Verovering van Grol, Amsteldams
Wellekomst en Zegesang. Na Vondels verbeelding van de Amsterdamse burgers en
regenten, analyseer ik de verbeelding van Frederik Hendrik. Ten slotte ga ik in op de
gevolgen van de samenwerking voor Vondel als Amsterdamse dichter. In de analyse
wordt zichtbaar dat Vondel schippert tussen de Amsterdamse pacifistische ideologie
en het opportunistische beleid van de regenten, waar hijzelf, als schrijver van de
lofdichten, ook de voordelen van ondervond.

51

Van Gelder (1972) citeert uit de Statenvergadering van 3 mei 1630 dat de prins de plakkaten wilde
handhaven, maar wel militaire steun zou bieden als de remonstrantse steden daarom vroegen (84-85).
52
Het beleg van Oldenzaal in 1626 werd aangevoerd door Ernst Casimir en werd dus niet aan Frederik
Hendrik toegeschreven (Israel 1995, 499).
53
De militaire successen werden financieel mede mogelijk gemaakt door de verovering van de Spaanse
zilvervloot in september 1628. Doorslaggevend was echter de Mantuaanse successieoorlog (16281631), waardoor de Spaanse oorlogsgelden moesten worden verdeeld over twee fronten (Israel 1995,
497).
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De publicaties
De lofdichten uit de periode 1627-1630 verschenen weer bij Blaeu, wiens fonds zich in
deze periode uitermate ambigu verhield tot de oorlog, met uitgaven ter opluistering
van de strijd, zoals Frans van Schootens Tabulae (1627) vol afbeeldingen van de
legerwerken, maar ook kritische teksten van Hooft en Hugo Grotius.54 Het fonds van
Blaeu steunde de Opstand, maar verhield zich desalniettemin kritisch tot oorlog in het
algemeen. Binnen dit fonds waren Vondels polyfone lofdichten goed op hun plaats.
Verovering van Grol, door Frederick Henrick, Prince van Oranje (1627) verscheen
vermoedelijk bij Frederik Hendriks huldiging op 2 oktober in Den Haag.55 In het
voorwerk liet Vondel een sonnet (‘Klinckdicht’) en het gedicht ‘Aen de vrije
Nederlanden’ afdrukken. De hoofdtekst van 335 alexandrijnen kent van al Vondels
lofdichten de meest epische opzet. Het beleg van de Gelderse stad Groenlo wordt in
een langgerekte narratio beeldend beschreven, maar bevat ook enkele lyrische en
pastorale intermezzo’s en wederom een sterk argumentatief slot in lijn met de
quintiliaanse retorica. In het nawerk zijn dertien kortere teksten over het beleg
opgenomen: vijf gedichten van Huygens, vier van Hooft, twee van Barlaeus, één van
Laurens Reael, één van Johan Brosterhuysen en tot slot een anonieme prozatekst
getiteld ‘Wellekomst’.56
Amsteldams Wellekomst aen den doorluchtighsten en hooghgeboren Vorst
Frederick Henrick (1628) is een anonieme uitgave in plano, ter gelegenheid van de

54

Zie bijv. Hoofts Baeto (1626) en Grotius’ Pharsalia-editie van 1627 (Duits 1997, 72-73).
Gebruikt ex. UBA: OTM, Vondel 3 C 7. Voor de regelnummering, zie WB 3: 124-152.
56
Hooft. ‘Aen den Spaniaerdt op ’t verovren van Grol’ (fol. D2v); Huygens. ‘Op ’t sonnet van den
Heere Drossaert Hooft, over ’tverovren van Grol’ (D3); Huygens. ‘Op des H[eer] P.C. Hoofts Henrick
de Groote’ (D3v-D4); Hooft. ‘Op ’t rijmen vanden Heere Constantijn Huygens, in ’t Legher voor Grol’
(D4); Reael. ‘Liick-dicht, over den Edelen Gestrengen Heer, Mijnen Heer, I. Wilhem van Nassauw,
Heer vander Lecke: Lieut[enant] Amirael van Hollandt. Prosopopoea’ (D4v-E); Reael. ‘Epithaphium /
Grafschrift’ (E); Huygens. ‘In obitum Wilhelmi Nassouii’ (E); Huygens. ‘Sur le siege de Grol’ (Ev);
Hooft. ‘Aenden Heere Iacob Witz, algemeen wacht[meester] vande Legers der vereenighde
Nederlanden’ (E2); Huygens. ‘Op de doorschoten kerck te Grol’ (E2); Barlaeus. ‘Epigrammata. In
obsessam & captam Grollam’ (E2v). Barlaeus. ‘Op de naem van Grol’ (E3); Brosterhuysen. ‘Grol
verovert’ (E3); anoniem. ‘Wellekomst, Aen sijne Vorstel[ycke] Doorl[uchtigheyd] op zijn wederkeeren
na het veroveren van Grol’ (E4- E4v).
55
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komst van Frederik Hendrik naar Amsterdam op 10 april 1628.57 Op 7 april van dat
jaar had de Amsterdamse kerkenraad bij de magistraat een klacht ingediend tegen de
steeds openlijker bijeenkomsten van de remonstranten.58 Daarop ontbood de
magistraat Frederik Hendrik naar Amsterdam, om nu te tonen wat zijn steun waard
was. Om de stadhouder gunstig te stemmen werd hij onthaald met een welkomstdicht
van Vondel. Dat het 165 verzen tellende gedicht in opdracht van de burgemeesters
verscheen, wordt gesuggereerd door de vermelding van burgemeesters Pieter de
Vlaming van Oudshoorn en Jacob Dircksz de Graeff en schepen Harmen Gysbertsz
van de Pol in de tekst (v. 128-130), terwijl de auteur en de drukker niet in de uitgave
worden vermeld.59 Helaas bevat het drukwerk geen afbeelding van het stadswapen of
een privilegie om dit vermoeden te bevestigen.
De eerste druk van Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger,
Wezelwinner, Prince van Oranje (1629) ten slotte is in folio uitgegeven, wat aangeeft
dat de verovering van Den Bosch als een bijzonder feestelijke gebeurtenis werd
ervaren.60 De kostbare vorm kan ook verband houden met het feit dat deze tekst nu
eens niet is opgedragen aan Frederik Hendrik, maar aan ‘Den E. grootachtbaeren,
Eerentvesten, wijsen, en voorsienigen Heeren, Mijnen Heeren den burgermeesteren en
regeerderen der wijd beroemde koopstad Amstelredam’, zoals de dedicatie luidt (WB 3:
265). Kennelijk wensten de regenten inmiddels te worden geassocieerd met de oorlog,
nu die zo succesvol verliep. Op de versozijde van de dedicatie is een gravure van
57

Gebruikt ex. UBA: OTM, Port. A14. Gedateerd ‘Den 10. van Grasmaend des Iaers 1628’. Voor de
regelnummering, zie WB 3: 182-186. M.b.v. Ursicula kon het drukwerk aan Blaeu worden
toegeschreven. Er verschijnen twee roofdrukken: Wellecomste van den prins (Ex. UBA: OTM: Port. A13)
en de door Unger genoemde druk Unger 160.
58
Zie De Vries 1900; Elias 1923, 92-97; Frijhoff en Prak 2004, 269.
59
De stadsrekeningen vermelden geen uitgekeerd bedrag aan Vondel (Archief van Burgemeesters
(5014), 1628. Stadsrekeningen, SAA), maar het is niet gezegd dat dichters voor dergelijke opdrachten
financieel werden vergoed.
60
Gebruikt ex. UBA: OTM, OM 63 4. Voor de regelnummering, zie WB 3: 264-285. In het nawerk is het
sonnet ‘De triomfeerende Aemilia Princesse van Oranje’ (WB 3: 286) opgenomen. Er verschijnen twee
herdrukken: een geautoriseerde bij Claude Fonteyn te Leewarden (Ex. UBA: OTM, Vondel 8 K 22) en
een roofdruk bij Gerrit Hendricxsz van Breughel te Amsterdam (Ex. UBA: OTM, O 80 291). In het
nawerk is het sonnet ‘De triomfeerende Aemilia Princesse van Oranje’ (WB 3: 286) opgenomen, waarin
Vondel een speelse parallel trekt tussen Amalia en de Bossche maagd.
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Frederik Hendriks wapenschild afgedrukt (WB 3: 266). Het lofdicht telt 610 verzen,
ditmaal geen alexandrijnen, maar een jambische viervoet. Ook de verbeelding van het
beleg in Zegesang is lyrischer dan in de andere lofdichten, door een lange
aaneenschakeling van indrukken, waarbij ernst en ironie elkaar afwisselen (Smit 1975,
365). Toch is er sprake van een episch narratief kader en is het slot wederom
argumentatief-retorisch van karakter.61

Oorlogsstad
Het moet voor Vondel niet eenvoudig zijn geweest om de Amsterdamse
betrokkenheid bij de oorlog in zijn lofdichten te verbeelden, aangezien financiële
bijdragen zich minder goed lenen voor een episch narratief. Daarbij werd het
oorlogsgeld niet opgebracht door één persoon, maar door een grote hoeveelheid rijke
en minder rijke burgers. Bovendien zijn er redenen te bedenken waarom de
Amsterdamse autoriteiten zich liever niet voorstonden op hun betrokkenheid bij de
oorlog, die op gespannen voet stond met hun pacifistische opvattingen en
handelsbelangen.
De drie lofdichten verwoorden de Amsterdamse bijdrage aan de oorlog dan ook
vooral impliciet. Amsterdam wordt bijvoorbeeld niet verbeeld door personen die
deelnemen aan de strijd, maar door metaforen zoals ‘Amsterdamsche ruyn’ (WB 3: 140,
v. 384) of ‘vruchthoorn van Europe’ (WB 3: 276, v. 313), die representeren hoe de
Amsterdamse regenten en burgerij geld en goederen verstrekken. Ook de herhaalde
toespelingen op de benarde financiële toestand van de Spaanse koning in Verovering
van Grol kunnen worden beschouwd als een Amsterdamse stem, aangezien juist de
Amsterdammers zorgden voor een gestage toevoer van geld en middelen aan
Nederlandse zijde. Vondels sonnet in het voorwerk bijvoorbeeld (WB 3: 126), spot met
de geldelijke tekorten van Filips IV:

61

Zegesang is in de lyrische opzet dus niet vergelijkbaar met Hoofts De Hollandsche groet van 1630
(Veenstra 1970, 7; Spies 1978, 583).
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Terwijl was Spinola om geld belaên° te hoof:
verlegen om geld
Hy leende’t hier op borg, en daer op goed geloof;
Maer al vergeefs helaes! hy bleef een ydel hoper:
Want doen° Philippes socht na Phlippen° in sijn’ kas, toen; Spaanse munten
Bevond° hy dat sijn’ munt van stof° verandert was,
ontdekte; van materiaal
Het goud in lood verkeert, het silvergeld in koper. (v. 9-14)
De Spaanse veldheer vraagt zijn vorst om geld voor het ontzet van Grol, maar krijgt
nul op zijn rekest, omdat de Spaanse munt in waarde is gedaald.62 Het sonnet loopt
vooruit op een motief in het lofdicht dat goud en geld de drijvende kracht zijn achter
de oorlog. Zo twijfelt Frederik Hendrik over de kosten van het beleg (v. 89), vormt het
Spaanse geldgebrek de doorslaggevende reden om het beleg van Grol doorgang te
laten vinden (v. 101-108) en klaagt Filips IV meermaals over zijn inkomsten (v. 247,
255). De gouden eeuw van Spanje loopt op zijn eind:
De goude en silvere eeu in koper was veraerd:
Dat Phlippes, uytgeput door woeckeraers en paepen
En oorlogen, het goud om geld benood most schraepen
Van sijnen scepterstock, en ’t dierbaerst van de kroon
Te pande setten, en met bedelschat sijn’ troon
In Neerland stutten, daer hy ruyters nocht soldaeten
Moght bruycken, tegens ’t heyr der t’saemgespanne Staeten;
Beducht voor muyten en gestijft met luttel moeds. (v. 228-235)
De financiële tekorten leiden tot morele verzwakking en chaos in het Spaanse leger.
De personificatie van de Spaanse inquisitie wil de oorlog nieuw leven inblazen en stelt
voor om de Zuidelijke Nederlanden onder dwang troepen te laten leveren, ‘en strafse
die het weygeren’ (v. 258). Over dergelijke taferelen, zo suggereert Vondel, hoeft het
Staatse leger zich geen zorgen te maken dankzij de gedurige geldstroom vanuit
Amsterdam. De zekerheid en stabiliteit die uitgaan van Amsterdam worden verbeeld
door de ‘Amsterdamschen ruyn’, waarop Frederik Hendrik stevig zit:

62

Vondel zat niet ver van de waarheid af, want in op 31 december 1627 zou het koninklijke bankroet
van Filips IV worden afgekondigd (De Cauwer 2008, 35).
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Daer sat hy rustigh op sijn’ Amsterdamschen ruyn,
Een klepper,° nimmer moe van briesschen steygren krabbelen,
En afgerecht, om met ’t hoefyser fel te grabbelen
In Spaensche troepen, daer hy schrick en ruymte maeckt; (v. 384-387)

strijdros

Was dit strijdros een geschenk van Amsterdam aan Frederik Hendrik of was het paard
afkomstig van een Amsterdamse fokker (.. 8)? Hoe dan ook wordt Frederik Hendrik
in het gedicht symbolisch gedragen door het solide Amsterdam, dat zich uitermate
gretig toont in het oorlog voeren. Het paard was een bekende metafoor in de politieke
theorievorming die stond voor de staat die door de bestuurder werd beteugeld en
gestuurd, maar hem tegelijkertijd ‘droeg’.63

Afb. 8 Paulus van Hillegaert. Het beleg bij Groenlo (detail; ca. 1611-1640).
Prins Frederik Hendrik rijdt op een wit paard, wellicht de ‘Amsterdamschen
ruyn’.
63

Zie bijv. de houtsnede bij de uitnodiging voor Samuel Costers treurspel Iphigenia (1617;
Rijksmuseum.nl. Objectnr. RP-P-OB-80.825). Deze toont twee paarden bereden door vorsten; de zadels
dragen het opschrift ‘De werelt’, de teugels ‘Religi’ en hun zweep ‘Justitia’. Zie over deze prent ook
Smits-Veldt 1986, 406.
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In Amsteldams Wellekomst zegt de Amsterdamse stedenmaagd Frederik Hendrik een
‘rechterarm’ toe. Dat kan alleen maar duiden op een geldelijke gift:
Gaet mijn Prins te velde trecken
’k Sal sijn’ rechterhand verstrecken,
Of een’ senuw aen dien arm,
Die tot Hollands schut en scharm°
Ruckt de klingen uit der scheede: (v. 151-155)

bescherming

Met ‘senuw’ verwijst Vondel naar het spreekwoord: ‘pecunia nervus belli’ (geld is de
zenuw van de oorlog). Geld vormt de zwakke plek van de Spanjaarden en het succes
van het Staatse leger. Met de metaforen van het paard en de ruin maakt Vondel,
behalve de Spaanse en de Nederlandse aanvoerders, ook Amsterdam lijflijk aanwezig
in de strijd.
In Zegesang is het Amsterdam dat de steden op de Veluwe te hulp schiet, nadat
Amersfoort is ingenomen door de keizerlijke legers (De Cauwer 2008, 113-118, 123).
Vondel bekritiseert de Veluwe-bewoners, die zich nauwelijks zouden hebben verzet
tegen de vijand:
Wien sal ick dese rampen wijten?
’t Moet billijck onsen Prince spijten,
Dat ’t geen hy lang te vooren spelt°
By reuckloos° breyn niet meer en geld.
Ghy waert gelijck verstroyde lammers,
Had Hollands harder d’Amsteldammers
Om u t’ontsetten niet beroert;
Die voor en na de vlagge voert.
De Burgermeesters van den Ystroom
Handhaeven Vechts en Yssels vrydoom.
De vruchthoorn° van Europe stut
De steên, en levert uit° geschut,
En kruyt en lood, en oorlogslieden,
En graen, om ’t hoofd den beer64 te bieden, (v. 303-316)

64

had voorspeld
roekeloos

hoorn des overvloeds
voert aan

‘Den beer’: Oostenrijkse en Spaanse troepen onder Raimondo Montecuculi en Hendrik van den
Berg, die in juli 1629 de Veluwe onveilig maakten.
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In tegenstelling tot het roekeloze Amersfoort nemen de prins en de Amsterdammers
hun verantwoordelijkheid in de strijd (v. 308-309). Zij werken samen als de aandrijver
en de aanvoerder van de oorlog. Het laatste vers wijst bovendien op de Amsterdamse
leveranties van kanonnen en andere wapens, die via de moedernegotie op de Oostzee,
met name met Zweden, bij Amsterdam binnenkwamen (De Jong 2005, 13-17, 310336). Grote Amsterdamse wapenhandelaren als Hendrik Trip, Willem de Besche en
Louis de Geer bezaten kapitalen, waarmee ze ook de regenten aan zich wisten te
verplichten. De vermelding van de wapenhandel in Zegesang verheldert dat er in
Amsterdam ook mensen waren die wel degelijk gebaat waren bij de oorlog.
Veruit de minst omwonden verwoording van de Amsterdamse bijdrage aan de
oorlog is de dedicatie in Zegesang, gericht aan de regenten van Amsterdam:
Ghy Burgervaders van dese hooghgemelde stad,
Die rijck van burgery, van schepen, pracht en schat,
Verstreckt des oorlooghs siel, het oogh° der vrye steden; (v. 1-3)

middelpunt

De Amsterdamse oorlogsindustrie draait op volle toeren en voedt de oorlog met geld
en wapens. Vondels voorstelling dat de Amsterdamse magistraat hierom in
‘Staetenraed als Goôn word aengebeden’ (v. 4) is niet terecht, want voorafgaand aan
de belegeringen van zowel Grol als Den Bosch hadden zich in de Staten van Holland
en de Staten-Generaal juist ellenlange conflicten voorgedaan (Van Nimwegen 2006,
182-183). De weigering van de calvinistische steden om bij te dragen aan de
oorlogsgelden wordt de lofdichten verzwegen, zodat deze wordt verbeeld als een
eensgezinde onderneming onder leiding van Frederik Hendrik en de Amsterdamse
burgemeesters. De nadruk op eensgezindheid en de verzwijging van onderlinge
conflicten behoorden voorheen tot het calvinistische en het prinsgezinde discours
(Frijhoff en Spies 1999, 50), maar worden nu door Vondel ingezet om Amsterdam
voor te stellen als ‘het oogh [middelpunt] der vrye steden’. In de lofdichten van 1627
tot 1629 bezigt Vondel een oorlogsretoriek, gekenmerkt door een eendrachtige
Republiek onder het gedeelde leiderschap van Amsterdam en Oranje.
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Schrikbeelden
De belangen van de Amsterdamse regenten klinken door in de verbeelding van
Frederik Hendrik. Zo vormt de argumentatio van Zegesang een regelrechte aansporing
aan de stadhouder om de antiremonstrantse plakkaten nu eindelijk te laten intrekken:
Maer vryheyd, handvest, wat is dit?
Sijn ’t enckle krachteloose klancken?
Niet niet, ô edelste aller rancken!°
Laet yeder eygnaer hier af sijn.
De vryheyd als een’ sonne schijn’
Op allerhande slagh van menschen,
Die om ’t gemeene beste wenschen.65

nl. Frederik Hendrik

De Amsterdamse roep om vrede is vrijwel verstomd, maar de aansporing om de
plakkaten op te heffen klinkt harder dan ooit. Vondel was niet de enige dichter die
Frederik Hendrik in deze periode op diens beloften wees. In 1628 verscheen een
herdruk van Hoofts Theseus en Ariadne (1614), een treurspel over de heldhaftige,
maar onbetrouwbare prins Theseus (45). De openingsmonoloog bevat een duidelijke
waarschuwing aan het adres van hoogmoedige bestuurders:
Dat yemant gae sijn eens gedaen beloften breken,
Wanneer dat achterdeel° en schade schijnt te steken°
nadeel;
Int houden van sijn woort, oft, op dat hij soo raeck
aan te stichten
Tot voordeel groot van schijn, dats een vervloeckte saeck.
Hoewel dat menich Prins di’ ’er luttel op gaet passen,°
er weinig om
66
Met aertsche hoocheit meent den hemel hooch t’ontwassen;
geeft
Maer die° bereyt tot straf van schelmerij, terstont
nl. de hemel
Velt sijn vermetel werck gebouwt op lose gront;
Want schielijck° hij verliest t gelove° sijner trouwen,
snel; vertrouwen
En ’t geen hij niemant hout,° oock niemant hem wil houwen. (v. 1-10)
nakomt
Theseus noemt het een slechte zaak dat vorsten hun voordeel proberen te behalen
door hun beloften te breken. Sommige vorsten zijn hier hoogmoedig genoeg voor,

65
66

Zie WB 3: 284, v. 570-576. Zie ook Calis 2008, 130-131.
‘Meent den hemel hooch t’ontwassen’: zich aan het hemelse gezag meent te kunnen onttrekken.
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maar ze zullen snel ontdekken dat een belofte is gebonden aan goddelijke wetten en
dat zij, wanneer ze de trouw van hun onderdanen schenden, uiteindelijk zelf bedrogen
uitkomen. De parallel met Frederik Hendrik is dat wanneer hij zijn beloften niet
nakomt de Amsterdamse burgerij haar vertrouwen in hem ook opzegt, oftewel de
geldkraan dichtdraait.
Zoals ook in Hoofts treurspel gaan de aansporingen in Vondels lofdichten
gepaard met voorbeelden van slechte bestuurders die worden gestraft voor hun beleid.
Deze schrikbeelden, waarvan ik er hier drie zal bespreken, dienen als aanmoediging
voor Frederik Hendrik om een goede bestuurder te zijn en niet te breken met zijn
beloften. Het meest nabije voorbeeld betreft Maurits. In Verovering van Grol wordt hij
tweemaal bij naam genoemd als verliezer van Breda en Grol (v. 33, 96). Hij wordt niet
negatief bejegend, maar Vondels selectie van de historische feiten doet hem ook niet
bepaald schitteren. In Amsteldams Wellekomst wordt, zonder Maurits’ naam te
noemen, herinnerd aan de staatsgreep van 1618 als een periode van ‘oproer bloed en
moord’ (v. 97). Ook in Zegesang wordt zijn naam niet genoemd, maar wordt Maurits’
stadhouderschap verbeeld als een smet op de geschiedenis van de Republiek (Free
1979, 5-6):67
Der Staeten achtbaerheyd gesoncken°
Vry laeger dan haer voorigh heyl,
Die overschrijd ’t gesette peyl (WB 3: 272, v. 180-182)

nl. in 1618

Het aanzien van de Staten werd in 1618 beschadigd, maar onder Frederik Hendrik
zullen ze hun oude glans weer terugkrijgen, of zelfs overtreffen. Maurits’ bezoedeling
van de geschiedenis van de Republiek én van het Oranje-blazoen moet voor Frederik
Hendrik, als een op eer beluste vorst, een schrikbeeld zijn geweest.
Het tweede schrikbeeld van een slechte bestuurder is Filips IV. De peroratio van
Verovering van Grol beschrijft hoe deze vorst omgaat met overwonnen volken:
67

Deze verbeelding had in de Republiek breed postgevat, m.n. wat betreft de jaren vanaf 1619 (Van
Deursen 2000, 284-290).
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Ach, nimmer moet het schiên, dat Spaensche slavernye
De vrome necken druck’ van Hollands burgerye
Geef liever dat de held, handhaver van den leeu,
Der volcken heyland strecke, in dees’ bekommerde eeu:
Dat hy° die vrouwen wenscht en maeghden te misbruycken
de Spanjaard
Door schennis, ’t puyck der jeughd tot heylloos parleduycken,
En ’t graeven in de myn, met godloos goudgeschrey;°
hebzucht
En all’ de mannen heeft verwesen op de gley;°
naar de de galei
Bedaere, en wete, dat de hemel heeft besloten
Der mindre vorsten groey, tot tuchtiging der grooten. (v. 773-782)
Vondels woorden maken deel uit van een zeer negatieve beeldvorming van de
Spanjaarden die al vanaf de middeleeuwen in Europa opgang maakte en nu als de
‘Zwarte Legende’ (Leyenda Negra) wordt aangeduid. Deze stelde de Spanjaarden voor
als intolerant, tiranniek en bloeddorstig (Friedrich 2011). Vondel voorspelt dat de
Nederlanders, indien de Opstand zou worden neergeslagen, hetzelfde lot boven het
hoofd hangt als de eens vrije, maar door Spanje onderworpen bevolking van ZuidAmerika. Een goede bestuurder streefde naar het hoogste goed voor de staat en haar
ingezetenen, maar die opgave was Filips in zijn hoogmoed al lang uit het oog verloren.
Het derde rolmodel van een slechte bestuurder is de Etruskische tiran
Mezentius in het Aeneis-citaat onderaan Verovering van Grol.68 Wegens diens wrede
leiderschap keren de Etrusken zich uiteindelijk tegen hem. Het citaat beschrijft hoe ze
hem met grote geestdrift te lijf gaan, maar Mezentius vermorzelt zijn onderdanen stuk
voor stuk. Opnieuw wordt het beeld van een wrede en onoverwinnelijke tiran die
wordt gehaat door zijn eigen onderdanen afgezet tegen een bescheidener vorst die
door zijn volk op handen wordt gedragen. De laatste verzen van Verovering van Grol,
hierboven reeds geciteerd, voorspellen immers dat het tij in Europa is gekeerd: God zal

68

‘De heirspits van Tyrrene, als zy hem weêr ziet keeren, / Stoot toe gelijcker hant, en houdt
afgrijslijck aen / Met een' gemeinen haet. / zy schieten vast en slaen / Op eenen man alleen, van achter
en van voren. / Hy staet, gelijck een rots, die tegens het verstooren / Der stormen staet gekant, en op
het vlacke ruim / Geplant is vast en pal, en in het woeste schuim / Hoogh uitsteeckt, al 't gewelt en
dreigement en klateren / Van lucht en zee verduurt, oock zonder in de wateren / Zich eens te reppen.’
Het betreft hier Vondels vertaling van Aeneis 10: 691-969, in de Vergilius-vertaling van 1660 (WB 7:
82-83, v. 1044-1049).
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de machtsuitbreiding van de grote vorsten een halt toeroepen en de ‘mindre vorsten’
van de kleinere gebieden, zoals de prins van Oranje, steunen (v. 781-782). Na alle
schrikbeelden vormt deze peroratio in de eerste plaats een aanmoediging van Frederik
Hendrik om zijn verantwoordelijkheden als ‘kleine vorst’ van de Republiek serieus te
nemen en de rechten en vrijheden van de Nederlandse burgers in ere te houden.

Den Haag zwijgt
Vanaf circa 1628 plukte Amsterdam de vruchten van de samenwerking met Frederik
Hendrik. De uitkomst van de onderhandelingen op 10 april 1628, waarvoor
Amsteldams Wellekomst was geschreven, betekende een kleine overwinning voor de
Amsterdamse regenten. Weliswaar moesten ze de plakkaten blijven naleven, maar
Frederik Hendrik stelde zijn vendels ter beschikking tegen de antiremonstrantse
rebellen en hij had oud-burgemeester Reinier Pauw, die had gepoogd de Amsterdamse
schutterij tegen de remonstranten op te hitsen ‘‘‘over haere seditieuse predicatiën
geroskamt’’’ (Elias 1923, 96). Nieuwe misdragingen van de Amsterdamse calvinisten
versterkten de band tussen de regenten en de prins nog meer. In de winter van 1628
hadden de calvinistische predikanten Adriaan Smout en Joannes Cloppenburg ervoor
gezorgd dat de Amsterdamse schutters de schutterseed niet wilden afleggen tegenover
hun remonstrantsgezinde kapitein. De predikanten riepen de hulp van de Synode in,69
waarop Frederik Hendrik op 19 december 1628 zes compagnieën infanterie naar
Amsterdam zond om de schutterij te zuiveren van muiters en de onlusten neer te slaan.
De betreffende compagnieën werden aangevoerd door Jacob Witz (ca. 15801643), die goed bevriend was met Hooft.70 In het nawerk van Verovering van Grol had
Hooft zelfs een lofdicht geschreven op Witz, die opperwachtmeester was geweest in

69

De Synode won advies in bij de theologische faculteit van Leiden, die de schutters op 6 december
1628 afraadde de eed te zweren. Zie ‘Aantekeningen door Dr. C.G.N. De Vooys’ (WB 3: 893). Vgl.
Vondels hekeldichten ‘Op het Ontset van Piet Heyns buyt’ (WB 3: 257) en ‘De Boeren Categismus’
(259).
70
Witz hielp Hooft bij de samenstelling van de Nederlandsche Historiën (Hooft, Briefwisseling 1: epist.
275; 2: epist. 430 en 438). Over Witz, zie NNBW 3: 1506.
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het beleg van Grol.71 Naar aanleiding van Witz’ optreden in Amsterdam schreef
Vondel een sonnet en een epigram (WB 3: 196), waarin hij handig terugverwees naar
het gedicht van Hooft. Hooft had Witz’ liefde voor het schrijven benoemd en Vondel
vergeleek Witz met Julius Caesar, die zijn krijgsverrichtingen te boek liet stellen:
Hy sweemt naar Cesar, die sijn haters ’t veld deê ruimen,
En vedren werck° bestelde, en wackren wapensmidts. (v. 7-8)

dichtwerk

Als bemiddelde poëzieliefhebber was Witz een waardevol contact en hij was niet de
enige nieuwe begunstiger die Vondel opdeed door de lofdichten. Zo zou Vondel in
1630 gelegenheidsgedichten opdragen aan Johan Wolfert Brederode, de bevelhebber
van een regiment in het beleg van Den Bosch.72 Ook bewijst hij in Geboortklock (v.
855) en Verovering van Grol (v. 664) de oude bekende Laurens Reael een dienst door
diens laatste militaire missie positief onder de aandacht te brengen.73
Niet alleen de Amsterdamse handelaren in oorlogstuig en de remonstranten
ondervonden de voordelen van de samenwerking; ook voor Vondel werden de
gevolgen van zijn lofdichten, waarin hij zowel Amsterdam als Oranje lof toezwaaide,
zichtbaar. Het nawerk van Verovering van Grol laat zien dat Vondel via de lofdichten
geassocieerd raakte met de culturele activiteiten rond de oorlog. De betreffende
dertien briefgedichten waren afkomstig van het ‘literair triumviraat’, Hooft, Huygens
en Barlaeus (Veenstra 1970, 9), en andere leden van de culturele elite. Zoals
gebruikelijk beschreven deze briefgedichten de gebeurtenissen in de omgeving van de
schrijvers, maar vooral ook de onderlinge vriendschappen (Schenkeveld-van der
Dussen 1987, 119-123). Zo prijzen Huygens en Hooft vooral elkaars literaire
spitsvondigheden de hemel in. Vondel had nooit echt toegang weten te krijgen tot
deze groep, ondanks herhaalde pogingen. Dat Huygens geen bewonderaar was van
71

‘Aenden Heere Iacob Witz, algemeen wacht[meester] vande Legers der vereenighde Nederlanden’
(Verovering van Grol, fol. E2). Zie ook Hooft, Sonnetten, 54.
72
‘De Rynstroom, aen Johan Wolphard, Heer te Brederode, Vryheer te Vianen’ (1630; WB 3: 289-294).
Na het beleg van Den Bosch werd Wolferd benoemd tot gouverneur van Den Bosch.
73
Vondel verwijst in beide teksten naar Reaels functie als vice-admiraal onder Willem van Nassau op
de vloot die in oktober 1625 uitvoer tegen Edward Willoughby (NNBW 4: 1123).
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hem en zijn werk is bekend; naar aanleiding van Zegesang zou hij Vondel in een brief
aan Hooft zelfs een ‘keffer’ hebben genoemd, die ‘die den yver heeft doen eerst
spreken ende daernaer bedencken’ (Veenstra 1970, 7; Spies 1978, 583). Het is niet
bekend of Vondel een rol heeft gespeeld bij het binnenhalen van de gedichten voor de
uitgave, maar buitenstaanders zullen hebben gedacht dat Vondel deel uitmaakte van
de elitaire vriendenkring --- en dit beeld van Vondel als ‘lid van de Muiderkring’ is tot
in de twintigste eeuw blijven voortbestaan. Ingewijden konden vaststellen dat
belangrijke dichters zich openlijk met Vondel wilden laten associëren. De polyfonie
van de lofdichten, die zowel staats- als prinsgezinde interpretaties mogelijk maakten,
zal daaraan hebben bijgedragen.
Vondel bouwde het beeld van hemzelf als dichter tussen Amsterdam en Oranje
verder uit in gedichten voor een Amsterdams publiek. In 1630 verscheen
‘D’Amsterdamsche Academi aen alle Poëten en Dichters der vereenighde
Nederlanden, Liefhebbers van de goude vryheyt’, als prijsvraag voor een soort
landjuweel van de Nederduitsche Academie. De Academie was in 1617 opgericht als
een elitaire en remonstrantsgezinde afsplitsing van rederijkerskamer De Eglentier. Het
gebouw aan de Keizersgracht was na het faillissement in 1622 verkocht aan het
Burgerweeshuis, die het verhuurde aan de Brabantse kamer Het Wit Lavendel. Deze
zou in 1630 onder Vondels voorzitterschap ‘fuseren’ met de Academie, wat betekent
dat het gedachtegoed van de Academie sluimerend was blijven voortbestaan.74 In het
gedicht haalt Vondel uit naar de calvinisten en prijst hij Frederik Hendrik, waarmee de
prins wordt geannexeerd voor de remonstrantse belangen (Calis 2008, 132). Als prijs
voor het winnende gedicht loofde de Academie een kelk uit met daarin gegraveerd het
portret van Frederik Hendrik:

74

Over de fusie, zie Hummelen 1982, 76-77. Over de verkoop van het Academie-gebouw, zie 86-88.
Over Vondel en de Academie, zie 258-260. Het feit dat Vondel in 1630 behoorde tot de hoofden van
Het Wit Lavendel blijkt volgens Hummelen uit het feit dat hij de eerste ondertekenaar was van de
rekening van 30 mei 1630 in het Rekenboek (75).
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Wiens antwoordt kortst en bondichst is,
En klaerst in dese duysternis,
Dien sullen d’ACADEMIHEEREN
Met eenen PRINCENROEMER eeren:
Daer Pallas,° met haer diamant,
In sne den Veldheer van het landt, (WB 3: 296, v. 15-20)

nl. Anna Visscher

Het kapitaalgebruik suggereert dat de Academie en de prins, als de twee belangrijkste
instanties binnen het gedicht, wat hun politieke visie betreft op één lijn staan. In 1630
had het ingrijpen van de prins de in Amsterdam opnieuw opgelaaide
godsdiensttwisten in het voordeel van de remonstranten beslecht (Elias 1923, 93-97,
114, 119-120; Calis 2008, 131-147). Vondel publiceerde in deze periode zijn felste
hekeldichten tegen de predikanten.75 De remonstranten voelden zich duidelijk
gesterkt door de politieke samenwerking van het stadsbestuur met de prins. Toch is
het onwaarschijnlijk dat Frederik Hendrik de activiteiten die de Academie onder
leiding van Vondel ontplooide voorstond, laat staan dat hij wilde dat dit publiek zou
worden gemaakt.
In 1630 werd er in de Academie een borstbeeld van Frederik Hendrik geplaatst.
Dit evenement werd door Vondel bezongen in ‘Inwying van ’t gelaurierde Princebeeld,
Op den Schouwburgh’ (WB 3: 317-318), waarin Frederik Hendrik wordt toegesproken
als de aloude ‘prince’ van een rederijkerskamer en als de patroon van het
Academietoneel. Vondel noemt hem ‘schermheer van ’t gewisse’ (v. 40),wat weer
getuigt van zijn staatsgezinde agenda, maar voor het overige prijst hij de wapenfeiten
van de prins, wat opmerkelijk mag heten gezien de traditie van Costers Academie in
morele en politieke instructie (Smits-Veldt 1986, 462-464).76 Zolang Frederik Hendrik
de remonstranten bescherming bood, zouden de dichters van de Academie de oorlog
bezingen, Vondel voorop.

75

Enige beroemde en zeer felle hekeldichten uit deze periode zijn ‘Amsterdamsche Kakistorie of
Muyt-school’ (1630); ‘Een Otter in ’t Bolwerck’ (1630); ‘Geuse Vesper of Siecken-Troost’ (1631);
‘Decretum horribile: Gruwel der verwoestinge’ (1631). Zie ook Calis 2008, 133-147.
76
Vondel prijst Frederik Hendrik voor de verovering van Den Bosch en het behoud van Orange, dat in
1630 bijna op de Franse koning was overgegaan (Poelhekke 1978, 317-318).
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Gezien Vondels talrijke pogingen is het opmerkelijk dat Frederik Hendrik Vondel
nooit enig teken van waardering heeft gegeven voor de lofdichten. Na Begroetenis is
zelfs geen van de lofdichten nog opgenomen in de bibliotheek van de Oranjes.77
Brandt (1682) meent dat Frederik Hendrik zijn waardering voor Vondel niet kon láten
blijken, omdat dit de wrok van de calvinisten zou opwekken (25). Het stilzwijgen van
de prins is ook wel verklaard met het poortwachterschap van Huygens, die behalve de
secretaris tevens de belangrijkste artistiek en literair adviseur van Frederik Hendrik
was.78 Hij bepaalde welke teksten Frederik Hendrik te lezen kreeg en hield
nauwlettend in het oog welke kunstenaars een waardevolle bijdrage konden leveren
aan de cultuurpolitiek van de Oranjes, die erop was gericht hen internationaal te
profileren als één van de leidende Europese vorstenhuizen (Keblusek en Zijlmans
1997, 10-11; Broekman 2010, 168, 236, 238). In tegenstelling tot de beeldende kunst
van Nederlandse kunstenaars voorzag volkstalige poëzie niet in die behoefte. Ook
vanuit dit oogpunt van cultuurpolitiek zullen Vondels polyfone lofdichten niet als de
wenselijke afspiegeling van de politieke verhoudingen zijn beschouwd; het beeld van
een vorst als eenvoudige condottiere die zich de les liet lezen door burgers kwam niet
tegemoet aan Frederik Hendriks ambities (zie noot 4). Waar het Huygens’
persoonlijke voorkeur betrof, ten slotte, voldeed Vondels barokke poëzie niet aan
Huygens’ classicistische criteria voor inhoud en stijl.79

77

Zie Renting en Renting-Kuijpers 1993 (inventaris). Over de prinselijke bibliotheek, zie Keblusek
1997, 165-170; Van der Ploeg en Vermeeren 1997 34-35. De prinselijke bibliotheek was tot 1639
ondergebracht in het Oude Hof (het tegenwoordige Paleis Noordeinde), waarna de boeken werden
verplaatst naar een zolder in het Stadhouderlijk Kwartier.
78
Over Huygens als artistiek en literair adviseur van de prins, zie Van der Ploeg en Vermeeren 1997,
60; Broekman 2010, 126-127, 165-168. Voor Huygens’ rol bij de aankoop van boeken voor de
prinselijke bibliotheek, zie Keblusek 1997, 168-191. In paragraaf 2.3 ga ik in op Vondels gedicht
‘Vredewensch’ (1633) aan Huygens.
79
Voor Huygens’ oordeel over Vondels poëzie, zie Veenstra 1970, 10-11. Zie ook Huygens’ brief aan
Hooft, 15 juli 1627: ‘Vondelens geschriften rekene ick onder de dinghen, daervan niet wel te
oordeelen is. Sy duncken my oneenparigh ende haer selven hier ende daer beschamende. Soo valt ’er
in ’t gros weinigh van hem te verklaren’ (Huygens, Briefwisseling, epist. 396).
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In de periode 1627-1630 ondervonden de Amsterdamse burgers en regenten de
voordelen van de samenwerking met Oranje, wat zich uitte in Vondels lofdichten als
een groeiend Amsterdams zelfbewustzijn. Vondel wordt steeds uitgesprokener over de
rol van Amsterdam in de oorlog en tegelijkertijd voert hij de druk op bij Frederik
Hendrik om de rechten van de vrije steden te herstellen. Binnen Amsterdam vervulden
Vondels lofdichten een belangrijke rol in de verbeelding van deze samenwerking,
enerzijds door Amsterdam en Frederik Hendrik als de gezamenlijke voortrekkers van
de oorlog voor te stellen, anderzijds door de voordelen van de samenwerking op te
eisen voor de staatsgezinde regenten. Uit het feit dat Vondel van Frederik Hendrik
geen enkele respons kreeg op de lofdichten en alle andere literaire activiteiten die hij
ontplooide ter ere van de prins, kan worden afgeleid dat Vondels voorstelling van
zaken botste met andere politieke visies in de Republiek.

2.3 Terugkeer van de vredewens (1631-1633)

Na het dubbele verlies van Wezel en Den Bosch in 1629 bood Filips IV de StatenGeneraal een langdurig en onvoorwaardelijk bestand aan (Israel 1995, 507, 508).
Onmiddellijk zagen de Amsterdamse regenten hun kans schoon om de Europese
handelsbelangen weer veilig te stellen (Van Nimwegen 2006, 188-190). Frederik
Hendrik, de Staten van Overijssel, Gelderland en Utrecht, en de Ridderschap
omarmden de onderhandelingen ook, omdat de toestand in Duitsland en Frankrijk op
dat moment erg onbestendig was (Israel 1990, 87-88). Zeeland, Friesland, Groningen
en de calvinistische steden van Holland echter verzetten zich met hand en tand om
economische, religieuze, maar vooral politieke redenen (De Cauwer 2008, 263-267).
Nog meer tegenstand ondervonden de voorvechters van een bestand van Frederik V,
de Franse kardinaal Richelieu en de doge van Venetië, die de vredesonderhandelingen
van veraf trachtten te ontregelen (Smits-Veldt 1977, 230-231; De Cauwer 2008, 268269). In de lente van 1630 besloot Frederik Hendrik dat een bestand onder deze
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omstandigheden onbegonnen werk was en wendde hij zich tot de Franse kardinaal de
Richelieu, die de Republiek een financiële en militaire alliantie in het vooruitzicht had
gesteld (Israel 1990, 91). Toch kwam er in 1630 geen gezamenlijke militaire campagne
van de grond, omdat Richelieu de voorgestelde offensieve alliantie op het laatste
moment afzwakte en de Staten van Holland geen oorlogsgelden wilden voteren
(Poelhekke 1978, 330; Van Nimwegen 2006, 190-193). Na twee zomers vergaderen,
besloot Frederik Hendrik in september 1631 tot de afkondiging van de antiremonstrantse plakkaten in Amsterdam (Van Gelder 1672, 88). In 1632 kon hij weer
op de steun van de Amsterdammers rekenen en vond de lang beoogde veldtocht langs
de Maas in samenwerking met Frankrijk eindelijk plaats.80 Na Venlo, Roermond,
Sittard en Straelen viel op 23 augustus Maastricht in handen van het Staatse leger.81
Op 24 november werd Frederik Hendriks ‘victorieuse wederkomste op het Binnenhof’
gevierd.

‘Leer harden, en swijgh stil’
Vondels laatste lofdicht op Frederik Hendrik is Stedekroon van Frederick Henrick, …
toegewijd op den grooten triomf van Maestricht en d’andere Steden en Schanssen. De tekst
verscheen in plano, voorzien van een gravure door vermoedelijk Salomon Savery (afb.
9). Het zal tussen de verovering in september en de huldiging van de prins in
november zijn verschenen.82 Aangezien Amsterdam Frederik Hendriks
zomercampagne van 1632 had gesteund zou het niet moeten verbazen dat Vondel, als
spreekbuis van de Amsterdamse regenten, de verovering van Maastricht niet
onbezongen liet.

80

De veroverde Zuidelijke Nederlanden zouden tussen Frankrijk en de Republiek worden verdeeld.
De calvinistische steden van Holland verzetten zich tegen deze veldtocht (Geyl 1931, 265-267; Israel
1990, 58-59).
81
Voor het verloop van de veldtocht, zie Israel 1995, 515-516; Van Nimwegen 2006, 193-196.
82
Gebruikt ex. UBA: OTM, Port. Vondel A 36a. Voor regelnummering, zie WB 3: 384-386.
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Afb. 9 De gravure boven de plano-editie van Stedekroon. Maas en Schelde
tonen Frederik Hendriks kroon van veroverde steden, dorpen en
versterkingen: (met de klok mee) ‘Roermonde, Venlo, Maestricht, Cruijs
Schans, St. Iacop, Stoofgat, Hooger Werf, ’t Fort Saeflinge, Stralen, Lints Fort,
’t Fort aertse’.
Toch suggereren de wijze van uitgeven en de inhoud van het gedicht dat hij in 1632
een ander standpunt had ingenomen ten opzichte van de oorlog. Stedekroon verscheen
niet bij Vondels vaste uitgever, maar bij de beginnende boekverkoper Gerrit Jansz,
wiens fonds maar schraal afstak bij dat van Blaeu.83 Bovendien had Blaeu de lofdichten

83

Gerrit Jansz is als boekverkoper in Amsterdam officieel werkzaam van 1633 tot 1652 (Bibliopolis).
De STCN vermeldt in deze periode achttien publicaties (dus excl. Stedekroon).
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van Barlaeus en Dionysius Vossius op de veldtocht van 1632 wél uitgegeven.84 Vondel
dan wel Blaeu had bewust van publicatie bij Blaeu afgezien. Ook wijkt het genre af,
want Stedekroon was geen lofdicht maar een lied op de wijs ‘Periosta’, een melodie voor
pastorale liefdesliedjes.85 Er is dan ook geen sprake meer van epiek; de focalisatie ligt
niet bij de held, maar bij de slachtoffers van de oorlog, met een treurige inhoud als
gevolg, wat niet past bij de gelegenheid van een overwinning. Alles wijst erop dat
Stedekroon niet was geschreven voor de prins, maar voor een burgerlijk publiek dat de
oorlog meer dan beu was.
De tekst van Stedekroon beschrijft in 66 verzen de herinnering aan de inname
van Maastricht door de Spanjaarden in de nacht van 29 juni 1579. Terwijl de
Spanjaarden in de stad een bloedbad aanrichtten, treurde de stedenmaagd aan de
oever van de Maas. De Maas verschijnt als geest in haar droom en voorspelt haar bij
wijze van een vaticinium ex eventu dat Frederik Hendrik Maastricht in de toekomst zal
bevrijden én de oorlog zal beëindigen. Zoals vaker wanneer de context weinig kritiek
toelaat, roept Vondel een ideaalbeeld van de prins op dat niet in alle opzichten
overeenkomt met de politieke werkelijkheid. Impliciet is er dan toch sprake van
kritiek, in dit geval op het feit dat Frederik Hendrik de bestandsonderhandelingen
met Spanje in 1632 had gestaakt en zich niet voldoende inzette voor de vrede. Israel
(1995) ziet die impliciete kritiek over het hoofd als hij over Stedekroon schrijft:
‘Vondel eulogized Frederik Hendrik as the liberator of Maastricht but still more as the
champion of toleration, and of peace, striving to bring the age-old war with Spain, and
Catholicism, to an end’ (516). Anders dan Smits-Veldt en Duits heeft Israel geen oog
voor de sfeer van algehele oorlogsmoeheid in het lied (Smits-Veldt 1977, 217; Duits
1990, 175). De treurige wijs en de welhaast gotische beschrijving van de maagd roepen
niet de sfeer op van een overwinning, maar bieden een treurige aanblik van een ‘lucht
84

Nl. Barlaeus’ Triumphus Federati Belgii, super debellatis ad Mosam urbibus, Venloa, Strala,
Rurmunda, Traiecto, &c (1632) en Dionysius Vossius’ Panegyricus, dicatus Frederico Henrico,
Arausionensivm principi. Eiusdem Fredericvs Victor (1633). Dionysius was de zoon van Gerard Vossius.
85
Zie ‘Periosta’ in de Liederenbank. Vondel gebruikte de wijs eerder voor ‘Wyckzangk’ (1625; WB 2:
497-498), opgedragen aan Katharina Baeck.
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besmet en beemd en waterval / Met pest en blaeu vergift en groene gal’ (v. 5-6).
Stedekroon is in de eerste plaats een jammerklacht over de gruwelen van de oorlog. In
de slotverzen doet Vondel een poging om de oorlog toch zin te geven met een ex bello
pax-argument:
Soo word met vier het eeuwigh vier gebluscht.
Soo vreet de vlam des Hemels taeie roe,
En Henrick houd de heirbaen° van August,
En sluit de poort van’t gruwlijck oorloogh toe.
Vaer wel, mijn hart, leer harden,° en swijgh stil.
Soo droop hy door haer armen in sijn kil.° (v. 61-66)

koers
volhouden
bedding

Vondel maakt duidelijk dat het probleem en de oplossing niet van elkaar te
onderscheiden zijn. De oorlog is zowel ‘de vlam des Hemels’ als ‘des Hemels taeie roe’,
zowel de roede als het vuur dat de roede verslindt. Omdat de beproeving en de redding
samenvallen en redding al zo lang op zich laat wachten, is het ontstellend zwaar om in
die redding te blijven geloven. De vergelijking met Augustus’ pax Romana die daarop
volgt, gaat voorlopig nog niet op. De Maas wijst vooruit naar de bevrijding van
Maastricht en een bestand met Spanje door Frederik Hendrik, maar in 1632 had alleen
de bevrijding nog maar plaatsgevonden. De boodschap aan de bebloede stedenmaagd,
‘leer harden, en swijgh stil,’ gaat nog altijd op de voorvechters van de vrede, want die
leek verder weg dan ooit.
Stedekroon breekt in alle opzichten met de verbeeldingswerkelijkheid van de
lofdichten, om een nieuw beeld te scheppen: van een oorlog die maar niet wil
ophouden. Het beeld van vredevorst dat Vondel in zijn vroegste lofdichten van
Frederik Hendrik had opgeroepen was in 1632 op geen enkele manier meer
geloofwaardig. Culler spreekt van de verlegenheid die lyriek bij de lezer oproept,
omdat ze pretendeert een werkelijkheid op te roepen die geen materiële gestalte krijgt.
De volte-face van Frederik Hendrik had Vondel in verlegenheid gebracht, omdat het
vorstelijke ethos hij in zijn lofdichten had aangeroepen er nu nooit bleek te zijn
geweest. Frederik Hendrik had zich geenszins bevattelijk getoond voor Vondels
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raadgevingen en de voorstelling van een gelijkwaardige samenwerking door
Amsterdam en Oranje in Vondels lofdichten was ingehaald door de realiteit van de
politieke verhoudingen. Het was pijnlijk duidelijk geworden dat Frederik Hendrik van
Amsterdam als bijdrage aan de buitenlandse politiek slechts oorlogsgelden
accepteerde.

Rouwklanken
Vanaf 1632 publiceert Vondel meerdere gedichten die getuigen van oorlogsmoeheid,
zoals zijn lijkdichten op gesneuvelde en gestorven edelen: ‘Lyckklaght over Ernest
Kazimir’ (1632; zie WB 3: 382-383), ‘Geschreven uyt Maeghdenburg, Aen de Graef van
Papenheyn’ (1632, zie WB 3: 387) en ‘Op het overlyden van Isabella Klara Eugenia’
(1633, zie WB 3: 403-404). In deze gedichten is de vredewens onvoorwaardelijk.
Sonja Witstein (1969) heeft drie motieven aangewezen in zeventiende-eeuwse
funeraire poëzie: lof (laus), rouw (luctus) en troost (consolatio). De mate waarin en de
wijze waarop de motieven worden toegepast karakteriseren het verdriet over de
gestorvene. In de lijkklacht op Ernst Casimir bijvoorbeeld, gesneuveld in het beleg van
Roermond, ondermijnt Vondel de gemeenplaatsen voor troost door de vreugde over
de zege ondergeschikt te maken aan de rouw over Casimirs dood (Witstein 1969, 297301; Smits-Veldt 1977, 217). Indien een mensenleven zwaarder weegt dan de triomf is
oorlogvoering een zinloze bezigheid:
Triomfen, neen, bedroefde nederlaegen,
En schipbreuck, die gaet strijcken met de winst.
De blyschap word verdruckt door ’t jammerklaegen.
’t Gequetste breyn86 weeght meest, de zege minst. (v. 17-20)
De combinatie van motieven kan ook iets vertellen over de identiteit van de
gestorvene en diens relatie met de dichter (Witstein 1969, 345-352). Het overheersen
van rouw bijvoorbeeld, kan wijzen op een recent en zeer smartelijk verlies, waarbij
86

‘Gequetste breyn’: dodelijk getroffen hoofd (nl. van Ernst Casimir).
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troostende woorden als overmatig rationeel worden ervaren.87 Aangezien Vondel geen
persoonlijke band had met Ernst Casimir, wijt ik het overwicht van de rouw in dit
lijkdicht op Vondels visie dat mensenlevens zinloos werden opgeofferd aan het
‘[b]edrieghlijck lot des oorlooghs’ (v. 13).
In tegenstelling tot de lofdichten, waarin de dichter zelf nota bene de
oorlogstrom roert,88 zijn de lijkdichten allesbehalve opzwepende teksten. De lezers
worden niet aangemoedigd de wapens op te pakken, zich te wreken of te verdedigen.
Net als Stedekroon eindigen alle drie de lijkdichten, na een oorlogsrelaas, in stilte en
gelatenheid over zo’n bloedig lot. In ‘Lyckklaght over Ernest Kazimir’ wordt het beeld
van zijn treurende vrouw op de lezer overgebracht:
En treur, gelijck die troosteloose vrouwe,
Dat marmerbeeld, ’t welck stom, niet sucht nocht steent. (v. 3-4)
Vondel verwijst hier naar de Griekse koningin Niobe, die uit verdriet over haar
vermoorde kinderen in steen veranderde. Iets vergelijkbaars gebeurt in het lijkdicht op
de Duitse graaf van Pappenheim,89 die omkwam in de Slag bij Lützen. Het gedicht
begint als een scheldkanonnade op de wreedheden van de graaf maar eindigt weer in
een mismoedige sfeer: ‘Die ziel90 spoockt om haer bloedt, en ’t Vee taelt na sijn hoy’ (v.
20). De oorlog versteent en ontmenselijkt, ontneemt iedereen de primaire
levensvoorwaarden. In ‘Op het overlyden van Isabella Klara Eugenia’ ten slotte
beschrijft Vondel hoe de strijd tegen de oorlog Nederlanders en Spanjaarden kan
verenigen. De Spaanse landvoogdes, die ‘socht de heilge Vreê’ (v. 6), had zich
meermaals ingespannen voor een vredesbestand. Ze wordt door Vondel beschouwd als
een kameraad in de strijd tegen de gedeelde oorlogsvijand. De verschillen tussen
protestanten en katholieken vallen daarbij in het niet, blijkt als Vondel de katholieke

87

Zie bijv. Witsteins (1969) analyse van ‘Liick Traenen’ op de verdrinkingsdood van de jonge Frederik
van de Palts, waarin de consolatio geheel ontbreekt (297).
88
Nl. in ‘Aen de vrye Nederlanden’ (WB 3: 127, v. 24).
89
Vondel verbastert zijn naam tot ‘Papenheyn’, oftewel ‘Roomse duivel’.
90
‘Die ziel’: de ziel van de graaf kan geen rust vinden en dwaalt rond om het ontzielde lichaam.
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aartshertogin aanspreekt met: ‘O Kristelijcke lamp!’ (v. 45). Vondel stelt de oorlog (‘’t
wreede krijgsgedrogt’, v. 20) in dit gedicht op precies dezelfde manier voor als eerder
in Verovering van Grol de Spaanse inquisitie (‘d’Inquisiti … Twanschapenste gedroght’,
v. 203). Het beeld is gelijk gebleven, maar de allegorische betekenis is verschoven van
de Spanjaarden naar oorlog in het algemeen.

Orfisch afscheid van Oranje
In de winter van 1632 op 1633 diende zich een nieuwe kans aan voor Frederik
Hendrik om zich aan Amsterdam te bewijzen als vredevorst. Na de verovering van
Maastricht verklaarde Isabella zich bereid tot een bestand (Israel 1998, 517-521). Ze
vond steun bij Frederik Hendrik en de Staten van Gelderland, Overijssel, Utrecht en
zelfs die van Holland, die onder aanvoering van raadpensionaris Adriaan Pauw tot een
overeenkomst waren gekomen,91 maar nog altijd lagen Zeeland, Friesland en
Groningen dwars. Bovendien had Richelieu in februari 1633 zijn topdiplomaat
Hercule baron de Charnacé naar Den Haag gestuurd om op Frederik Hendrik in te
praten (Israel 1990, 94).92 Toen de onderhandelingen in april nóg niet rond waren,
besloot Frederik Hendrik onder uitdrukkelijk protest van de Staten van Holland tot
een nieuwe veldtocht naar Rijnberk, het laatste Spaanse bruggenhoofd aan de Rijn
(Smits-Veldt 1977, 231; Israel 1990, 34-35). Hoofts cynische reactie op dit besluit
typeert de gekrenkte gevoelens van de ‘trevisten’, de voorvechters van een bestand met
Spanje (Smits-Veldt 1977, 236):

91

Adriaen Pauw, de zoon van Reinier, was een calvinist, maar maakte deel uit van de Amsterdamse
vredesfactie, aangevoerd door Andries Bikker (Frijhoff en Prak 2004, 275).
92
Israel noemt de burgertwisten weer als belangrijkste motief voor de trage voortgang van de
onderhandelingen en, daarnaast, de angst dat Frederik Hendrik de eis van gemengde administratie in
de Vlaamse zeehavens zou laten vallen; dit instrument om de tol- en importtarieven van de Vlaamse
havens op die van Zeeland af te stemmen, voorkwam dat de Zeeuwse doorvoerhandel zich van
Zeeland naar Vlaanderen verplaatste (Israel 1995, 517-518).
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De Prins maekt korte mijlen [metten], zien wij bij ’t veroveren van Rijnberk: ende
leg ick den Franssen ambassadeur wel bril toe te zien, zoo ’t waer is, dat men hem
naegeeft.93 Want de geenen die ’t er voor houden dat hij [Charnacé] ons tot
vervolgh des oorloghs heeft opgerujdt, laeten zich verlujden, dat hij den ikker slaght
[op de duivel lijkt], die de menschen noch [ook nog] begekt, als hij hen mistroostigh
gemaekt heeft. Want (melden zij) nae datmen besloten had te velde te gaen, zoud’
hij ons belacht hebben, dat men zoo veel nat gras over hoop haelde, ende in zoo
swaere kosten trad, om een Berk te belegheren.94
Na de inname van Rijnberk stelde Frederik Hendrik Spanje drie vrijwel onmogelijke
voorwaarden voor een bestand: het gezag over de Brabantse Meijerij, garanties over de
Vlaamse haventarieven en behoud van de WIC-gebieden in Brazilië. Als Brussel niet
binnen één maand zou toegeven zou hij de onderhandelingen stopzetten --- wat
gebeurde. De Amsterdamse regenten waren razend over dit wurgcontract, want zij
waren tot veel grotere concessies bereid geweest (Israel 1995, 520-521). Voor het eerst
sinds 1619 ontstond er weer een expliciete verwijdering tussen Frederik Hendrik en de
remonstrantse steden (Israel 1995, 521-523; Van Nimwegen 2006, 199). In
Amsterdam werd de omslag van de prins in de onderhandelingen als verraad
beschouwd.95
In dit politieke klimaat stuurde Vondel Constantijn Huygens zijn gedicht
‘Vredewensch aen Constantyn Huigens’ (1633),96 dat wordt beschouwd als de
afsluiting van Vondels lofzang op Oranje (Smits-Veldt 1977, 217). Vondel had
Huygens al meermaals benaderd in zijn hoedanigheid van secretaris van de prins.97 Zo
had hij op voordracht van Hooft een gedicht voor het voorwerk van Huygens’

93

‘Leg…nageeft’: ik moet de nieuwe Franse ambassadeur de Charnacé beteuterd nageven, dat hij de
vredesonderhandelingen terecht tegenwerkte [gezien de Spaanse eisen].
94
Brief van Hooft aan Joost Baeck, 6 juni 1633 (Hooft, Briefwisseling 2: epist. 576). Zie ook epist. 579.
95
De roofdruk van Vondels Palamedes in 1634 kan als aanklacht tegen de nieuwe schending van de
rechten van de steden door de stadhouder worden beschouwd. Ex. UBA: Vondel 1 C 4: 3. TEMPO bevat
maar liefst 122 pamfletten op de bestandsonderhandelingen van 1632-1633.
96
Ex: UBA: OTM, verzameling A. Diederichs, 29 B S, nr. 1. Voor de ververwijzing, zie WB 3: 392-293.
Smits-Veldt suggereert dat de oorspronkelijke titel ‘Vredewench’ niet foutief is, maar letterlijk
‘vredeswenk’ betekent (Smits-Veldt 1977, 222, 240-241).
97
Zie Van der Ploeg en Vermeeren 1997, 60; Broekman 2010, 126-127, 165-168.
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debuutbundel Otia (1625) ingezonden,98 hem in 1625 een exemplaar van Palamedes
doen toekomen (Leerintveld 2009, 167) en in 1627 zijn gedicht ‘Wellekomst’ aan
Huygens opgedragen bij diens bezoek aan de Amsterdamse Academie.99 Al deze
activiteiten waren echter zonder gevolg gebleven. In een gedicht liet Huygens zelfs
weten Vondels voordracht van ‘Wellekomst’ als bespottelijk te hebben ervaren.100
Het wekt dan ook verbazing dat Huygens in augustus 1633 bij Maria
Tesselschade Visscher polste of Vondel nog een lofdicht zou schrijven op de
verovering van Rijnberk:101
Slaet Vondelen noch vijer, en vatt sijn vonck° noch vonck,
En stelt hij noch wat vlams ter eewicheid te pronck,
En voert hy noch wat lichts ontrent Oranjes wagen,
Nu topswaer van Laurier? off wilt hij ’t niet meer wagen,
En rekent° liever t’ huijs sijn klare° kool in d’ ass,
Dan dat de nijd van tyd syn’ viericheit bebass’?°
Geeft reden Tesselscha, die d’eerste vriendschapp knoopte,
Daer ick den dichter duer° versuereloos° af hoopte,
Waerom onthout men mij het spel-werck102 mij alleen,
Dat anderen verheught en andere vertreên?°

inspiratie

houdt; gloeiende
beschimpt
nauwelijks;
onbederfbaar
vertrappen

Huygens is weer weinig complimenteus over Vondels werk. De aanduidingen ‘vijer’,
‘vlam’, ‘klare kool’ voor Vondels poëzie moeten als neerbuigend worden beschouwd,
aangezien Huygens zelf in zijn poëzie altijd een ironische en beheerste toon

98

Nl. ‘Op de ledige uren van den Geestrijcken Heere Constantin Huygens’ (WB 2: 527). Zie ook de
correspondentie van Hooft en Huygens dienaangaande in Huygens, Briefwisseling, epist. 259. Zie ook
Leerintveld 1991, 233-235.
99
‘Wellekomst aen den edelen gestrengen Heer Constantyn Huygens, Ridder ende geheymschryver
van den doorluchtighsten prince van Oranje’ (WB 2: 817-818).
100
Huygens noemt Vondel een tweede Warenar. Zie ‘Wan ick mij alle de wonderen gonde’ (Huygens,
Gedichten, 170). Het is onbekend aan wie dit gedicht is gericht.
101
Zie Huygens, Gedichten, 254. Huygens voegt zijn gedicht van 4 augustus 1933 aan Tesselschade bij
een brief aan Hooft. Aan Hooft schrijft Huygens: ‘Soo tracht ick se te hooren, is ’t mogelick, en
soeckse aen de spraeck te brenghen, met een’ opgeraepte [verzonnen] vraeghe, diens voldoeningh mij
min waerd is, dan haer antwoord’ (Huygens, Briefwisseling, epist. 810). Zie ook Smits-Veldt 1977, 219,
221.
102
‘Spel-werck’: waarsch. Een verwijzing naar Cornelis Plemps Speldwerk (1632), een boek over de
Nederlandse spelling. Plemp is een vriend van Vondel met trevistische sympathieën.
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aansloeg.103 Hij kenmerkt Vondels gedichten als controversieel (v. 10) en vreest dat ze
daarom voor hem worden achtergehouden. Hij gaat dus niet voorbij aan de kritische
inhoud van Vondels lofdichten, zoals Lieven Rens stelt (1979, 94), maar keurt die juist
af, terwijl hij er tegelijkertijd wel voeling mee wil houden.
Huygens’ vraag aan Tesselschade moet Vondel ter ore zijn gekomen, want hij
correspondeerde erover met twee trevistische vrienden, de katholieke advocaat en
dichter Cornelius Plemp (1574-1638) en de katholieke componist Cornelis Tymensz
Padbrué (1592-1670).104 Van Plemp ontving Vondel in augustus 1633 het gedicht
‘Irenopaegnium’ (Schertsdicht op de vrede), waarin een verwijzing naar Huygens
voorkomt: ‘Zult ge de stoutheid hebben deze grappen ook aan Constantijn te zenden?’
(v. 11).105 In het vervolg van het gedicht bekritiseert Plemp Huygens, omdat die zich
van een oordeel over de oorlog zou onthouden, terwijl juist hij zo’n grote invloed had
op Frederik Hendrik.106 Volgens Plemp had iedere dichter een verplichting jegens de
vrede en moest Vondel deze nu van Huygens overnemen door Frederik Hendrik
zingend voor de vrede in te nemen. Zoals de Griekse held Orpheus met zijn
lierklanken alles en iedereen kon betoveren, tot de dieren en de oceanen aan toe, zo
zouden poëzie en muziek een oorlogsvorst tot de vrede kunnen bewegen. Dit orfische
ideaal verbindt de dichtkunst met parrhesia; de emotionerende werking van poëzie en
muziek ontroerde het ethos van de vorst zodanig dat deze werd aangezet tot goed
bestuur.

103

Over Huygens’ poëzie, zie Smits-Veldt 1977, 223; Schenkeveld-van der Dussen 1987, 119-121;
Pieters 2014.
104
Cornelius Plemp was v.a. ca. 1628 bevriend met Vondel, getuige zijn lijkdicht op Vondels zoon (WB
3: 179). Over Plemp zie Van Houdt 2009. Cornelis Padbrué zou later muziek schrijven bij katholieke
teksten van Vondel. Over Padbrué, zie ‘Biografie Cornelis Thymanszoon Padbrué’
(Muziekencyclopedie, 2013).
105
Het Latijn luidt: ‘An Constantino has apinas missurus es audax?’ Voor ‘Irenopaegnium’ en de
vertaling, zie Sterck 1927, 105-114.
106
De politieke invloed van Huygens wordt door historici echter minder zwaar ingeschat (Poelhekke
1978, 138; Broekman 2010, 128). In zijn autobiografie De vita (ca. 1681) geeft Huygens wel blijk van
een orfisch ideaal, maar dan betreft het veeleer de therapeutische werking van het musiceren en het
lofprijzen van God (Blom 2003, 2: 251-255).
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Vermoedelijk in dezelfde tijd stuurt Vondel ‘Deuntje’ aan Padbrué (WB 3: 405). In dit
lied wordt Padbrué voorgesteld als een Orpheus die dieren en vogels kon bezweren:
‘[w]at in vellen schuilt en veeren’ (v. 5). Vondel spoort Padbrué aan om samen met
hem Frederik Hendrik tot vrede te manen:
Tymen, zing den oorloogh peis.°
Zing, dat Frederick ga slapen,
Zonder harnas, zonder wapen.
………………………………………
Wilje zingen, ick wil rijmen.
O genoeghelicke Tymen,
Zoo mijn zangk geen waarheit derft,
Ghy zult zingen, als ghy sterft (v. 16-18, 25-28)

tot vrede

In ‘Deuntje’ is Vondels roep om vrede, die door de Amsterdamse oorlogspolitiek
allengs in de verdrukking was geraakt, weer teruggekeerd. Volgens Vondel is Thymen
het aan zijn orfische krachten verplicht om deze voor de vrede aan te wenden. In de
slotregels wijst hij op deze roeping door te stellen dat Thymen zingend ten onder zal
gaan. In oorlogstijd moet hij zijn krachten inzetten om de prins tot vrede te bewegen.
Er is niets bekend van een vredesgedicht van Padbrué, maar Vondel liet Huygens’
aanmoediging om het parrhesiastische spel weer op te pakken niet onbeantwoord.
Omdat Frederik Hendrik zich niet ontvankelijk had getoond voor zijn lyriek, richtte
Vondel zich ditmaal tot de vraagsteller. Hij stuurde Tesselschade het gedicht
‘Vredewensch’, waarin hij haarfijn uitlegt waarom hij geen lofdichten meer schrijft:
Wat portghe my dat ick den leeuw ophits,
Die al te heet op ’t sorgelycke° spits
Sich selven waeght in veldslagh en voor vest,
En sleept den roof in syn doorluchtigh nest? (v. 5-8)

gevaarlijke

Vondel wil de prins niet langer aanmoedigen om zichzelf in levensgevaar te brengen.
In tegenstelling tot voorgaande gedichten, is de verbeelding van Frederik Hendrik hier
overwegend negatief; de dappere leeuw strijd al te vurig en wordt beschuldigd van
roofzucht. Vondel suggereert dat de prins niet ten strijde trekt voor de vrede, maar om
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buit. Als Vondel de oorlog ‘een woest verslindend dier’ (v. 24) noemt, blijft ambigu of
hij Frederik Hendrik zelf bedoelt, als leeuw, of dat hij hem juist waarschuwt om het
vege lijf te redden van het oorlogsmonster. De invloed van Plemp is aanwijsbaar
halverwege het gedicht, waar Vondels Huygens aanspoort om Frederik Hendrik een
halt toe te roepen:
’t Is veilighst dat ghy den Nassauwer stuit,
Op synen toght: dies stel uw gulde luit,
En streel den held, dat het gemoed bedaer,
En vre verkies voor oorloogh en gevaer. (v. 17-20)
Hier wordt Frederik Hendrik voorgesteld als een onstuitbare kracht die door
Huygens’ luit misschien kan worden bedaard. Misschien, want in de tweede helft van
‘Vredewensch’ beschrijft Vondel de oorlog als een onontkoombaar noodlot:
Soo moeten wy het draegen met gedult,
En achten ons rampsaligh buiten schuld. (v. 35-36)
De verbeelding van Frederik Hendrik in het gedicht als een beest en een onstuitbare
kracht suggereert dat, als er iemand is die dit onrechtvaardige lot belichaamt, dat
Frederik Hendrik zelf is. Het is Vondel althans niet gelukt om in die schijnbaar
onmenselijke figuur een ethos te ontwaren of aan te roepen. De prins sloeg de
Amsterdamse vredeswens willens en wetens in de wind; dan treft Amsterdam
inderdaad geen blaam.
Vondel ondertekent het gedicht met ‘Juste’, een woordspeling op Joost en het
Latijnse woord voor ‘rechtvaardig’. Dit woord roept het contrast op met de
onrechtvaardigheid van de oorlog voor de Nederlandse burgers. Terwijl het volk snakt
naar vrede, beschikt het ‘lot’ anders (v. 25). Gerechtigheid, zoals Vondel het in de
Voorrede van Palamedes had omschreven, betrof het handelen van bestuurders in het
belang van de staat en haar burgers. Frederik Hendrik, die zijn oren had gesloten voor
de belangen van de burgers had bij Vondel afgedaan.

161

Besluit

Na 1633 staakte Vondel zijn charme-offensief in de richting van Oranje. Hij liet het
verdrag met Frankrijk (1635), de verovering van Schenkenschans (1636), Breda
(1637), Sas van Gent en Hulst (1639), het nieuwe stadhouderschap van Groningen en
Drenthe (1640) en de geboorte van acht nieuwe kinderen onbezongen. Duits (1990)
meent dat Vondel zich niet van Frederik Hendrik had afgewend, maar dat de jaren
dertig nu eenmaal weinig gelegenheid boden voor lofdichten en, anderzijds, dat
Vondel Frederik Hendrik in verschillende teksten indirect wel degelijk lof toedichtte
(178). Mijns inziens echter, tonen die teksten in de eerste plaats aan dat Vondel de
prins niet direct heeft geprezen. Pas in 1646, wanneer Frederik Hendrik de
besprekingen voor de vrede van Münster aanvangt, draagt Vondel zijn proza-vertaling
van de Aeneis op aan Huygens en Frederik Hendrik. Het is de feitelijke bekroning van
het orphische initiatief en van de ‘heirbaen van August’ die moest eindigen in het
sluiten van de oorlogspoorten (Reinders en Blom 2011).
In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien dat de polyfonie van Vondels
lofdichten verband hield met de gedecentraliseerde politieke structuur van de
Republiek, die zich in de oorlog tegen Spanje manifesteerde als een dynamische
onderhandelingscultuur, waarbinnen de machtsverhoudingen vrij plotseling konden
veranderen. Ik heb me gericht op de dialoog tussen Frederik Hendrik, als stadhouder
van Holland en aanvoerder van het Staatse leger, en de staatsgezinde regenten van de
stad Amsterdam, zoals die is verbeeld in Vondels lofdichten en omringende teksten. In
de lofdichten creëerde Vondel ruimte voor een gelijkwaardige discussie over de
binnen- en de buitenlandse politiek tussen Frederik Hendrik en de Amsterdamse
regenten.
Vondel speelt in de lofdichten een spel van parrhesia met Frederik Hendrik.
Door de prins in de lofdichten te verheerlijken als een vorst deed Vondel een appel aan
diens vorstelijke ethos, teneinde zichzelf als parrhesiast hoorbaar te maken en de
belangen van de Amsterdamse burgers en regenten naar voren te kunnen brengen.
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Vondel daagde Frederik Hendrik uit om zich open te stellen voor de belangen van de
remonstranten, maar de prins heeft zich op geen enkel moment laten verleiden tot
deelname. Hij liet zelfs niet blijken dat hij de lofdichten ontving. De opname van
Begroetenis in de prinselijke bibliotheek en Huygens briefgedicht aan Tesselschade
geven weliswaar aan dat er in Den Haag kennis werd genomen van Vondels werk op
Oranje, maar voor het welslagen van een parrhesiastisch appel is meer nodig dan dat.
In de lofdichten verbeeldde Vondel Oranje en Amsterdam als gelijkwaardige
partijen in de gezamenlijke strijd tegen Spanje en in gedichten voor een Amsterdams
publiek stelt hij de prins zelfs voor als beschermheer van de staatsgezinde belangen.
Dat de verhoudingen in de lofdichten anders lagen dan in het politieke domein bleek
toen Frederik Hendrik zich in de vredesonderhandelingen met Spanje van 1631 en
1633 tot tweemaal toe weinig aan de Amsterdamse regenten gelegen liet liggen. De
verbeeldingswerkelijkheid van de lofdichten, geënt op het vorstelijke ethos van de
prins, was niet bestand tegen deze publiekelijke contractbreuk. De wijze waarop
Frederik Hendrik een doorbraak in de vastgelopen bestandsonderhandelingen
forceerde is weer een voorbeeld van de wijze waarop de flexibiliteit van de stadhouder
politieke voortgang mogelijk maakte in de Republiek (zie hoofdstuk 1, 89).
Het briefgedicht van Huygens blies het parrhesiastische spel voor de laatste
maal nieuw leven in, en Vondel speelde weer mee. In ‘Vredewensch’ verbeeldde hij
Frederik Hendrik als een kracht die zich ongehinderd door een geweten een weg
baande door het politieke domein van de Republiek. Hij daagde hem uit dit beeld te
weerleggen, maar ook ditmaal antwoordde Frederik Hendrik niet. Geen wonder dat
Vondel zich in de jaren die volgden tot een ander publiek ging richten. Hij zou zich
herbezinnen op de mogelijkheden die het dichterschap hem boden om in de
samenleving een ethisch verschil te maken. In de volgende hoofdstukken zal ik laten
zien dat Vondels keuze voor het treurspelgenre kan worden begrepen als een
onderzoek naar een vorm die uitdrukking geeft aan de politieke meerstemmigheid in
de Republiek door ruimte te bieden aan een collectief ethos --- niet dat van de vorst
maar van een menigte.
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Hoofdstuk 3
Paus, profeet en antichrist
Christelijke parrhesia in Peter en Pauwels (1641)

Inleiding

In 1641 werd Vondel lid van de rooms-katholieke kerk.1 Hij was toen 54 jaar oud en
zijn religieuze leven was tot dan toe altijd veelbewogen geweest. Zijn doopsgezinde
ouders, Joost van den Vondel sr. en Sara Craanen, waren omwille van de slechte
omstandigheden voor niet-katholieken van Antwerpen eerst naar Keulen, vervolgens
naar Utrecht en ten slotte naar Amsterdam getrokken (Pollmann 2012, 93), waar ze lid
werden van de Vlaamse doopsgezinde gemeente. De doopsgezinden in Amsterdam
waren in verschillende gemeenten verdeeld, die onderling grote meningsverschillen
hadden. Vondel vertrok in 1607 naar de vrijzinnige Waterlanders.2 Vanaf de jaren
1620 echter kwam hij ook in de remonstrantsgezinde kringen van de Nederduitsche
Academie, waar hij als dichter betrokken raakte bij de Amsterdamse
godsdiensttwisten. Tussen 1626 en 1635 raakte hij steeds meer verwijderd van de
doopsgezinde gemeente en ging hij tot de grote groep van ‘rekkelijke’ protestanten
behoren die niet voor één bepaalde gemeente wilden kiezen. Aangezien de
remonstranten Vondel als een boegbeeld waren gaan zien (Pollmann 2012, 97), kwam
bij hen de klap hard aan toen Vondel zich in 1641 publiekelijk tot het katholieke

1

De Litterae annuae missionis hollandicae, anni 1641 (Jaarboeken van de Hollandse zending over het jaar
1641) vermelden Vondels toetreding (Vondelbrieven, 100; Calis 2008, 203). Voor een overzicht van
Vondels posities op religieus gebied, zie Pollmann 2012. Zie ook Molkenboer (1932) en Brom (1935).
2
Zie Brandt 1682, 17-18; Calis 2008; 60-62; Pollmann 2012, 88-89.
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geloof bekende. Remonstrantse schrijvers als Gerard Brandt (Vondels latere biograaf)
en Jacob Westerbaen hekelden de oprechtheid van Vondels katholieke overtuigingen.3
Omdat het in de Republiek niet verplicht was om bij een kerkgemeenschap
ingeschreven te staan en Vondel zijn overtuigingen ook voor zichzelf had kunnen
houden (Pollmann 2012, 87), moet zijn toetreding tot de katholieke kerk als een keuze
en een publiek gebaar worden beschouwd. Pollmann heeft het dan ook niet over een
‘bekering’, in de zin van een verandering in de persoonlijke relatie met God, maar over
de uitoefening van het recht om zelf te kiezen (96; Kooi 2012, 131). Die opvatting
wordt gestaafd door Vondels gedicht ‘Toets-steen’ (1650), waarin hij het
doopsgezinde geloof aanduidt als een ‘Secte’ (v. 10) en het katholicisme als ‘[d]e Perle,
die verborgen lagh’ (v. 14), maar die hij nu eindelijk had gevonden en omarmd.4
Pollmann stelt ook dat in een samenleving waar de kerk macht uitoefent op alle
aspecten van het leven, religieuze beslissingen niet los kunnen worden gezien van
economische, sociale, politieke en, in Vondels geval, artistieke drijfveren.5 Aangezien
katholieken in de Republiek op het tweede plan stonden lijkt Vondels keuze in sociaal
opzicht misschien ondoordacht, maar in bepaalde niches waren katholieken
oververtegenwoordigd en daardoor relatief invloedrijk. In het schouwburgbestuur
bijvoorbeeld, zaten verhoudingsgewijs veel katholieken. Volgens Geerdink (2012a)
was een groot deel van de schouwburghoofden katholiek omdat het een van de
hoogste publieke functies was die door katholieken kon worden vervuld (99), maar het
is ook bekend dat katholicisme en theatraliteit intrinsiek samengaan, terwijl de
protestanten zich altijd ambigu tot het toneel hadden verhouden (Postlewait en Davis
2003, 6-8). Dit gegeven kan ook weer hebben bijgedragen aan Vondels keuze voor het
katholicisme. Bovendien was er in de jaren 1640 sprake van een tendens waarbij
3

Zie Brandts Voor-reden in Verspreide Gedichten: het Tweede Deel (1647) en Jacob Westerbaens
gedicht ‘Kracht des geloofs van den ... poeët, Joost van Vondelen, te speuren in de Altaergeheymenissen’ (1648). Zie ook Pollmann 2012, 97-98.
4
‘Toets-steen’ verscheen in het voorwerk van Vondels tweede poëzieverzamelbundel Poëzy of
Verscheide Gedichten (1650) als reactie op Brandts Verspreide Gedichten: het Tweede Deel (1647). Zie
WB 5: 492.
5
Zie Pollmann 2012, 99-100. Dit punt wordt ook gemaakt door Parker 2008, 2; Kooi 2012, 151.
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vrijzinnige protestanten de overstap naar het katholicisme maakten, onder wie
meerdere bekenden van Vondel, zoals zijn dochter Anna (1641), Maria Tesselschade
Visscher (1642) en zijn begunstiger Reyer Anslo (1648).6
Reeds vanaf 1638 had Vondel in zijn werken blijkgegeven van katholieke
sympathieën.7 Na zijn officiële toetreding tot de katholieke kerk was Peter en Pauwels
zijn eerste grote publicatie.8 Ze was ‘te Roomsch in veeler oogen’ (Brandt 1682, 48),
wat verklaart dat het stuk tijdens Vondels leven niet eenmaal is opgevoerd.9 J.F.M.
Sterck (1918) noemt Peter en Pauwels een ‘bekeeringsdrama’; hij ziet het als Vondels
eerste openbare getuigenis van zijn bekering (139, 141). Ook W.A.P. Smit (1956)
twijfelt er in Van Pascha tot Noah niet aan dat het treurspel een ‘bewust-Roomse
fundering’ heeft, die aangeeft dat Vondel ‘voor de Rooms-Katholieke Kerk gekozen
heeft’ (386), maar hij vindt de aanduiding bekeringsdrama alleen aanvaardbaar onder
de toevoeging dat het Vondel niet primair om de tegenstelling tussen protestants en
katholiek te doen is: ‘Hoofdzaak is de triomf van het oudste Christendom op het
heidendom’ (386).
Mijn interpretatie van Peter en Pauwels verschilt van die van Sterck en Smit in
de zin dat ik er geen eenstemmige geloofsgetuigenis in zie. Met Pollmann ga ik ervan
uit dat het geloof als zodanig voor Vondel niet de doorslaggevende reden vormde voor
zijn toetreding tot de rooms-katholieke kerk, maar dat er ook andere factoren
meespeelden. Daarbij beschouw ik zijn werk niet als de vertolking van zijn
opvattingen, maar veeleer als de uitdrukking van allerlei spanningen in zijn omgeving.
Peter en Pauwels bevat zowel positieve katholieke als negatieve protestantse visies op

6

Volgens de Litterae annuae waren in 1641 in Amsterdam vijftien families en vijftien personen tot de
rooms-katholieke kerk toegetreden (Sterck. WB 4: 9). Over de tendens, zie Winkelman 1945, 140-141,
234, 236-237; Frijhoff en Spies 1999, 375-392; Frijhoff en Prak 2004, 404-405.
7
Brandt (1682) meent op grond van Gysbreght van Aemstel (1637), Maeghden (1639) en ‘De
Kruisbergh’ (1638) dat Vondel ‘toen alreede aan ’t waggelen was’ (45).
8
Gebruikt ex. Peter en Pauwels. Amsterdam: Abraham de Wees (uitg.) en Dominicus van der Stichel
(dr.), 1641. Ex. KB: 448 K 150. Voor de regelnummering, zie de editie van B.H. Molkenboer (WB 4:
219-294). Een ongewijzigde herdruk verscheen bij Abraham de Wees in 1641.
9
Met dank aan Sabine Muller.
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de stichting van de kerk door de apostelen, die ik in dit hoofdstuk door een polyfone
analyse zichtbaar zal maken. Bovendien herleid ik deze visies tot standpunten in een
Europese theologische discussie die zich voordeed in de jaren 1640 over het
pontificaat als basis van het katholieke geloof en de katholieke kerk.

Een christelijke tragedie
Peter en Pauwels is gebaseerd op een nieuwtestamentische geschiedenis en vormt in dat
opzicht een tamelijk geïsoleerd geval binnen Vondels oeuvre. Daarbij betreft het een
apocriefe geschiedenis: de dood van de apostelen wordt in de canonieke Bijbel niet
beschreven.10 Het Bijbelboek Handelingen eindigt met Paulus’ aankomst in Rome: ‘Ende
Paulus bleef twee geheele jaren in sijn eygen gehuerde wooninge: ende ontfingh alle die tot
hem quamen: Predikende het Coninckrijcke Gods, ende leerende van den Heere Iesu
Christo met alle vrymoedicheyt, onverhindert’ (28: 30-31). Voor de passieverhalen van
beide apostelen heeft Vondel zich gebaseerd op de apocriefe Handelingen van Petrus en
Paulus, zoals beschreven in Caesar Baronius’ Annales Ecclesiastici.11 Voor het leven van
Nero heeft hij gebruikgemaakt van de Annales van Tacitus en de Vitae Caesarum van
Suetonius (Molkenboer. WB 4: 227; Smit 1956, 388-389).
Het treurspel beslaat de laatste uren van de apostelen Peter en Pauwels en hun
begrafenis in de catacomben van Rome. Het eerste bedrijf opent met een ‘voorrede’ --zoals Vondel het in de Inhoudt noemt (WB 4: 225, r. 21) --- van de geesten Simon
Toveraer en Elymas.12

10

Hoewel Paulus Christus niet levend heeft gekend, wordt hij door Vondel in de Inhoudt als apostel
aangeduid. Het tweelettergrepige ‘Pauwels’ verwijst naar Paulus’ Hebreeuwse naam ‘Saul’. De ‘au’ in
Saul (Sha’ul) is een diftong, die door humanisten ook wel fonetisch werd weergegeven als ‘Saül’. In dit
hoofdstuk maak ik onderscheid tussen de Bijbelse figuren Petrus en Paulus en de personages van
Vondels treurspel, Peter en Pauwels.
11
Annales Ecclesiastici verscheen tussen 1588 en 1607 bij uitgeverij Plantijn in Antwerpen, gevolgd in
1623 door de Nederlandse vertaling Generale kerckelycke historie van de gheboorte onses H. Iesv Christi
tot het iaer M.DC.XXIV bij Jan Cnobbaert te Antwerpen.
12
Simon en Elymas worden in Handelingen genoemd als magi (volgelingen van de profeet
Zarathustra), die de preken van resp. Petrus en Paulus verstoorden. Over Simon Magus, zie Hand. 8.924; ‘Simon 8.’ BNP. Over Elymas, zie Hand. 13.
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Afb. 10 en 11 Petrus en Paulus in de kerker, geschilderd door Rembrandt in
1631 en 1627. Petrus is herkenbaar aan de sleutels van het hemelrijk, Paulus
aan het zwaard en zijn brieven.
Dit zijn twee magi of ‘magiërs’ die vanuit de hel naar de wereld zijn teruggekeerd om
hun aartsvijanden Peter en Pauwels, die door Nero waren opgesloten in de
Mamertijnse gevangenis (afb. 10 en 11), te laten ombrengen. In dezelfde nacht echter
worden de beide apostelen uit deze gevangenis bevrijd door Petronel en Plautil: de
dochter van Peter en een deftige volgelinge van Pauwels. In het tweede bedrijf
bespreken twee Romeinse priesters, de overste van de vestaalse maagden Cornelia en
de ‘aertsofferwichelaer’,13 het apocalyptische natuurgeweld van de voorgaande nacht.
Dit werd aangericht door Simon en Elymas, maar Cornelia wijt het aan Jupiters
onvrede over Nero’s disfunctioneren als hogepriester. Ze meent dat alleen het offer
van de apostelen Jupiter nog gunstig kan stemmen en weet Nero hiervan te overtuigen.
Bij aanvang van het derde bedrijf wordt Petronel verrast door de terugkeer van de
apostelen naar Rome, waar zij zich opnieuw laten arresteren en ter dood worden

13

‘Aertsofferwichelaar’: het is niet duidelijk of hiermee de flamen dialis of de rex sacrorum wordt
bedoeld, in elk geval een van de overste van de priesters, die uit natuurverschijnselen de wil van de
goden opmaakten (WB 4: 227).
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veroordeeld door de prefect van de keizerlijke lijfwacht, Agrippa.14 In het vierde
bedrijf worden Peter en Pauwels vervoerd naar de plaatsen van hun kruisiging en
onthoofding, waarbij ze grote blijdschap uiten over hun aanstaande hereniging met de
Heiland. Op het toneel worden de executies zelf, in overeenstemming met de eis van
decorum, niet in beeld gebracht, maar pas in het vijfde bedrijf beschreven door
Petronel en Plautil aan Linus, de opvolger van Peter als hoofd van de roomse
christengemeenschap. Vlak voor zijn dood zou Peter een visioen hebben gehad, waarin
hij werd gewaarschuwd voor de opsplitsing van het christendom. Tijdens de
begrafenis van de apostelen profeteert Linus dat op hun graven het Vaticaan zal
verrijzen als de ‘diamantstenen’ rots van het christendom, die iedere opsplitsing te
boven zal komen.
Verschillende elementen in Peter en Pauwels geven aan dat Vondel studie heeft
gemaakt van de aristotelische theorie van de tragedie in de bewerking van Daniël
Heinsius (1611), zoals hij later uitgebreid kennis zou nemen van Gerard Vossius’
interpretatie (1647) . In een aristotelische tragedie stevent een onvolmaakte held als
gevolg van een noodlottige keuze op een katastrophe af, wat bij het publiek vrees en
medelijden (phobos en eleos) oproept.15 Tussen het vierde en het vijfde bedrijf nemen
de gebeurtenissen een noodlottige wending (peripeteia). In het vijfde bedrijf (maar
soms ook aan het eind van het vierde, zoals in Vondels Lucifer) komt de held tot het
inzicht dat het noodlot onafwendbaar is, wat de anagnorisis of agnitio wordt
genoemd.16 Tot het moment van de anagnorisis verhoudt de held zich passief of
tegenstrevend tot zijn lot, maar daarna begrijpt hij dat de enige eervolle uitweg bestaat

14

Volgens de Quo Vadis-legende verscheen Christus, zwoegend onder zijn kruis, aan Petrus op de Via
Appia. Toen Petrus hem vroeg waar hij heenging, antwoordde hij: ‘Naar Rome, om opnieuw
gekruisigd te worden.’ Petrus vatte dit op als een aansporing om terug te keren en de marteldood te
ondergaan (Heimgartner, M. ‘Acts of Peter.’ BNP). Paulus komt in de legende niet voor.
15
Over de Griekse tragedie, zie Van Gemert 1987, Van Erp Taalman Kip 1997; Hall 2010, 1-11. Over
de rei, zie Van Gemert 1990, 23-27. Aristoteles benadrukt dat de hartstochten van het publiek in de
eerste plaats worden opgewekt door de combinatie van de handelingen en de ervaringen van de held,
oftewel door de plot van de tragedie (Poetica, 1450a).
16
Voor Aristoteles’ beschrijving van de peripeteia en anagnorisis, zie Poetica, 1450a, 1452a.
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in een actieve en gewilde zelfopoffering. De anagnorisis betreft niet alleen een
toename van theoretische kennis over het noodzakelijke verband tussen handelingen
en gebeurtenissen, maar ook van ethische kennis, in de zin dat de held zijn eerdere
gebrek aan inzicht moet erkennen. Deze spirituele groei door de erkenning van een
ongemakkelijke waarheid maakt parrhesia tot een kernthema van iedere aristotelische
tragedie. Volgens Aristoteles brengt het aanschouwen van een tragedie een katharsis
teweeg, waarbij de ziel van de aanschouwer door een intense beleving van angst en
medelijden van deze en andere heftige hartstochten wordt gelouterd of gereinigd.17 Dit
effect van katharsis moet vooral in het kader van Aristoteles’ zorg voor de polis
worden begrepen; idealiter hadden haar inwoners de volle beschikking over hun
redelijke vermogens en werden ze daarin niet gedwarsboomd door de hartstochten.
Hoe de noodzakelijke opeenvolging van handelingen in de tragedie, en dan met name
de peripeteia en de anagnorisis, tot de katharsis leiden, geeft Aristoteles niet precies
aan. Katharsis is dan ook niet zozeer een technische term als wel een metafoor voor
het eigenaardige tragische plezier van de loutering. Peter en Pauwels kenmerkt zich als
een Griekse tragedie door de indeling in vijf bedrijven, met aan het slot van de eerste
vier een rei van gekerstende soldaten. Bovendien houdt Vondel de drie eenheden van
tijd, plaats en handeling aan en bevinden zich, uitgezonderd de rei, nooit meer dan
drie personages op het toneel (Smit 1956, 408-409).
De tekst wijkt echter ook op veel punten af van het aristotelische schema. Zo
lijken er twee protagonisten te zijn in plaats van een en, als er al sprake is van een
peripeteia en een anagnorisis, dan doen ze zich voor in het derde bedrijf, waar de
apostelen na de verschijning van Christus tot het inzicht komen dat ze niet moeten
vluchten maar de marteldood moeten sterven. Behalve dat dit veel te vroeg in het stuk
gebeurt, betreft het hier geen tragisch inzicht, waarbij de held tot het juiste inzicht
komt als het al te laat is, zodat hij deels verdiend en deels onverdiend ten onder gaat.
In Peter en Pauwels is er geen sprake van een dergelijke katastrophe, omdat de
17

Zie Poetica, 1449b. Voor een overzicht van de verschillende opvattingen van het begrip katharsis, zie
Van der Ben en Bremer 1988, 177-186.
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apostelen niet schuldig zijn aan hun eigen marteldood. Grootes en Schenkeveld-van
der Dussen (2012) constateren dat in Vondels treurspelen van de vroege jaren 1640 de
hoofdrollen steeds worden vervuld door ‘onschuldige slachtoffers’ (3). Dit is in strijd
met ‘the Aristotelian injunction that a hero should be somewhere between good and
evil, that he should not be entirely blameless but rather brought down by his own
shortcomings’ (3). Martelaren zijn geen onvolmaakte maar volmaakte helden, die
onvermurwbaar zijn in hun geloof. Daarmee hangt samen dat de marteldood vanuit
christelijk oogpunt helemaal niet catastrofisch is, maar een overwinning op de
heidenen. Hoewel Vondel wel pogingen doet om alle elementen van de Griekse
tragedie in Peter en Pauwels een plaats te geven, gaan de peripeteia en de anagnorisis
mank, zijn Peter en Pauwels geen onvolmaakte helden en is er geen sprake van een
katastrophe. Deze punten vormen een terugkerend probleem in martelaarsdrama’s,
zoals onder anderen Smit uiteenzet (1956, 407-411).
De confrontatie van de klassieke vorm met de christelijke stof leidde tot
fundamentele theologische vragen (Smit 1956-1962; Smits-Veldt 1991), zodat een
treurspel als Peter en Pauwels goed als een soort onderzoek naar de mogelijkheden en
grenzen van het christelijke gedachtegoed kan worden beschouwd. Zowel voor als na
Jeptha (1659), dat als Vondels meest volmaakte toepassing van de aristotelische
theorie wordt beschouwd (Grootes en Schenkeveld-van der Dussen 2012, 2-3),
verschijnen er stukken van zijn hand die op verschillende manieren afwijken van de
aristotelische voorschriften. Terwijl W.A.P. Smit (1956) veronderstelt dat Vondel de
aristotelische theorie rond 1640 niet begreep of niet machtig was (302, 409), beschouw
ik zijn werk uit die tijd als experimenten met de mogelijkheden van de klassieke
theorie voor christelijke toepassingen. De aristotelische tragedie vormde een
beproefde methode voor de transformatie van het ethos, in de zin van een loutering
van de passies. Ook in de vroegmoderne commentaren door Heinsius en, later,
Vossius was het doel van het treurspel om een verandering of juist een nieuw
evenwicht aan te brengen in de ethische conditie of het gevoelsleven van het publiek,
of dit nu uit toeschouwers of lezers bestond (Leo 2011, 228). Op dezelfde manier zou
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een christelijke tragedie zich kunnen richten op overdracht van bezieling of bekering
van zondaars. Als vriend van Vossius had Vondel uitstekende toegang tot de klassieke
theorie en zal hij zelf ook wel hebben ingezien dat ervan uit aristotelisch oogpunt van
alles aan zijn treurspelen schortte. In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat de punten
waarop Peter en Pauwels afwijkt van de klassieke theorie samenhangen met de
christelijke stof en de religieus-politieke context waarin Vondel werkzaam was. Vondel
was overigens niet de enige dichter die experimenteerde met christelijke toepassingen
van het Griekse model; er zijn duidelijke parallellen aan te wijzen in het tragische werk
van tijdgenoten als John Milton (1608-1674).18
Toch wil ik ook een vraagteken plaatsen bij de constatering dat de martelaren
in Vondels vroege treurspelen ‘onschuldige slachtoffers’ en volmaakte helden zijn. Je
zou namelijk ook kunnen zeggen dat Vondel één eigenschap van de tragische held
uitvergroot, namelijk diens uiteindelijke bereidwilligheid zich op te offeren voor God,
terwijl hij de vraag over de volmaaktheid van deze held opschort. Is die opoffering
inderdaad de enige juiste of mogelijke keuze? Zo niet, dan blijft de tragiek behouden
en wordt er gewrikt aan het instituut van martelaarschap als ‘rots’ van de kerk. Om
zichtbaar te maken op welke manier de marteldood níet de juiste of enige keuze
betreft, betrek ik in mijn analyse van Peter en Pauwels niet alleen katholieke maar ook
protestantse stemmen, die de kritiek op het martelaarschap verwoorden. In dit
hoofdstuk zal ik beargumenteren dat de protestantse stemmen in Vondels treurspel
het martelaarschap zichtbaar maken als een, vanuit humanistisch perspectief, uiterst
dubieuze praktijk. Wat voor een god is het die deze mensenoffers aanvaart? Is het wel
een god of is het de kerk die deze offers in naam van God afdwingt? In hoeverre kan
dit gebrek aan inzicht de martelaren zelf worden aangerekend? Dergelijke vragen
trekken de schijnbaar zuivere beginselen van Peter en Pauwels in twijfel en maken hun
dood alsnog tragisch --- dat lijkt mij de kern te zijn van Vondels experiment.

18

Over de afwijkingen in de christelijke t.o.v. klassieke tragedie, zie bijv. Hall en Macintosh 2005; Leo
2011, 221-252, Korsten 2011, 6-7. Over Milton, zie Tayler 1973; Leo 2011, 250-251.
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Parrhesia en het vroege christendom
Ik zal het martelaarschap van Peter en Pauwels in Vondels treurspel bestuderen aan de
hand van het concept parrhesia, dat vanaf het vroegste christendom werd gebruikt om
de geloofsgetuigenissen van Christus, de apostelen en de martelaren aan te duiden.19
De term komt voor in het Oude en het Nieuwe Testament, in teksten van de apostelen
en de kerkvaders.20 In de Bijbel worden met name de preken van Paulus vaak met
parrhesia aangeduid. Paulus bezat het Romeinse staatsburgerschap en had een
verleden als christenvervolger. Hij bekeerde zich na Christus’ dood en had dus nooit
zelf contact met hem gehad, waardoor de twaalf echte apostelen twijfelden aan de
oprechtheid van zijn geloof en zijn roeping. Door zijn leven op het spel te zetten en in
verschillende steden hardop te preken, overtuigde Paulus de apostelen van zijn
bezieling. Dit spreken wordt in de Griekse Bijbel met parrhesia aangeduid.21 In de
Statenvertaling van 1637 wordt dit consequent vertaald als ‘spreken met
vrymoedicheyt’ en die vrijmoedigheid werd verkregen door de vertrouwensrelatie met
Christus (bijv. Hand. 9: 28-29). In de vroegmoderne periode was men goed op de
hoogte van het christelijke gebruik van parrhesia, met name in relatie tot Paulus
(Colclough 2005, 86-119; Sierhuis 2010, 309). Het was evenwel geen onomstreden
begrip, omdat er binnen de gereguleerde religieuze context geen volmaakt vrije uiting
van geloof kon zijn (Colclough 2005, 102-118).
Ook Foucault gaat in zijn colleges over parrhesia in op het vroege christendom.
In de verslagen van de kerkvaders over het martelaarschap van de vroege christenen
treft hij de term aan in de betekenis van ‘onverschrokken moed’, de moed van de
martelaren om het woord te blijven verkondigen tot de dood erop volgde:
19

Over parrhesia tijdens het vroege christendom, zie Marrow 1982; Fitzgerald 1996; Colclough 2005,
77-86; Van Renswoude 2011, 34-37, 87-136.
20
Zie m.n. Job, Handelingen van de apostelen, Eerste brief van Johannes, Brief van Paulus aan de
Efeziërs, Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs en Brief aan de Hebreeën, en daarnaast Philo van
Alexandrië, De specialibus legibus 1: 322; Johannes Chrysostomus, De proventia Dei 19 en 22;
Gregorius van Nyssa, De virginitate 12; Apophthegmata 2: 15; Dorotheus van Gaza, Doctrinae 4: 52
(CdF83, 348-350, 359-360; CdF84 316-338).
21
Zie CdF84 330-331. Over Paulus als parrhesiast, zie Colclough 2005, 78-90; Van Renswoude 2011,
90-91.
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You see that the term parrhesia appears therefore with this positive value of a
relationship to others inasmuch as one can demonstrate the courage of truth, even
to the point of martyrdom. One can have this courage of truth only insofar as one
embeds it, roots it in a relationship of trust in God which brings us closest to Him,
in a sort of face-to-face encounter which recalls, up to a point at least, the first faceto-face encounter of man with his Creator.22
In Foucaults lezing van de vroegchristelijke teksten kan een drievoudige betekenis van
parrhesia worden waargenomen. Ten eerste is er de moedige verschijning voor en
bekenning tot God zelf; deze vorm van parrhesia speelt zich af in de gelovige op het
moment dat zijn geloof op de proef wordt gesteld. Ten tweede is er de dappere
getuigenis van een bekeerling als de getuigenis van de transformatie van het eigen
ethos. Ten derde is er het spreken waardoor iemand anders wordt bekeerd, zoals de
preken van Paulus voor de vroege christenen. In de eerste twee gevallen is er sprake
van persoonlijke bezieling; het laatste geval betreft de bezieling van het publiek. In het
martelaarschap komen alle drie de vormen van christelijke parrhesia samen, want daar
zijn het de persoonlijke bezieling en de zichtbare beproeving van de martelaar die
leiden tot een nog grotere bezieling van het publiek. Deze constructie ligt ook ten
grondslag aan de gedachte van Linus dat het martelaarschap de christelijke kerk
uiteindelijk bijeen zal houden. Uit Foucaults beschrijving komt naar voren dat de
functie van het ethos bij christelijke parrhesia wordt overgenomen door de ziel,
oftewel de mate van bezieling door het goddelijke. De parrhesiastische visie op
bekering impliceert een letterlijke overdracht van bezieling, wat betekent dat alleen
iemand die zelf oprecht is bezield anderen kan bekeren. De apostelen deelden hun
bezieling, zoals Christus tijdens het laatste avondmaal zijn lichaam had gedeeld. Deze
welhaast fysieke opvatting van bezieling verklaart waarom de apostelen zo’n sterk
onderscheid maakten tussen degenen die in Christus’ directe aanwezigheid hadden
verkeerd en zij die dat niet hadden gedaan; Christus was de bron van alle goddelijke
bezieling op aarde en de apostelen gaven die door.

22

Zie CdF84 333. Zie bijv. Johannes Chrysostomus’ De proventia Dei 14:11 (CdF84, 376).
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Paradoxaal genoeg leidt de parrhesiastische visie op geloof tot haar eigen tegendeel,
waarbij gelovigen hun bezieling niet meer in direct contact met God verkrijgen, maar
via de kerk. In het laatste geval bestaat de kans dat de kerk, oftewel de priesters, de
oorspronkelijke boodschap bewust of onbewust vervormen en dat hun volgelingen dus
geen oprechte bezieling krijgen overgedragen. Dit onderscheid is cruciaal voor het
begrip van martelaarschap in Peter en Pauwels. Het biedt de mogelijkheid om
onderscheid te maken tussen de twee protagonisten, Peter en Pauwels, die
respectievelijk wel en geen direct contact hebben gehad met Christus. De wijze waarop
ze hun geloof belichamen en verwoorden blijkt bij nadere bestudering heel
verschillend en niet in alle opzichten ‘volmaakt’. Mijn hypothese is dat waar Peter staat
voor het directe contact met God, Pauwels de overdracht van het geloof binnen de
kerk vertegenwoordigt die gepaard gaat met een problematische visie op
martelaarschap als zelfopoffering op grond van een vertroebelde visie op het geloof.
Indien een martelaar niet geheel onschuldig is aan zijn eigen dood, omdat zijn geloof
niet wortelt in de moedige verschijning voor en bekenning tot God zelf, is er toch
sprake van een onvolmaakte held. Dat betekent dat de schuldkwestie in Peter en
Pauwels wel degelijk wordt vervuld en dat er ruimte ontstaat voor tragiek. Ik zal
betogen dat een analyse van Peter en Pauwels aan de hand van christelijke parrhesia dit
treurspel zichtbaar maakt als een geslaagd experiment met de christelijke tragedie.

Vooruitblik
In paragraaf 3.1 laat ik zien hoe de publicatie van Peter en Pauwels in 1641 kon
functioneren als een katholieke geloofsgetuigenis en tegelijkertijd een bijdrage vormde
aan de ‘Apocalypsis-strijd’, een theologische discussie over de vraag of de paus de
antichrist was. In paragraaf 3.2 maak ik zichtbaar dat deze vraag in Peter en Pauwels
aan de orde wordt gesteld in de vorm van de demonologische strijd tussen God en de
duivel met als inzet de zielen van de apostelen. In paragraaf 3.3 betoog ik dat de
oppositie van de personages Peter en Nero in het treurspel als paus en antichrist twee
gezichten van het pontificaat verbeelden, namelijk dat van plaatsbekleder van
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Christus op aarde en van soeverein machthebber. In paragraaf 3.4 ga ik gedetailleerder
in op het personage Pauwels, dat bij deze fundamentele gespletenheid van het
pontificaat optreedt als een bemiddelaar tussen oprecht geloof en heerszucht. In dat
opzicht verhoudt Pauwels zich tot Peter als de profeet tot de parrhesiast.

3.1 Een goed gedocumenteerde geloofsgetuigenis

Wie in Peter en Pauwels een geloofsgetuigenis wil zien, wordt goed bediend in de
peritekst. In deze teksten rondom de dramatekst binnen de publicatie vergelijkt
Vondel het martelaarschap van de apostelen met de stichting van Rome door Aeneas,
omdat hun martelaarschap de basis vormde van de katholieke kerk en ook met veel
bloedvergieten gepaard ging. Het martelaarschap wordt verbeeld als een strijd tegen
de heidense machthebbers van Rome. Het motto van de publicatie is dan ook
afkomstig uit Vergilius’ Aeneis en luidt: ‘Tantae molis erat Romanam condere Gentem’
(Zoveel inspanning was het om het Romeinse volk te stichten; 1: 33). Dit motto stelt
Peter en Pauwels niet voor als tragische, maar als epische helden met een missie: zoals
Aeneas het oude heidense Rome stichtte, moesten deze mannen het nieuwe katholieke
Rome stichten, bovenop hun eigen graf: ‘tu es Petrus, et super hanc petram Aedificabo
Ecclesiam meam’, zoals in de Sint Pieter nog steeds kan worden gelezen.23 Vondel
beschrijft in Peter en Pauwels de stichting van het Tweede Rome en die kan op haar
beurt weer worden opgevat als een verwijzing naar de vestiging van Vondels eigen
geloof op de katholieke kerk.
Het epische motief werkt Vondel verder uit in de dedicatie, ‘Opdracht aan
Eusebia’ (WB 4: 221-223). Met ‘Eusebia’, dat letterlijk ‘godvruchtigheid’ betekent,
doelt Vondel op Maria Tesselschade Visscher, die zichzelf in een brief aan Caspar

23

De Statenvertaling luidt: ‘ghy zijt Petrus, ende op dese Petra sal ick mijn gemeynte bouwen’ (Matth.
16: 18).
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Barlaeus ‘de Alkmaersche Eusebia’ had genoemd.24 Het gedicht moedigt Tesselschade
aan om zijn voorbeeld te volgen en Rome te ‘bestormen’, oftewel om ook katholiek te
worden. Hij draagt zijn treurspel aan haar op als stimulans:
Hoe dus? ick raeck geen aerde: myne veder
Verruckt den geest naer d’Apostolische asch.
Eusebia, laet los. ghy treckt my neder,
Die reede al uit den damp der weerelt was,
En liet u, na mijn afscheit, hier geen beter
Geheughnis, dan SINT PAUWELS en SINT PETER. (v. 53-58)
Het beeld van Vondel die zweeft boven de aarde suggereert dat hij verlicht is en dat hij
Tesselschade vanuit die positie goed van advies kan dienen. Hij plaatst zichzelf in de
traditie van de apostelen door te stellen dat hij uitziet naar ‘d’Apostolische asch’. Door
Tesselschade aan te moedigen tot een bekering treedt hij dan ook letterlijk in de
voetsporen van de eerste verbreiders van het christendom. Net als eertijds de
apostelen werd Vondel door zijn keuze voor het katholicisme blootgesteld aan kritiek
van tijdgenoten. Daarbij waren katholieken in de Republiek nog altijd
tweederangsburgers die bijvoorbeeld geen publieke functies mochten vervullen en
geen katholieke denkbeelden mochten verkondigen in de publieke ruimte. Zo zou de
vriendschap van Vondel met P.C. Hooft na 1641 zijn bekoeld en is het treurspel Peter
en Pauwels tijdens Vondels leven nooit opgevoerd.25
In het nawerk van Peter en Pauwels staat het gedicht ‘De Kruisbergh’ (WB 3:
601-603), dat Vondel reeds in 1638 had opgedragen aan Magdalena Baeck-van Erp, de
vrouw van zijn begunstiger Joost Baeck. Magdalena was van huis uit doopsgezind
maar zou katholieke sympathieën hebben gekoesterd. In 1640 had de katholieke
componist Cornelis Padbrué bij die eerste druk muziek geschreven. In de editie van
24

Zie Sterck 1918, 142; Smit 1956, 400. Voor de brief, zie Vandervelden 1940b. Over het religieuze
leven van Tesselschade, zie Monteiro 1995; Smits-Veldt 1994b, 86-94.
25
Voor de eigentijdse reacties op Vondels keuze voor het katholicisme, zie Calis 2008, 211-229. De
negatieve reacties werden niet zozeer opgewekt door Vondels keuze, als wel door zijn publieke
uitingen van het katholieke geloof. Zie bijv. de brief van Hooft aan Barlaeus, 25 april 1645 (Hooft,
Briefwisseling 3: epist. 1265).

178

1641 heeft Vondel de laatste vijf verzen veralgemeniseerd, zodat ze niet langer
betrekking hebben op Magdalena Baeck, maar op de Bijbelse Maria Magdalena.26 Het
gedicht verheerlijkt de passie van Christus in een katholieke beeldtaal met
onomwonden verwijzingen naar de transsubstantiatie en de communie. Aangezien de
gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus door het nuttigen van brood en
wijn door zeventiende-eeuwse protestanten sterk werd veroordeeld, zal ‘De
Kruisbergh’ in deze kringen als aanstootgevend zijn ervaren (Kooi 2012, 75, 140). De
wijze waarop Vondel in zijn katholieke teksten de grenzen van het toelaatbare
opzocht, kenmerkt hem ook weer als een apostel of christelijke parrhesiast. Deze rol
wordt, ten slotte, nog aangezet door de positionering van het treurspel tussen de
gedichten voor een Magdalena en een Maria, naar het evenbeeld van de twee vrouwen
die knielden bij Christus aan het kruis --- Christus is immers de christelijke
oerparrhesiast. Je zou kunnen zeggen dat ook Peter en Pauwels in het treurspel worden
bijgestaan door een jonge en een oude volgelinge. Hoe dan ook worden in de peritekst
van Peter en Pauwels parallellen getrokken tussen Vondel en de apostelen, op grond
van gedeelde parrhesiastische eigenschappen. Vergelijkbaar met de werkwijze in
Palamedes stelt Vondel zichzelf hier voor als de protagonisten van zijn eigen treurspel,
Peter en Pauwels. Wederom impliceert die voorstelling tevens de rol van
waarheidspreker, ditmaal die van een christelijke parrhesiast die moedig blijk geeft
van zijn geloofsovertuigingen.
Ook in dit geval trekt Vondel met de voorstelling als parrhesiast het recht op
waarheid spreken naar zich toe in een discussie die in een patstelling verkeert. De
derde en laatste peritekst verduidelijkt in welke discussie Vondel zich mengde met het
treurspel. Het betreft twee citaten van Hugo Grotius (WB 4: 224), afkomstig uit zijn
Appendix (1641) bij de Commentatio ad loca quædam N. Testamenti quæ de antichristo
agunt (Toelichting bij nieuwtestamentische Bijbelplaatsen betreffende de antichrist;
26

De nieuwe tekst luidt: ‘Men zagh’ er onder ’t puick der Vrouwen / By ’t graf, de droeve Magdaleen, /
Met balsem tranen en gebeên, / Godt zoeken met een vast betrouwen, / Dat ’s nachts gelijck een
Vierbaeck scheen’ (WB 4: 604, v. 76-80). Zie ook Sterck 1918, 137-138, 141, 158-161.
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1640).27 Grotius’ publicaties participeerden in een theologisch debat over de vraag of
de paus wel of niet de antichrist was, waaraan prominente denkers als Thomas More
hadden deelgenomen. Het debat werd bekend onder de naam ‘Apocalypsis-strijd’,
naar het gelijknamige Bijbelboek (ook bekend als Openbaring van Johannes), dat de
aanleiding ervan vormde.28 Hierin wordt de komst aangekondigd van een man die zich
ten onrechte zal voordoen als God en zich boven Hem zal verheffen (Joh. 2: 18).
Protestantse geleerden bedachten dat dit de paus wel moest zijn. In de door Vondel
geciteerde tekst betoogt Grotius dat de paus de antichrist niet kán zijn, omdat God
wonderen heeft verricht ter wille van de apostelen en omdat Christus zelf zou hebben
gezegd dat de apostelen met hem regeerden over Gods koninkrijk op aarde. Dit alles
zou nooit zijn gebeurd indien Petrus, de eerste paus, de antichrist was geweest (Frijns
1938, 16-17). Volgens Grotius waren met de antichrist de Romeinse keizers bedoeld,
als hogepriesters van de heidense religie en vervolgers van de apostelen.29 Door
Grotius’ citaat in het voorwerk wordt Peter en Pauwels gepresenteerd als een bijdrage
aan de Apocalypsis-strijd met de stelling dat de paus niet de antichrist is en dat de
apostelen juist de ‘rots’ van het christendom vormen.30

Een universele kerk
Orthodoxe protestanten trokken Grotius’ standpunt in twijfel, omdat hij in De
antichristo oecumenische denkbeelden had geuit die gericht waren op de hereniging

27

De volledige titelbeschrijving is Appendix ad interpretationem locorum N. Testamenti quæ de
antichristo agunt. Amsterdam: Joan en Cornelis Blaeu, 1641. In een brief van 29 september 1641
brengt Willem de Groot zijn broer Hugo op de hoogte van het citaat in Peter en Pauwels
(Vondelbrieven, 101).
28
Voor Grotius’ aandeel in de Apocalypsis-strijd, zie Van den Berg 1994; Nellen 2007, 491-498. Over
de Apocalypsis-strijd m.b.t. Peter en Pauwels, zie Frĳns 1938, 8-17.
29
In 44 v. Chr. verklaarde de Romeinse senaat dat de functie van pontifex maximus voortaan behoorde
tot het erfrecht van de nazaten van Julius Caesar (‘Pontifex, Pontifices.’ BNP).
30
Aristoteles stelt in de Poetica (boek 9) dat een tragedie, door een bepaalde compositie van een serie
historische gebeurtenissen, de noodzakelijkheid van die gebeurtenissen aantoonde. Over de apostelen
als kern van het christendom, zie Frijns 1938, 15, 51-55.
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van de verschillende christelijke kerken.31 Grotius zou de protestantse aanvallen op
het pontificaat hebben ontkracht, omdat die de hereniging van het christendom in de
weg stonden. Ook in Peter en Pauwels zijn oecumenische denkbeelden aanwezig,
namelijk in de profetie van Peter in het vijfde bedrijf, waarin wordt gewaarschuwd
tegen de opsplitsing van het christendom. Een oecumenische interpretatie van Peter en
Pauwels sluit aan bij Pollmanns vermoeden dat Vondels keuze voor het katholicisme
voortkwam uit afkeer van de godsdiensttwisten in Europa en de Republiek.32 Het was
onmogelijk gebleken om een gedeelde basis te vinden voor onderhandeling over het
geloof en daarom moest er iemand als ‘onfeilbare arbiter’ optreden. Wat Vondel
betrof, was dit de paus. Hij zal de Griekse oorsprong van het woord ‘katholiek’ hebben
herkend, dat letterlijk ‘universeel’ betekent.33 Wanneer alle christenen zich binnen de
‘universele kerk’ zouden verenigen, konden ze elkaar voortaan vrijlaten in hun
persoonlijke geloofsbeoefening en zouden de conflicten worden beëindigd.34
Vondel vestigde zijn hoop voor het herstel van de christelijke eendracht op de
katholieke kerk, terwijl anderen, zoals Grotius, de paus niet als de aangewezen
scheidsrechter beschouwden en zich nooit tot het katholicisme zouden bekeren.35
Weer anderen sloten zich aan bij de Rijnsburger collegianten, een christelijke
beweging die floreerde in Holland in de jaren 1620-1690.36 De collegianten streefden
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Grotius in de Appendix: ‘eorum qui schism esse perpetuum volunt, qui ad ipsum unitatis Ecclesiae ac
concordiae nomen confer[g]issent, interest Papam credi Antichristum’ (het is in het belang van
degenen die willen dat het schisma eeuwig voortduurt, die de eenheid en eendracht van de Kerk om de
naam zelf zouden hebben gebroken, dat de paus de antichrist is). Zie Van den Berg 1994, 174, 177,
179.
32
Zie Pollmann 2012, 98-99. Zie ook Sterck. WB 4: 5-9; Frijns 1938, 55-57.
33
Het Griekse woord katholikos is afgeleid van het bijwoord katholou (universeel). V.a. de tweede
eeuw duidt katholike ekklesia (universele kerk) de christelijke kerk aan (Katholiek. EWN).
34
In de dedicaties van Joseph in Dothan (1640) en Lucifer (1656) onderbouwt Vondel de noodzaak van
eendracht met de dreiging die het Turkse Rijk voor de christelijke wereld vormt (WB 4: 73-76; WB 5:
605). Frijns (1938) meent dat Vondel in De Heerlyckheit der kercke (1663) de Turk als de antichrist
voorstelt (42-43; WB 9: 886, v. 828-924). Dit motief speelt niet mee in Peter en Pauwels.
35
In 1645 zou Vondel Grotius’ Rivetiani Apologetici vertalen als Grotius testament of Hooftpunten (WB
4: 323-332), waarin hij Grotius bestempelde als cryptokatholiek en de woede van de remonstranten
opwekte (Grotius, Briefwisseling, xi; Vandervelden 1940a; Nellen 2007; Calis 2008, 129, 230-231).
36
De collegiantenbeweging werd in 1619 in Warmond opgericht en verspreidde zich vanaf 1640 naar
de Hollandse steden (Fix 1991, 38-39; Frijhoff en Spies 1999, 41-43).

181

naar religieuze tolerantie door een terugkeer naar de verbindende oorsprong van het
christendom, die zou liggen in het apostolische ideaal van de persoonlijke band tussen
de gelovige en God (Fix 1991, 162-164, 413-415). Ze praktiseerden het beginsel van
‘vrije profetie’, waarbij de leden gezamenlijk Bijbelteksten interpreteerden, vanuit het
idee dat ieder mens zich kon openstellen voor goddelijke inspiratie en niet alleen
priesters en predikanten.37 Onder Vondels vrienden bevonden zich vanaf de jaren
1650 enige collegianten, hoewel deze zich over het algemeen in de progressievere
kringen begaven van, bijvoorbeeld, Francis van den Enden en Benedictus de Spinoza.38
Het gedachtegoed van de collegianten klinkt door in Peter en Pauwels, zowel wat
betreft het apostolische ideaal als het beginsel van vrije profetie, dat op zichzelf als een
vorm van parrhesia kan worden beschouwd. De precieze interpretatie van Gods woord
was secundair, zolang men zich maar openstelde voor de persoonlijke band met de
christelijke God. De inhoud Peter en Pauwels getuigt ervan dat de ideeën van de
collegianten breder waren verspreid, maar ook dat Vondel buiten de religieuze kaders
van het katholicisme zocht naar oplossingen voor de godsdiensttwisten.
De peritekst van Peter en Pauwels presenteert het treurspel enerzijds als een
katholieke geloofsgetuigenis, anderzijds als een bijdrage aan de Apocalypsis-strijd. Dit
onderschrijft de opvatting dat Vondels keuze voor het katholicisme niet alleen werd
gedreven door geloof, maar ook door het verlangen naar een hereniging van het
christendom onder één tolerante moederkerk. Daartoe diende het pontificaat te
worden gezuiverd van protestantse blaam en hersteld als rotsvaste kern van het hele
christendom. Voor die kern beriep Vondel zich op teksten van de protestantse Grotius
en op het apostolische gedachtegoed van de collegianten. Hierdoor was Peter en
Pauwels van het begin af een polyfoon treurspel.

37

Rond 1657 verschoof de nadruk van profetie naar de menselijke rede (Fix 1991, 162-164).
Enige leden die tot Vondels netwerk behoorden waren Joannis Antonides van der Goes, Dirk
Kerkrink, Jacob Linnich de Jonge (Sterck. WB 6: 6).
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3.2 Een demonologische strijd

Vondels bijdrage aan de Apocalypsis-strijd bestaat uit een hervertelling van een
beslissend moment in deze discussie, namelijk de dood van de eerste paus, Petrus, en
dus van de vermeende eerste antichrist. Volhardt Peter tot het bittere einde in zijn
geloof of laat hij zich door de handlangers van het kwaad --- Simon, Elymas en de
heidenen --- vermurwen tot de wanhoop? Vondels hervertelling wordt gekenmerkt
door een strikte tweedeling van christelijke en heidense personages, die door Smit
(1956) wordt aangeduid als een ‘dualiteitsmotief’, dat hij al eerder signaleerde in
Vondels Joseph in Egypten (1640):
Wéér stelt hij twee werelden en twee levenshoudingen, elk gefundeerd in haar
geestelijke achtergrond, scherp tegenover elkaar; wéér blijft het geloof standvastig
en behaalt ondanks alle schijn van het tegendeel de overwinning; wéér leidt het
ongeloof tot razernij en waanzin. … Alleen zijn hier de tegenstellingen in groter
verband gebracht dan in de Joseph in Egypten. Dáár werd de dualiteit belichaamd in
twee personen, terwijl het hier gaat om twee groepen. (401)
De hele structuur van Peter en Pauwels is in de greep van dit dualiteitsmotief, om te
beginnen door de oppositie van het christelijke en het heidense Rome. De polen
worden gevormd door de voormannen van de christenen en de Romeinen, met aan de
ene kant Peter en Pauwels en aan de andere kant Nero. De andere personages
bevinden zich tussen deze twee uitersten, aan weerszijden van de gekerstende
wachters. Zo komt Smit tot het volgende schema (402-404):

Peter en Pauwels

Nero

Petronel en Plautil

Aertsofferwichelaer en Cornelia

Linus

Agrippa

Gekerstende soldaten

Volgens Smit komt als gevolg van de stringente dualistische structuur de tragische
handeling minder goed uit de verf (409-410). Daarvoor moet zich in de held immers
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een ethische verandering voordoen tussen het moment van zijn noodlottige keuze en
de anagnorisis. Binnen de dualistische structuur van Peter en Pauwels echter is er geen
wezenlijke ontwikkeling mogelijk voor personages die zich reeds aan de christelijke
kant van het schema bevinden. Er is geen sprake van een anagnorisis, maar veeleer van
‘een incidentele onderbreking van een statische situatie’ (398). Volgens Smit is dit
dualiteitsmotief het gevolg van Vondels ‘epische conceptie’ van het passieverhaal, dat
daardoor wordt voorgesteld als de epische missie om de kerk van Rome te stichten.
Die epische conceptie zou een stringente tweedeling van christenen en heidenen
vereisen die samenviel met het onderscheid tussen goed en kwaad in christelijke zin.
Nu vormen Peter en Pauwels, los van Vondels epische conceptie, als martelaren
reeds een probleem voor de tragische structuur, omdat ze een rol vervullen binnen de
heilsgeschiedenis en een heilsgeschiedenis in principe geen tragische afloop kent. Het
dualiteitsmotief kan wat dat betreft ook worden gezien als een oplossing van Vondel
voor dit fundamentele probleem in ieder martelaarsdrama. Het dualiteitsmotief stelt
Vondel in staat om een extra protagonist te introduceren, als tegenhanger van Peter en
Pauwels, die de onvolmaakte kant van de klassieke held personifieert. In Peter en
Pauwels is dat Nero --- zijn rol wordt in de volgende paragraaf in detail besproken. Zo
bezien vormt niet de epische conceptie het uitgangspunt voor Peter en Pauwels, maar
de vraag hoe een christelijke held, ondanks zijn volmaaktheid, als protagonist van een
treurspel kon fungeren. Vondel loste dit probleem op door zijn protagonist op te
splitsen in meerdere personages. Dit betekent dat de tragiek niet werkzaam is binnen
één onvolmaakte held, maar in het samenspel tussen een volmaakt slachtoffer en zijn
beul.

‘That supreme inversionary symbol’
Om het samenspel tussen de protagonisten in Peter en Pauwels te kunnen doorzien is
het nodig de cultuurhistorische context van het dualiteitsmotief nader te bestuderen.
Wat meteen opvalt bij vergelijking van het treurspel met het hierboven afgebeelde
schema van Smit is dat in het schema alleen sterfelijke personages voorkomen, en niet
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de (ook door hem besproken) bovennatuurlijke personages. Het schema kan worden
aangevuld met links Christus en God en rechts de helbewoners, Simon, Elymas en
Lucifer. Dit uitgebreide schema maakt een ‘demonologisch’ motief zichtbaar in Peter
en Pauwels dat inherent is aan het denkkader van de Apocalypsis-strijd. De
demonologie is een subdiscipline van de theologie die zich bezighoudt met de studie
van bovennatuurlijke wezens, zoals demonen, heksen, tovenaars, geesten en engelen.39
Stuart Clark (1997) betoogt in zijn cultuurhistorische studie van hekserij en
heksenvervolging dat de invloed van de demonologie op het vroegmoderne denken in
Europa nauwelijks kan worden overschat. Hij treft dit wereldbeeld niet alleen aan in
teksten van theologische, maar ook van natuurwetenschappelijke, historische en
politieke aard. Hij schetst een demonologische epistemologie die alle vormen van
kennis over de wereld omvatte en terugbracht tot een systeem van binaire opposities
(38). Vanuit demonologisch perspectief vormde de wereld het toneel van een
voortdurende strijd tussen God en de duivel, en konden alle verschijnselen in de
wereld worden teruggebracht tot een van beide krachten.40 Een kernbegrip binnen dit
denken vormde ‘inversie’, omdat het de enige mogelijkheid voor verandering of
ontwikkeling betrof in een wereldbeeld dat was gevangen in een systeem van
opposities (69). Demonologen interpreteerden tekenen van inversie in de wereld als
een aanwijzing dat een van beide krachten zijn invloed deed gelden.
Inversie was een leidend motief in het denken over de antichrist, ‘that supreme
inversionary symbol’ (Clark 1997, 350). Het leven van de antichrist werd gezien als
een parodie op dat van Christus, gekenmerkt door talloze inversies in de vorm van
natuurrampen, onnatuurlijke wezens en ander onheil, dat zou culmineren in de
eindtijd of apocalyps. Deze apocalyptische verschijnselen werden als de tegenhangers
van de goddelijke wonderen beschouwd.

39

Zie Clark 1997; Helmers 2012, 202-203. Over protestantse demonologie, zie Clark 2001.
Over demonologie en binaire opposities, zie Clark 1997, 43-68; 134-135 (hiërarchische opposities);
69-79 (inversie).
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Afb. 12 Fresco van Filippino Lippi in de Brancacci-kapel te Florence (1481).
Rechts overreedt Simon Magus keizer Nero om de apostelen uit de weg te
ruimen. Link wordt Petrus reeds gekruisigd.
Het was voor demonologen een hele uitdaging om vast te stellen of een bepaalde inversie
een goddelijke of een duivelse oorsprong had: ‘to attribute those [miracles] happening
since Christ to the Antichrist or to rescue them from this charge were polemical tasks of
some consequence’ (356). Uit het citaat in het voorwerk van Peter en Pauwels blijkt dat
Grotius de wonderen verricht door de apostelen beschouwde als tekenen van goddelijk
ingrijpen, terwijl anderen, zoals de protestantse Nicolas Vigniere in Théatre de l’antechrist
(1610), deze ‘wonderen’ juist aan Simon Magus toeschreven (afb. 12). Vigniere beweerde
dat het katholicisme in werkelijkheid de verderfelijke leer van de magi was en dat de
pausen niet de opvolgers van Petrus waren, maar van Simon Magus en dus een incarnatie
van de antichrist (545-584; Clark 1997, 360-361). Dit verklaart de aanwezigheid van
Simon in Vondels treurspel, waar hij duidelijk de tegenstander is van Peter.
Helmer Helmers (2013) heeft aangetoond dat de demonologie een rol van
betekenis speelt in Vondels Lucifer (1654), waarin de oorlogen op aarde afspiegelingen
worden genoemd van de ‘moeder aller oorlogen’ tussen de afvallige Lucifer en de trouwe
engelen (v. 29; Helmers 2012, 209-210). Het door Smit gesignaleerde dualiteitsmotief in
Peter en Pauwels kan nu ook worden geduid als een demonologisch denksysteem van
opposities en inversies, temeer daar dit systeem inherent is aan de Apocalypsis-strijd als
kader voor Vondels treurspel: de apostelen als inzet van de strijd tussen God en de duivel.
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‘Leer strijden, sterven, lijden’
Het demonologische denkkader van Peter en Pauwels impliceert een motief van strijd,
dat door Vondel in de peritekst als episch wordt geconcipieerd. Het motief van strijd
speelt echter ook mee in het treurspel. Peter geeft bijvoorbeeld aan dat hij zijn
lijdensweg beschouwt als een krachtmeting met zijn Romeinse beulen: ‘Wie
triomferen wil, leer strijden, sterven, lijden’ (v. 510). De martelaren strijden door te
lijden en kunnen overwinnen door te volharden in hun geloof, in de zin van de
moedige bekenning tot God zelf. Indien Peter volhardt, blijft hij als de schakel tussen
God en de mensheid behouden en triomfeert Gods macht op aarde, zo zingt de rei na
het vierde bedrijf:
Ons Vaders stichten nu in bloet
Een nieuwe stat,° die, door hun lyden,
Meer wint, dan d’ oude, door haer strijden. (v. 1370-1372)

nl. Rome

Terwijl de Romeinen zich voor deze strijd beroepen op de kracht van wapens en
geweld, vertrouwen de apostelen op hun eigen spirituele kracht die niet is gestoeld op
rijkdom of macht, maar op de liefde voor God.
Het onderscheid tussen materiële en spirituele kracht, lichaam en geest
impliceert tevens een moreel onderscheid. Zoals Clark (1997) opmerkt, zijn
demonologische opposities altijd hiërarchisch, in de zin dat het christelijke ‘goed’ was
en boogde op de autoriteit van de christelijke instituties, terwijl alles wat met
heidendom (het oude Rome), demonen en duivels werd geassocieerd als slecht en
zondig werd beschouwd (135). Op grond van die morele tweedeling zijn de Romeinen
in Peter en Pauwels niet alleen niet-christelijk, maar zelfs incarnaties van het kwaad en
duivelsaanbidders:
Op Neroos nieuwe stat, die, met driehondert kercken,
En smoockende outers,° dient den grooten Lucifar, (v. 12-13)

altaren

Simon en Elymas zien de Romeinen als hun handlangers en werktuigen van het kwaad,
waarmee ze hun doel van ‘Apostelmoort’ gemakkelijker kunnen verwezenlijken (v.
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124). Het motief van strijd in Peter en Pauwels maakt ook zichtbaar dat het moment in
het vijfde bedrijf waarop Nero uitbreekt in waanzin (v. 1405) de ondergang is van de
antichrist en de nederlaag van de duivel. Terwijl twee protagonisten triomferen lijdt
de derde protagonist de nederlaag.
Overigens laat Vondel wel een mogelijkheid open voor uitwisseling tussen de
twee kanten van de demonologische oppositie, namelijk door de rei van gekerstende
soldaten. Deze Romeinse soldaten zijn door de apostelen vanuit de kerkers bekeerd en
als zodanig vormen ze het verbindingselement tussen de christenen en de heidenen. In
de christelijke overlevering verbeelden dezelfde soldaten de dapperheid van de
bekeerlingen. De kerkvader Johannes Chrysostomus bijvoorbeeld, schrijft in De
proventia Dei (407 n. Chr.; Verhandeling over de voorzienigheid van God): ‘In the midst
of persecutions, the sheeps perform the office of shepherds, soldiers perform that of
leaders, thanks to their parrhēsia and their courage’ (CdF84 331). De soldaten staan
voor het element van parrhesia in iedere bekering. De centrale functie van de soldaten
in Peter en Pauwels geeft aan dat de stap van de ene naar de andere kant van de
demonologische oppositie een kwestie is van parrhesia.

3.3 Het janusgezicht van de paus

Binnen het demonologische denkkader van de Apocalypsis-strijd staan de personages
van Peter en Nero lijnrecht tegenover elkaar, als de eerste paus en de antichrist.
Vondel is niet de bedenker van deze antithese; de beeldende kunsten in de zestiendeen de zeventiende eeuw getuigen van een rijke traditie van ‘dubbelkoppen’,
afbeeldingen waarin de paus werd afgebeeld met twee gezichten: één van een mens en
één van een duivel (Zijp 1981, 29-33; Spaans 2011, 217). Naar het voorbeeld van
Grotius interpreteerde Vondel deze duivel of antichrist als de Romeinse keizer en
christenvervolger Nero. De tekst van Peter en Pauwels suggereert meermaals dat Nero
een inversie is van Peter, die in alles met hem overeenkomt maar dan op precies
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tegenovergestelde wijze. Zo oefenen Peter en Nero allebei het ambt van pontifex
maximus uit: dat van hogepriester of paus. Nero wordt in de tekst namelijk aangeduid
als ‘Aertspriester’ (v. 587), ‘Hooftpriester’ (v. 589), ‘Vader’ (v. 644) en ‘Stathouder van
Jupijn’ (v. 933). De laatste aanduiding is een woordspeling op Peters bijnaam
‘stadhouder van Christus’, als letterlijke plaatsvervanger van Christus op aarde. Nero
wordt voorgesteld als een heidense paus, met als gevolg dat het katholieke geloof
wordt voorgesteld als een heidense godsdienst. Ook maken Peter en Nero in het
treurspel beiden een proces van vergeestelijking door: Peter streeft naar eenwording
met het goddelijke, terwijl Nero hoe langer hoe dieper afzakt naar de hel. Peters dood
is de vervolmaking van dit proces van vergeestelijking en op het moment dat zijn ziel
ten hemel rijst, vervalt Nero in absolute waanzin, een toestand die door vroegmoderne
demonologen wel werd verklaard als de inbezitneming van de ziel door de duivel.41 Op
deze manier belichamen Peter en Nero twee gezichten van of perspectieven op het
pontificaat: Peter als het katholieke ideaal en Nero als het protestantse schrikbeeld
van de paus.
In hoofdstuk 1 heb ik laten zien dat de klassieke allegorie van Palamedes de
smetten op de geschiedenis van de Republiek verhulde, door deze smetten voor te
stellen als heidens en oneigen (93-94). In Peter en Pauwels worden bepaalde
problematische aspecten van de paus op vergelijkbare wijze door een heidens
personage verbeeld met als doel het pontificaat te zuiveren van deze smetten. De
heidense keizer Nero neemt de protestantse kritiek op het pontificaat in zich op en
gaat ten onder om Peter als de gelouterde oorsprong van het pontificaat achter te
laten. Ik zie Peter en Pauwels daarom als een verdediging van Vondels keuze voor het
katholicisme, maar als gevolg van de verschillende perspectieven die Peter en Nero
bieden op het pontificaat tevens als een platform voor de uitwisseling van standpunten
omtrent het controversiële instituut van de paus. In deze paragraaf zal ik drie punten
van protestantse kritiek op het pontificaat in Peter en Pauwels blootleggen door een
41

Voor een demonologische visie op waanzin, zie Clark 1997, 390, 393-395.
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analyse van drie hoedanigheden van Nero, namelijk de duivelsaanbidder, de
verkrachter en de christenvervolger. Dat ik mij nu richt op de oppositie van Peter en
Nero betekent niet dat de tweede protagonist, Pauwels, in dit hoofdstuk buiten
beschouwing blijft; zijn rol komt in paragraaf 3.4 nog uitgebreid aan bod.

De duivelsaanbidder: afgoderij
De Romeinse staatsgodsdienst wordt in Peter en Pauwels met opvallend veel
katholieke termen omschreven. Zo worden de mannelijke geestelijken ‘priesters’
genoemd, de vestaalse maagden ‘nonnen’ en de Romeinse tempels ‘kercken’. Deze
gebouwen zijn bovendien uitgerust met vergulde koorgewelven (v. 650, 767),
wierookvaten (v. 625) en heiligenbeelden (v. 785). Het eeuwig brandende vuur voor de
tempel van Vesta wekt associaties op met de katholieke ‘godslamp’, die brandt bij het
tabernakel en getuigt van Christus’ Werkelijke Tegenwoordigheid in de kerk. Als
hoofd van de Vestaalse maagden heeft Cornelia de zorg over dit vuur:
En wie ’t Palladium° alleen wort toebetrouwt;
Om u, die ’t eeuwigh vier met voetsel onderhoudt, (v. 628-629)

beeld van Pallas

De aertsofferwichelaer spreekt van het ‘eeuwigh vier’ omdat het nooit uit mag gaan,
maar het is ook een bekende uitdrukking voor het hellevuur, dat zich voedt met
mensenzielen. Door Romeinse elementen aan te duiden met katholieke benamingen
bouwt Vondel de dualiteit van het heidense en katholieke Rome uit, maar
vergelijkbaar met de onthullende werking van de allegorie van Palamedes treedt ook in
deze allegorie vermenging op van katholieke en heidense elementen, zodat het
katholicisme impliciet wordt blootgesteld aan de kritiek van afgoderij.
Een van de voornaamste bezwaren van de protestanten tegen het katholicisme
was afgoderij, omdat die de christelijke devotie van God afleidde. Deze kritiek werd al
geuit door Erasmus en overgenomen door Luther, maar leefde niet alleen onder
geleerden; ze leefde ook onder de protestantse bevolking van de Republiek. Ze richtte
zich in de eerste plaats tegen de transsubstantiatie en de praktijk van de communie,
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maar ook tegen het geloof in wonderen, beelden- en heiligenverering, het uitbundige
decorum van de katholieke liturgie en de wijze waarop al deze gebruiken ‘verbasterd’
waren geraakt met het volkse bijgeloof (Van Deursen 1991, 241-253, 286; Kooi 2012,
63-78).
Nero zelf kan moeilijk worden beschuldigd van afgoderij, want hij gelooft in
geen enkele god. Voor hem is godsdienst slechts een middel om zichzelf ten koste van
het volk te verrijken. Cornelia verfoeit de wijze waarop hij de kerkschatten inzet voor
zijn persoonlijke doeleinden:
[Nero] smelt in krijghssoudy° de goude en zilvre Goden,
Ja d’opperschutsgoôn zelfs, met al wat Rome stut,
En sterckt. al wort de buick der schatkiste uitgeput,
En ’tschamel volck den rugh, door schatting,° ingereden;°
Hy durf aen overdaet hun zweet en bloet besteden.
Oock ’t Priesterlijcke gout, gespaert in tijdt van noot. (v. 595-600)

soldij

belasting;
bedorven

Van de kerkschatten bekostigt Nero zijn oorlogspolitiek en hang naar luxe.
Ondertussen heeft ‘’tschamel volck’ dat de belasting opbrengt geen idee waar het geld
terechtkomt. De goedgelovigheid van het volk wordt in het eerste bedrijf al gehekeld
door Simon Toveraer, als hij opschept dat de Romeinen zijn spokerijen voor wonderen
houden:
’k Beproefde schalck hun trouw met schatten te bekooren,
Om ’t volck door wonderheên te leiden by zijn ooren: (v. 47-48)
Cornelia heeft weinig op met ‘het lichtgeloovigh volck’, omdat het zich al te
gemakkelijk van de Romeinse godsdienst laat afleiden door de verbreiders van het
christendom:
Een oude wyveklucht,° verzieringen,° en droomen
Geraecken in ’t geloof. het lichtgeloovigh volck
Acht Wichlaer noch Sibyl, Hetrus42 noch hemeltolck,° (v. 887-889)

42

‘Hetrus’: haruspex, waarnemer van diereningewanden.
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kletspraat;
verzinsels
profeet

Vondel stipt subtiel de overeenkomst aan tussen de profetieën van de Sibylle en een
‘oude wyveklucht’, om aan te geven dat zowel de katholieke als de heidense godsdienst
elementen van bijgeloof en afgoderij bevatten. Vondel zou aan zijn biograaf Brandt
hebben toevertrouwd dat hij de katholieke traditie van heiligenlevens en stichtelijke
verhalen waarin mirakels voorvallen als zoethoudertjes voor het volk beschouwde:
Als hem [Vondel] iemant een oudt Nederduitsch boek van de Legenden en levens
der Pauzelyke Heiligen vertoonde, veel verzierde wonderwerken behelzende,
bekende hy dat het Munniksche fabelen waaren, in die domme tyden voor ’t slechte
volk geschreven.43
Een soeverein heerser als Nero kon misbruik maken van de godsdienst om --- in de
trant van ‘opium voor het volk’ --- bijgelovige onderdanen te misleiden en ze te
onderwerpen aan zijn politieke beleid.44 In dat geval, zou je kunnen zeggen, voert de
soeverein voor zijn onderdanen een toneelstuk op dat luister wordt bijgezet door een
decor van tempels en afgodsbeelden. De soeverein neemt dan niet werkelijk deel aan
het goddelijke, maar biedt een valse representatie. Vondel thematiseert deze valse
theatraliteit door Nero in het vijfde bedrijf voor te stellen als een waanzinnige
toneelspeler, die zichzelf verliest in de theatrale werkelijkheid. In zijn waanzin denkt
de keizer dat hij Orestes is, de hoofdpersoon in de tragedie Oresteia van Aeschylus
(‘Orestes.’ BNP). In dit stuk vermoordt Orestes zijn moeder, wat Nero zelf ook had
gedaan. Nero’s lijfwacht Agrippa slaat zijn meester van een afstandje gade:
De Vorst, die onlangs speelde Orestes, droef en dol,
En vlughtigh voor de wraeck, speelt nu zijn eige rol;
Maer in der daet, en niet in schijn, van schrick gedreven,
Druckt uit, hoe veel de schijn en ’t veinzen scheelt van ’t leven. (v. 1383-1386)

43

Aangezien Brandt (1682) Vondels keuze voor de katholieke kerk niet waardeerde, kent hij misschien
te veel waarde aan deze uitspraak toe (76). Vgl. de Voorrede in Palamedes (WB 2: 619, r. 11-19).
44
Vgl. Korsten (2009) over Vondels treurspel Gebroeders (104-105).
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Vondel verwijst hier naar Suetonius’ Vitae Caesarum (Nero 21), waarin wordt vermeld
dat Nero daadwerkelijk als Orestes zou hebben opgetreden in Oresteia.45 Wat daar een
rol is, wordt in Peter en Pauwels voor Nero werkelijkheid, omdat hij schijn en
werkelijkheid niet meer kan onderscheiden. Hij gedragat zich niet als een soeverein,
maar als een valse toneelspeler, een pure illusie. Ook Agrippa ziet in Nero’s toneelspel
een zinnebeeld van zijn vorstelijkheid:
Hoe schichtigh° is dit hof gedraeit,° als een tooneel!
Hoe ’s Vorsten staet verkeert! … (v. 1400-1401)

plotseling; omgekeerd

Een soeverein die zijn macht misbruikt is als een toneelspeler die een valse
representatie biedt. Dit inzicht geldt ook de paus als vertegenwoordiger van Gods
geestelijke macht op aarde. Nero’s waanzin toont niet alleen aan dat hij de rol van
pontifex maximus onwaardig is, maar onthult hem ook als de antichrist, aangezien de
macht van de antichrist volledig is gebaseerd op inversie en illusie. Dat is het enige wat
er van Nero overblijft na zijn tenondergang in waanzin: een illusie.
Samengevat behelst Nero’s rol als hogepriester van de Romeinse
staatsgodsdienst de protestantse kritiek op de uitbundige liturgie van het
katholicisme, die de gelovigen afleidt van het ware geloof. Bovendien laat Vondel zien
dat de liturgie en beeldenverering in de katholieke kerk al te gemakkelijk door
priesters kunnen worden ingezet om het volk te misleiden en de macht van de kerk te
bestendigen. In dat opzicht kan het katholicisme worden vergeleken met een
toneelspel met de paus in de hoofdrol.

De verkrachter: schepper en schender
De voorbeelden van Nero’s geweldplegingen in Peter en Pauwels zijn legio, zowel tegen
christenen als Romeinse burgers, bestuurders en geestelijken, en zelfs tegen zijn eigen
45

Volgens Suetonius dacht Nero daadwerklelijk dat hij een acteur was en stierf hij met de gevleugelde
woorden: ‘qualis artifex perii’ (welk een kunstenaar gaat aan mij verloren). Zie Vitae Caesarum, Nero
49). Over Nero en Orestes, zie ook Juvenalis, Satires 8: 221.

193

familie.46 Vondel vestigt met name aandacht op Nero’s verkrachting van de vestaalse
maagd Rubria. Deze gebeurtenis, verteld door Cornelia, ontleent Vondel wederom aan
Suetonius’ De Vita Caesarum (Nero 28).
Vertaald naar de iconografie van het vroegmoderne theater verbeeldt een
verkrachting ‘a boundary violation where the outsider forcibly penetrates some sacred
cultural territory --- the sanctuary of the home or the enclosure of the individual, if not
the autonomy of the aristocratic community --- and calls these concepts into question’
(Tennenhouse 1991, 32). Het vrouwelijk lichaam vormt tegelijkertijd een morele
vesting en een strijdtoneel waarop een machtsconflict wordt uitgevochten. Het wordt
door zowel haar belager als haar eigen familie tot object van power display gemaakt.
Deze iconografie is ook werkzaam in bijvoorbeeld Vondels Gysbreght van Aemstel
(1637), waarin de verkrachting van de adellijke non Klaeris in Amsterdams centrale
klooster samenvalt met de ultieme onderwerping van de stad aan de Haarlemse
belegeraars (Korsten 2009, 159).
In Peter en Pauwels echter keert Nero’s geweld zich niet tegen een vijand maar
tegen een van zijn eigen nonnen. Door Rubria te ontmaagden toont hij zich superieur
aan de Romeinse goden. In gesprek met Cornelia noemt de aertsofferwichelaer Nero
dan ook een god:
Aertsof.: d’Aertspriesters zijn alleen de Goden, die u scheppen:°
Dies° ga ons t’zamen voor, en roept uw’ Vader aen.
Cornelia: Noemt ghy hem vader, om dat vaderlijck bestaen;
Dat vaderlijcke hart aen Rubria bewezen? (v. 643-646)

aanstellen
dus

Nero is een god voor zijn priesters in de zin dat hij hen als zodanig ‘schept’ of aanstelt.
Cornelia ontkent niet dat Nero een god is, maar de naam ‘vader’ keurt ze hem niet
waardig. Ze maakt onderscheid tussen een menselijke vader die zorgdraagt voor zijn
kinderen en een God die zijn schepsels naar eigen goeddunken weer kan
‘ontscheppen’. Nero heeft zijn ‘godtvruchtigh schepsel’ (v. 649) Rubria immers
46

Cornelia (v. 597-693) en Nero (v. 1405-1469) geven een opsomming van Nero’s misdaden.
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ontschapen als Vestaalse maagd door haar te ontmaagden. Nero wordt ook
voorgesteld als de ontschepper van zichzelf als mens. Vondel benadrukt meermaals dat
Nero geen volwaardige Caesar is, omdat hij alleen door zijn moeder Agrippina is
verbonden aan de bloedlijn van de Gens Julia (v. 1355-1363, 1441-1445).47 Door
Agrippina en zijn stiefbroer Brittanicus te vermoorden had Nero iedere band met deze
onzuivere bloedlijn verbroken én had hij zijn eigen schepster uitgewist.48 Zo had hij
zichzelf als God herschapen en was zijn macht niet meer gebaseerd op een onzuivere
bloedlijn, maar exclusief op zijn eigen goddelijkheid.
Een derde voorbeeld van ontscheppen betreft de door Nero aangestoken brand
van Rome, zoals beschreven door de rei na het tweede bedrijf:
Hy, zoet op ’t blaecken, past op klaght noch kryter,
Schept adem in dat vierprieel, (v. 956-958)
Met ‘[s]chept adem’ lijkt Vondel te bedoelen dat Nero plezier schept in de aanblik van
de brandende stad, maar aangezien die betekenis door het WNT niet wordt vermeld,49
ga ik ervan uit dat Vondels tijdgenoten ‘adem’ ook hebben gelezen, zoals het WNT wel
voorschrijft, als een synoniem van ‘zuurstof’ en ‘leven’. Nero’s hart gaat sneller
kloppen, hij leeft van het vernietigen. In dat opzicht lijkt Nero op de Romeinse
oppergod Jupiter die zijn eigen kerken met bliksem bestookt: ‘Jupijn schept lust
doorgaens te dondren op zijn kercken’ (v. 703). De verwoesting van eigen schepsels is
irrationeel en juist daarom een blijk van goddelijkheid en soevereiniteit, als de hoogste
macht die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen.50 Aangezien het straffeloos
aanwenden van geweld de exclusieve macht van de soeverein betrof, ging van iedere
soeverein altijd een dreiging van irrationeel geweld uit. Wat het pontificaat betreft,
47

In Aeneis (6: 788-795) wordt Aeneas’ zoon Ascanius de stamvader van de Gens Iulia genoemd,
waartoe de eerste Romeinse keizer, Gaius Julius Caesar, behoorde. Hoewel deze bloedlijn na Caesar
stopte, werd de afstamming symbolisch doorgegeven met de naam Caesar (F. Graf. ‘Iulus.’; M.
Strothmann. ‘Caesar.’ BNP).
48
Nero’s vader Gnaius Domitius Ahenobarbus was reeds in 40 n. Chr. gestorven, nog voordat Nero
keizer werd.
49
‘Adem scheppen’: op adem komen (Adem I, 1. WNT).
50
Vgl. Korsten (2009) over Gebroeders (90-109, spec. 109).
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had die potentie zich in de loop van de zestiende en de zeventiende eeuw terdege
gemanifesteerd (De Bruin 2012).
In Peter en Pauwels uit dit verzet zich, zoals gezegd, ook tegen Rubria. Het is
voor Cornelia belangrijk te bewijzen dat Rubria in dezen volmaakt onschuldig was.
Het is ondenkbaar dat ze Nero kon overmeesteren of dat ze zich woordelijk kon
verzetten tegen zijn irrationele geweld, maar haar geschreeuw en Nero’s opengekrabde
gezicht getuigen ervan dat ze heeft geprobeerd haar maagdelijkheid te beschermen:
Laet tuigen, van haer weer, zijn opgekrabde wangen;
Het hair des koperbaerts.51 die booswicht gingk zijn gangen.
Minerve, Veste, en wat oit lust in kuischeit schiep,
Getuigen, hoeze om hulp den hemel t’zamenriep. (v. 670-673)
Bovendien heeft Rubria zich na afloop de ogen uitgestoken --- iets waar Tacitus en
Suetonius overigens geen melding van maken:
Ick rep van d’andre° niet, die, ziende hem° bewogen
nl. Rubria; Nero
Om ’t schoon gezicht, van spijt, een’ priem stack in haer oogen,
Getroost veel liever ’t licht te derven van de zon,
Dan hangends hoofts te gaen voor een verkrachte non. (v. 674‐677)
Ook deze daad moet als een poging tot eerherstel worden begrepen. Het is in de
literatuur niet ongebruikelijk dat verkrachte vrouwen door zichzelf dan wel hun
familie worden vermoord of verminkt. Dit is volgens Leonard Tennenhouse (1991)
een daad van dismembering, waarbij de geschonden eer van de familie van de vrouw
ongedaan wordt gemaakt door haar (deels) uit de familie te verwijderen (33-37).
Rubria herstelt haar eer en die van de godin Vesta door zichzelf het zicht te benemen.
Maar waarom het zicht? Het citaat vermeldt dat juist Rubria’s ‘schoon gezicht’ Nero

51

Nero was van het geslacht der ‘Ahenobarbi’, letterlijk ‘koperbaarden’. Suetonius vermeldt dat de
rode baard het gevolg was van Nero’s ijzeren gezicht en zijn hart van lood (Vitae Caesarum, Nero 2).
Rood haar werd in de klassieke oudheid geassocieerd met een vurig temperament (Sherrow 2006,
251).
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tot zijn daad zou hebben verleid; ze verwijdert de ‘schuldige’ lichaamsdelen.52 Wat ook
meespeelt is dat anderen zich juist door hun zicht van haar onschuld kunnen
vergewissen. Het verslag van de verkrachting van Klaeris in Gysbreght van Aemstel,
uitgesproken door een bode, vertoont op dit punt een parallel:
En roept: mijn bruidegom,° zie neder hoe ick lije,
Christus
En hoemen my schoffeert. o zuivre maeghd Marije!
O Klaere,° aenschouwtghe dit? vrouw Machtelt, zie uw kind.
beschermheilige
………………………………………
En zy den doodsnick gaf, en sloot die hemelsche oogen,
En uitging ofze sliep, in ’s Bisschops open arm. (v. 1477-1479, 1486-1487)
In het fragment komt tweemaal het woord ‘zie’ en eenmaal het woord ‘aenschouwt’
‘oogen’ voor, waardoor de verkrachtingsscène nadrukkelijk wordt gevisualiseerd
(Korsten 2009, 161). Zo bepaalt Klaeris de focalisatie van haar eigen verkrachting,
waarin de beschrijving van haar geschonden lichaam en haar geestelijke volharding
een belangrijke plaats innemen als teken van onschuld en vast geloof. Zo plaatst ze
zichzelf in een traditie van martelaarsbeelden, waarin de heiligen vaak worden vaak
afgebeeld met hun wonden en martelwerktuigen. Marco Prandoni (2007) betoogt in
zijn proefschrift over Gysbreght van Aemstel dat de toekenning van bepaalde uiterlijke
en innerlijke eigenschappen aan Klaeris bijdraagt aan deze iconografie van vrouwelijk
martelaarschap, zoals haar uitzonderlijke schoonheid, vroomheid en mildheid, en haar
rode lippen en witte huid, die herinneren aan het bloed en het martelaarskleed van
Christus (110-112). De verkrachting van Rubria kan op grond van dezelfde
eigenschappen ook in dit kader van martelaarschap worden geplaatst. Ook Rubria’s
zelfverminking wordt dan zichtbaar als vorm van eerherstel van haar God door
zelfopoffering.53

52

Denk ook aan Oedipus, die zijn ogen uitsteekt om de schande van zijn eigen daden niet meer te
hoeven zien. Bovendien hebben Oedipus’ ogen hem lange tijd verblind voor de waarheid, maar dit
motief is in het geval van Rubria niet relevant.
53
Vgl. Van Gemert 2003, waarin wordt beargumenteerd dat Vondel in het epos Joannes de Boetgezant
(1662) visualiteit (ekphrasis) aanwendt t.b.v. evidentia; met een levendige, aanschouwelijke
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Het martelaarschap van Rubria is extra naargeestig omdat het wordt veroorzaakt door
de hogepriester van haar eigen kerk.54 Ook op dit punt doet zich een vergelijking voor
met Klaeris, want volgens Prandoni (2007) is bisschop Gozewijn, die tegelijkertijd met
Klaeris sterft, medeplichtig aan haar dood (101). Net als Nero hecht hij overmatig veel
waarde aan aardse goederen en vertoon. Gedreven door eerzucht lijkt hij het lijden van
de nonnen als opsmuk van zijn eigen marteldood te beschouwen. Koppenol neemt op
grond van Gozewijns personage zelfs een antikatholieke lading waar in de Gysbreght.55
Mijns inziens betreft die kritiek met name het martelaarschap als pijler van de
katholieke kerk. Martelaarschap is irrationeel in die zin dat de vrijwillige schending
van het eigen lichaam een ‘onnatuurlijke’ verachting van het leven impliceert. De
drang tot zelfbehoud is een natuurlijke eigenschap en dus een goddelijke creatie.
Zelfopoffering kan worden gezien als een ‘demonologische’ inversie van de natuurlijke
drang tot zelfbehoud. Aangezien deze drang iedereen is aangeboren kan zelfopoffering
nooit volmaakt onschuldig zijn, zelfs al wordt ze uitgelokt door het irrationele geweld
van een soeverein. Soevereiniteit en martelaarschap gaan samen als slachtoffer en beul,
in de zin dat het geweld van de soeverein iedere vorm van rationeel verweer uitsluit.
Deze visie op martelaarschap als een ‘perverse’, want demonologische inversie
van de menselijke natuur is niet zonder implicaties voor het martelaarschap van de
protagonisten van Vondels treurspel, Peter en Pauwels. Ook hun zelfopoffering wordt
nu zichtbaar als een schending van de goddelijke schepping.

De christenvervolger: paus of antichrist
Nero zal in zijn hoedanigheid van christenvervolger door Vondels protestantse
tijdgenoten onmiddellijk zijn herkend als de paus, die in de zestiende eeuw christenen
voorstelling maakt hij de lezer tot ooggetuige van de diepere waarheid van zijn teksten (402). Zie ook
Van Gemert (2012) over Vondels treurspel Jeptha.
54
Vgl. Vondels Jeptha (1659), waarin Ifis door haar eigen vader wordt geofferd. Omdat dit treurspel
van een latere datum is en anders van opzet, laat ik het hier verder buiten beschouwing.
55
Zie Koppenol 1999, 320-322. Zie ook Smits-Veldt 1994a. Dit beeld is bestreden door Maljaars en De
Waard (2002).
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had laten vervolgen, folteren en doden. De manier waarop Vondel Nero in deze rol
voorstelt, is betekenisvol voor de conceptie van het pontificaat in relatie tot de
inquisitie.
De Romeinse christenvervolging wordt vanaf het eerste bedrijf uitgedrukt in
termen van metaal: ketens, tralies en boeien fungeren als metoniemen van
gevangenschap en onderdrukking. Enige voorbeelden betreffen de ‘stael en stocken’
(v. 341) van Christus’ belagers, ‘d’ysre’ spijkers waarmee Petrus aan het kruis wordt
genageld (v. 1542) en de beruchte Mamertijnse gevangenis, hier beschreven door
Plautil:
Dat Mamertijnsche hol; of is ’t u onbekent?
’t Is rotssteen stael metael al wat ’er klinckt ontrent:
Cimente muuren, ysre staven, kopre deuren. (v. 213-215)
WB-annotator Molkenboer benadrukt de metaalklank van deze verzen, die inhoudelijk

wordt versterkt door het beeld van de holle kerker (vgl. v. 89, 279, 1195). De rei van
gekerstende soldaten betrekt de hardheid van het metaal op de gevoelloosheid van de
Romeinen zelf:
Was ’t Heidensch hart toen stael of steen,
Dat het niet smolt in zulck een’ gloet? (v. 1256-1257)
Het beeld van de Romeinen als ‘metalen mensen’ past binnen de bekende ovidiaanse
voorstelling in Metamorfosen (1: 125-150) van de Romeinse tijd als de ‘ijzeren eeuw’.
Cornelia refereert ook nog aan een Bijbelse voorstelling in het boek Daniël (2: 31‐40),
waar het Romeinse Rijk wordt vertegenwoordigd door een beeld samengesteld uit
goud, zilver, brons, ijzer en leem (WB 4: 262, v. 850-857). In de droom van
Nabuchodonosor gooit iemand een steen naar het beeld; de steen spat uit elkaar tegen
het harde metaal, maar vervolgens overspoelt het gruis van de steen de aarde en wordt
het beeld begraven. Deze droom werd door Bijbelexegeten geïnterpreteerd als de grote
populariteit van het christendom onder het volk, dat minder machtig, maar vele malen
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omvangrijker was dan de Romeinse aristocratie, waardoor het christendom
uiteindelijk de overwinning zou behalen op de heidense godsdienst.
Ook in Peter en Pauwels is het Romeinse metaal niet opgewassen tegen de
spirituele kracht van de martelaren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gemak waarmee
Peter en Pauwels uit de Mamertijnse gevangenis ontsnappen, met de hulp van Peters
dochter Petronel. Ze bezit een kopie van de gevangenissleutel, waarmee het jonge
meisje de stalen gevangenispoort gemakkelijk kan openen: ‘Zijn maeghdevingers teêr;
dit yzertuigh heeft kracht, / Die sleutels’ (v. 226-227). Als draagster van een
gekopieerde sleutel, is Petronel een vrouwelijke ‘kopie’ van haar vader, die
sleuteldrager is van de hemelpoort. Een sleutel is ook een metalen instrument, maar in
de fragiele handen van Peters dochter staat hij voor de spirituele vrijheid van de
martelaren, ongeacht hun fysieke gevangenschap. De parallel van de gevangenis- en de
hemelpoort maakt bovendien zichtbaar dat de Mamertijnse kerker voor de
martelaren, bij wijze van inversie, het voorportaal is van het paradijs.
Er zijn nog meer manieren om aan de Romeinse gevangenschap te ontsnappen.
Zo bekeren Peter en Pauwels vanuit hun kerker de soldaten met hun gebeden, die
daardoor weleens een oogje dichtknijpen. Andersom worden de apostelen in hun
geloof gesterkt door de gebeden en het gezang van hun volgelingen buiten de kerker.
Peter vertelt hoe, toen hij gevangen zat in Jeruzalem, hun gezang een engel deed
neerdalen, die hem bevrijdde (v. 1189-1203; Hand. 12: 3-17). Pauwels, die in
Macedonië werd vastgezet, herinnert zich dat zijn eigen gezang God ertoe aanzette
zijn sloten te breken (v. 1210-1219; Hand. 16: 12‐34). Kortom, het metaal en de
kerkers van de Romeinen vormen geen enkele belemmering voor de overdracht van
christelijke bezieling, zoals de apostelen voortdurend herhalen:

Peter:

Wat sluitbaar is, ontsluit d’ almogentheit van Godt. (v. 1178)

Pauwels: ’t Valt mijn’ Verlosser licht zijn dienaers te verlossen. (v. 1180)
Peter:

Twee ketens binden ’t lijf wel vast; de geest blijft vry. (v. 1193)
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Het spreken, zingen en bidden van de apostelen maakt een goddelijke kracht los die
sloten doet openbarsten en heidenen dwars door muren heen kan bekeren. De
getuigenis van christelijke bezieling heeft een verlossende werking op zowel materiële
objecten als de ziel. Zoals gezegd in de inleiding van dit hoofdstuk werd een oprechte
geloofsgetuigenis in een bedreigende omgeving in de christelijke traditie wel
beschouwd als een vorm van parrhesia. Nu blijkt dat de kracht van deze parrhesia
zowel materiële als spirituele substantie aandoet. Peter beschrijft dit expliciet met
betrekking tot de ‘anagnorisis’ na de verschijning van Christus op de Via Appia:
Strax hoorde ick, in de lucht, gesnor van vleuglen ruisschen;
En al ’t gezicht° verstoof verdween, voor mijn gezicht,
Door Jesus aenzicht dus geheldert,° en verlicht.
Dat moedight my° ter doot. men keert daer op te stouter°
Naer stadt … (v. 1104-1109)

zicht
verschenen
moedigt mij aan;
dapperder

De woorden van Christus gaan gepaard met het geluid van ruisende vleugels in de
lucht en zijn schitterende aanblik verblindt de apostelen. Onmiddellijk na deze
sensitieve ervaring hervinden ze de moed om terug te keren naar Rome. De woorden
van de verlosser ontdoen de ziel letterlijk van haar ketenen om haar open te stellen
voor het ware geloof.
Terwijl de apostelen vrijheid vinden in gevangenschap, raakt Nero meer en
meer verstrikt in een web van wapens en geweld. Als aanvoerder van de
christenvervolgers wordt ook hij omschreven met metaaltermen. Zo wordt hij
‘koperbaard’ (v. 586, 671, 917) genoemd en vergeleken met Vulcanus, de smit van de
goden (v. 951). Deze verbeelding culmineert in het vijfde bedrijf in Nero’s
metaforische metaalwording, waargenomen door Agrippa:
De vlam, in ’t rotte bloet ontsprongen, knaeght het vleesch.
Hy hijght naer zijnen aêm. de spraeck luit schor, en heesch.
De tong slaet yzerklanck, en slibbert onder ’t spreken.
Al ’t aengezicht, gelijck met dootverf overstreken,
Ziet bleeck, en blaeuw, als loot, en hier en daer gevlackt. (v. 1387-1389)
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Opmerkelijk is dat Nero’s metaalwording specifiek betrekking heeft op zijn
spraakorganen: zijn woorden klinken als ijzer en zijn gezicht lijkt wel van lood. Daarbij
verliest hij de controle over zijn tong, verwart hij de waarheid met illusies en bekent hij
hardop al zijn misdaden. In tegenstelling tot de apostelen, die overlopen van bezieling,
is Nero niet in staat tot waarheid spreken. Hij is immers een toneelspeler, een lege
huls, pure illusie. Ook in zijn taalgebruik toont Nero zich de tegenhanger van Peter.
Wanneer dit beeld van Nero wordt betrokken op de katholieke paus als
christenvervolger tekent de protestantse visie zich af. De paus is letterlijk ‘antiChristus’, omdat hij diens vrome volgelingen laat vervolgen. Door de parrhesiastische
drang van de christenen om hun geloof te uiten te verdrukken, ontdoet hij het
christendom van zijn vitale kern. Deze uitholling van het christendom zal zich
uiteindelijk tegen de paus zelf keren als het onvermogen om waarheid te spreken en
nog bezieling over te dragen. Vondel stelt dat het exclusieve beleid van de katholieke
kerk aanstuurt op een sterfhuisconstructie en daarom pleit hij voor meerstemmigheid
van geloofsuitingen binnen de kerk. Mensen laten zich niet bekeren door geweld; de
transformatie van het ethos kan alleen door oprechte bezieling, in de zin van
parrhesia, worden teweeggebracht.

De paus als soeverein
In Peter en Pauwels bevraagt Vondel het pontificaat op drie cruciale punten: de
misleiding van gelovigen, irrationeel geweld en de verdrukking van het vrije geweten.
Cornelia, die al eerder opviel als scherpe waarneemster, wijt de grote hoeveelheid
problemen die rijzen rond Nero’s hogepriesterschap aan zijn dubbelfunctie als keizer
en hogepriester:
Zoo lijdt de godtsdienst last, en kan niet langer staen:
Want hoe zou die in ’t Rijck der Koperbaerden bloeien? (v. 585-586)
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Nero laat zijn politieke belangen prevaleren boven die van de godsdienst, terwijl hij als
pontifex maximus over beide domeinen ‘der goddelijcke en menschelijcke zaken’ gelijk
zou moeten waken:
Nu spreeck ick niet als met den naezaet van August,
Maer den Hooftpriester zelf, wien ’t vierigh past te waken,
Als ’t oogh° der goddelijcke en menschelijcke zaken;
Op dat men ’t hemelsch Recht toch niets ontreck ter sluick,°
Door ’t sloffen in ’t aelout voorvaderlijck gebruick,
En aenwenst° van yet nieuws, zoo driftigh° en onzeker.
(v. 909-914)

hoofd
stiekem
gewenning; labiel

Cornelia lijkt zich hier te beroepen op een middeleeuwse politieke theorie, de
Tweezwaardenleer genaamd, die door paus Gelasius I werd geformuleerd in De duabus
in Christo naturis (Over de tweeledige natuur van Christus; ca. 490). Gelasius betoogde
dat de wereld was verdeeld in een geestelijke en een wereldlijke rechtssfeer, die werden
geregeerd door respectievelijk geestelijke en de wereldlijke bestuurders met aan het
absolute hoofd de paus, op grond van diens Pauselijke Suprematie (Stein 1988, 46).
Vanaf de veertiende eeuw echter kwam die Pauselijke Suprematie als gevolg van
scheuringen binnen de kerk steeds meer onder druk te staan. De politieke denker
Marsilius van Padua verdedigde in Defensor Pacis (De verdediger van de vrede; 1324)
een politiek model waarin meer macht was weggelegd voor de concilies en de
wereldlijke leiders (Canning 1988, 460-461). Hij verwierp elke aanspraak van de kerk
op politieke macht op grond van de gedachte dat de kerk, als oikos (Grieks voor ‘huis’
en ‘famile’), zich diende te beperken tot de res privata en zich dus onrechtmatig
mengde in de res publica, het domein van de politiek. Padua’s model zou de kiem
vormen voor zestiende-eeuwse theorieën van vorstelijke soevereiniteit, waarvan de
bekendste werd geformuleerd door Jean Bodin (1530-1596; zie hoofdstuk 2, 121).
Bodins theorie was gebaseerd op het principe van ondeelbaarheid, waarbij de
soevereine macht over de staat zich concentreerde in één persoon of instantie
(Franklin 1991, 298). De macht van de vorst werd nu nog slechts beperkt door de
staatsgrenzen, zodat de paus buiten het Vaticaan geen politieke zeggenschap meer
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had. Deze vroegmoderne opvatting van soevereiniteit vormde een obstakel voor het
oecumenische ideaal van een verenigd christenrijk met aan het hoofd de paus als
arbiter bij geschillen tussen staten onderling of zelfs binnen staten. Cornelia’s
opmerking maakt een oecumenisch discours zichtbaar in Peter en Pauwels. Zelf
verdedigt ze de opvatting dat de godsdiensttwisten van de zestiende en zeventiende
eeuw het gevolg zijn van de inperkingen van de pauselijke macht en gaat ze in tegen de
protestantse stemmen die de macht van de paus verder aan banden willen leggen.
Tegelijkertijd klinken deze protestantse stemmen juist in haar verzet en haar
bezorgdheid over de staat van het pontificaat door.
De invloed van het denken over soevereiniteit op het vroegmoderne toneel is
bestudeerd door Walter Benjamin in The Origin of German Tragic Drama uit 1925 (zie
de Inleiding, 53-54). Volgens Benjamin draaide het Duitse Traurspiel in deze periode
geheel en al om de figuur van de soeverein (Benjamin 2009, 62; Korsten 2009, 13).56
De procedés die Benjamin beschrijft vertonen opvallend veel overeenkomsten met de
structuur en inhoud van Peter en Pauwels en bieden ook een verklarend kader voor
Vondels onderzoek naar de mogelijkheden van een christelijke tragedie. In een
bepaalde vermenging van het Duitse prinsen- en martelaarsdrama ontplooit de
soeverein zich steevast als een tiran die uiteindelijk ten onder gaat in waanzin:
At the moment when the ruler indulges in the most violent display of power, both
history and the higher power [God], which checks its vicissitudes, are recognized as
manifest in him. And so there is one thing to be said in favour of the Caesar as he
loses himself in extacy of power: he falls victim to the disproportion between the
unlimited hierarchical dignity, with which he is divinely invested and the humble
estate of humanity. (Benjamin 2009, 70)
De soeverein wordt verscheurd tussen de twee hoedanigheden van de representatie --het goddelijke en het menselijke --- die niet houdbaar blijken binnen één
mensenlichaam. Bodins principe van ondeelbaarheid wreekt zich ten langen leste en
56

Julian Franklin (1991) stelt dat de vroegste bezwaren tegen Bodins theorie werden geuit in het
Duitse Rijk, waar de rechten van de vorsten nog altijd werden begrensd door de macht van de keizer,
wat botste met Bodins principe van ondeelbaarheid (309).
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dit proces wordt verbeeld door de verscheuring van de soeverein op het toneel. Niet
zelden heeft de tiran in dit type treurspelen een tegenhanger in de vorm van een
martelaar of vertoont hij zelf, naast tirannieke trekken, ook de eigenschappen van een
martelaar: ‘In the baroque the tyrant and the martyr are but the two faces of the
monarch. They are the necessarily extreme incarnations of the princely essence’ (69;
vgl. 50).
Mijn polyfone analyse van Nero heeft Peter en Pauwels zichtbaar gemaakt als
een platform van onderhandeling tussen katholieke en protestantse visies op het
pontificaat. Vondel bevraagt zowel de ontologische als de ethische haalbaarheid van
pauselijke suprematie door de spanning te theatraliseren tussen een oecumenisch
ideaal en de protestantse kritiek. Peter personifieert het oecumenische ideaal van een
almachtige paus die met bezieling regeert over een verenigd christenrijk, Nero de
religieuze leider die zich onterecht in het politieke domein begeeft, waar hij de
overtuigingen van gelovigen onderdrukt of manipuleert omwille van de macht. Het
twistpunt van de discussie in Peter en Pauwels is of er in een religieus en politiek
meerstemmige kerk nog waarheid kon worden gesproken.

3.4 Een driehoeksverhouding: paus, antichrist en profeet

Het personage Pauwels is tot nu toe nauwelijks besproken, terwijl hij, getuige de titel
van het treurspel, tot de hoofdpersonen behoort. Benjamin (2009) constateert dat er in
barokke treurspelen vaak sprake is van meerdere protagonisten, omdat de tragiek zich
niet voltrekt in één held, maar ‘moves to and fro, like some restless spirit, between the
persons of the bloody ‘‘tragedies’’’ (132). Deze christelijke treurspelen betreffen dan
ook niet de goddelijke vloek die rust op één held, maar de christelijke
heilsgeschiedenis die de mensheid als geheel aangaat. De vraag is wat Pauwels’ functie
is ten opzichte van de demonologische oppositie van Peter en Nero, en hoe de tragiek
binnen de zo ontstane driehoeksverhouding tot stand wordt gebracht. Om die vraag te
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beantwoorden zal ik nader ingaan op de eerder opgeworpen kwestie van de
‘perversiteit’ van het martelaarschap, als een inversie van de natuurlijke drang tot
zelfbehoud. Met hun dood schijnen Peter en Pauwels zich te onderwerpen aan de
wereldlijke macht van Nero, maar vanuit een christelijk perspectief overwinnen ze
Nero op grond van hun spirituele kracht in het eeuwige. Pauwels’ personage staat voor
de inversie in het denken die deze zelfopoffering voor een goddelijke werkelijkheid
mogelijk maakt. Hij slaat een brug tussen Peters bezieling en Nero’s heerszucht, en
tussen de twee gezichten van de gespleten institutie van het pontificaat.

In het licht van de dood
Dat martelaarschap en zelfopoffering in Peter en Pauwels niet vanzelfsprekend als iets
goeds worden ervaren, blijkt uit een woordenwisseling tussen Petronel en de
apostelen, waarin ze hen ervan probeert te overtuigen Rome te ontvluchten. Peter en
Pauwels willen sterven naar het voorbeeld van Christus, terwijl Petronel hun leven veel
te waardevol vindt om zonder noodzaak te worden beëindigd. De dood moet niet
worden gezocht:
… ghy hoeft haer niet te zoeken,
Zy komt u t’huis van zelf, en loert uit alle hoecken (v. 1026-1029)
Het nietsontziende fanatisme van de apostelen maakt Petronel kritisch over hun
godsbeeld. Wat is dat voor een ‘herder’ die zijn ‘schapen’ de dood in jaagt:

Petronel:
Peter:
Petronel:
Peter:
Pauwels:

De grootste Harder leert de kleensten° ’t kruis ontvlughten. zwaksten
Maer onder en aen ’t kruis daer bloeien schoone vruchten.
Ontydigh° kruis brengt wrange en bittre vruchten voort.
te vroeg
’t Is altijdt kruistijdt. kruis is ’t schoonst dat my bekoort.
Ick roem in Christus kruis, ja sterven is mijn leven. (v. 473-477)

Petronels kritiek gaat nog verder. Ze stelt dat een wrede Heiland geen mensenoffers
waard is:
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Peter:
Men eert den Heilant zoo, door tranen bloet, en wonden.
Petronel: Stroit roozen voor het zwijn: worpt perlen voor de honden. (v. 493-494)
Pauwels is in deze discussie steeds op de achtergrond aanwezig en parafraseert Peters
uitspraken op een vaak net iets dogmatischer wijze. Terwijl Peter begrip toont voor
het verdriet van zijn dochter en enige troostende woorden spreekt (v. 515, 1053), is
Pauwels onverdeeld positief over het lot dat hem te wachten staat. Hij keert al
Petronels bezwaren 180 graden om: sterven is leven, lijden is overwinnen en
vernedering is eervol.
De tekst laat geen twijfel bestaan over de reden van de doodswens van de
apostelen. Peter en Pauwels hebben een grote schuld opgebouwd door hun ontrouw
aan Christus en het geloof, die ze nu willen inlossen met het offer van hun leven.
Pauwels voelt zich schuldig over de tijd dat hij als christenvervolger ‘kerckers klingen
koorden / Gereet had, om zijn volck te martelen, te moorden’ (v. 1095). Peter zit in
over zijn drievoudige verloochening van Christus na diens arrestatie in Jeruzalem. De
apostelen wedijveren erom wie de grootste schuld heeft: ‘Ghy zijt, op verre na, zoo
schuldigh niet als ick’ (v. 400). Het christelijke discours van schuld en boetedoening ,
waar deze gevoelens aan moeten worden toegeschreven, spitst zich toe op de apocalyps
en het laatste oordeel, de dag waarop de wereld vergaat en God over alle mensen zijn
eeuwige oordeel velt. In de discussie met Petronel verwijst Pauwels naar dit moment
door te stellen dat op de dag des oordeels wel zal blijken wie van hen gelijk heeft:

Peter:
Wat roos wat perlen heeft Godts wysheit niet gestroit?
Petronel: Noch bleef de boosheit blint, hardtneckiger dan oit.
Pauwels: Dat zal haer in den dagh des oordeels overtuigen. (v. 493-497)
Er bestaat een lijn in het denken over Paulus, gevestigd door kritische en immanente
denkers als Benedictus de Spinoza, Friedrich Nietzsche en Gilles Deleuze, waarbinnen
Paulus verantwoordelijk wordt gehouden voor of als vertegenwoordiger wordt
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beschouwd van dit ‘eschatologische’ vertoog.57 In Der Antichrist (1894) constateert
Nietzsche een verschil tussen de leer van Christus zelf en die van zijn apostelen.
Christus zou in zijn ‘evangelie’ (letterlijk: blijde boodschap) hebben gepredikt dat ons
leven een expressie moet zijn van ons geloof en zeker niet dat we het leven onderschikt
moeten maken aan de dood (Nietzsche 2005, 37-38). Het christelijke denken in
termen van memento mori (gedenk te sterven) zou niet van Christus afkomstig zijn,
maar van zijn apostelen die Christus’ evangelie onder een zo groot mogelijke groep
mensen wilden verspreiden en het daarom op punten hadden aangepast. Zij wilden
kunnen aantonen dat de macht van de christelijke God die van alle andere goden
overtrof, hoewel Christus’ evangelie in een dergelijke politieke behoefte op geen
enkele manier voorzag. Met name Paulus, een aristocraat met een retorische opleiding
en ervaring in het overtuigen van een menigte, zou hebben ingespeeld op het
verlangen naar macht en zekerheid van potentiële gelovigen. In dat opzicht kenmerkt
hij zich als een ‘sofist’ en niet als een christelijke parrhesiast. Nietzsche houdt Paulus
verantwoordelijk voor de gedachte dat de macht van de christelijke God niet in
rijkdom of wapens lag, maar in spirituele kracht en dat de overwinning van Christus
het leven na de dood betrof. Juist wie tijdens het leven zwaar werd beproefd zou na de
dood de vruchten plukken, terwijl rijke geweldplegers eeuwige verdoemenis wachtte.
Paulus introduceerde een inversie van de macht, door het leven ondergeschikt in het
teken te stellen van Gods oordeel na de dood. Nietzsche noemt dit precies de
ontkenning van God: ‘deus, qualem Paulus creavit, dei negatio’ (45; zie ook 39). Voor
Nietzsche is de ware antichrist Paulus, die de vrees van de gelovigen voor de apocalyps
---vertegenwoordigd door het geweld van de heidense christenvervolger Nero --misbruikt om hen te onderwerpen aan de christelijke moraal van het oordeel. Wat dat
57

Zie TTP, Cap. 11 (N 209-220/E 155-162); Deleuze 1998, 36-52; Nietzsche 2005. Zie ook CdF78 256;
Fuggle 2013, 40-42. Er bestaan uiteraard ook andere filosofische visies op de figuur van Paulus, die
echter minder goed aansluiten bij Vondels verbeelding van Paulus in het treurspel. Een recente studie
die vanuit parrhesiastisch oogpunt niet onvermeld kan blijven is Saint Paul: The Foundation of
Universalism (2003), waarin Alan Badiou betoogt dat het ‘paulinische subject’ waarheid en
subjectiviteit in zich verbindt en dat in hem een revolutionair potentieel schuilgaat, in de zin dat hij
zich nooit onderwerpt aan het bekende maar strijdt voor een nieuwe wereld.
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aangaat kun je je afvragen of er in Vondels opmerkelijke benaming van Paulus,
‘Pauwels’, misschien nog iets doorklinkt van diens heidense naam ‘Saul’, alsof ook
Pauwels impliciet een ‘dubbelkop’ is (zie noot 10).

Martelaarsmoraal
In Peter en Pauwels breken de Romeinen zich het hoofd over de christelijke inversie
van de macht. Agrippa begrijpt er niets van en spot met het verlangen van de apostelen
naar een nog zwaardere straf:
Zy wort u toegestaen. nu voort, en rept u dra.
Dit Krijgsvolck wacht, om u naer ’t hoogh gerecht te leiden.
Trauwanten, leit hen wech. men quist slechts tijdt met beiden. (v. 1334-1336)
Cornelia is de enige Romein die de consequenties van de inversie doorziet:
Hoe slecht° men ’t acht, hier duickt wat groots, wat heerschlust onder. gering
Geveinsde ootmoedigheit° is dubble hovaerdy;
nederigheid
Die walght van ’t laegh,° en vlamt op maght, en heerschappy,
stoffelijke
En rijckdom, onder schijn van alles te versmaden; (v. 875-878)
Ze ziet in de verachting van het stoffelijke (‘’t laegh’) een strategie om de Romeinse
machthebbers op indirecte wijze te overmeesteren. Ook zij weet echter niet hoe een
godsdienst die zich schijnbaar nederig opstelt, maar ondertussen de menigte voor zich
inneemt, kan worden verslagen. Pauwels is het geheime wapen in de strijd om
menselijke zielen; hij bekeert Romeinen waar hij ook gaat of staat. Zelfs met zijn hoofd
op het hakblok praat hij nog drie soldaten om (v. 1599-1600). Als hij sterft ziet Plautil
om zijn hoofd ‘een’ glans van gloende tongen’ (v. 1627), als teken dat zijn woorden
door God waren geïnspireerd.58 ‘Vurige tongen’ zijn een bekend symbool van profetie,
dat door Foucault als een van de vier klassieke modaliteiten van waarheid spreken is
genoemd (CdF84 15-25; Inleiding, 22). Het belangrijkste verschil tussen parrhesia en
58

Vgl. Hand. 2: 3-4: ‘Ende van haer werden gesien verdeelde tongen als van vyer, ende het sat op een
yegelick van haer. Ende sy werden alle vervult met den heyligen Geest, ende begonden te spreken met
andere talen, so als de Geest haer gaf uyt te spreken.’
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profetie is dat een parrhesiast spreekt uit ethische of spirituele overtuiging, terwijl een
profeet een transcendente betekenis vertolkt. Vaak kent de profeet de betekenis van
zijn eigen woorden niet eens, spreekt hij in raadselen, in een vreemde taal of buiten
bewustzijn. Een profeet hoeft niet dapper of vrijmoedig te zijn, aangezien hij zich niet
tot zijn woorden verplicht --- hij heeft ze immers niet zelf bedacht. Dit maakt de profeet
tevens tot een verdachte waarheidspreker, daar hij zijn eigen opvattingen zou kunnen
laten doorgaan voor een goddelijke boodschap.
De wijze waarop Pauwels in Peter en Pauwels spreekt over het geloof kenmerkt
hem als een profeet. Zo gebruikt hij veel meer Bijbelcitaten dan Peter, zodat hij op het
zeventiende-eeuwse Bijbelvaste publiek als een dogmatische maar weinig authentieke
spreker zal zijn overgekomen. De vraag is ook of Pauwels is doordrongen van de
betekenis van zijn woorden, want hij schijnt er beduidend minder waarde aan te
hechten dan Peter. Wanneer de laatste in tranen uitbarst bij het horen van
hanengekraai reageert Pauwels geïrriteerd:
Ay megevangen, staeck dit nocken,° staeck dit stenen,
En laet my sluimeren. of zult ghy eeuwigh weenen, (v. 319-322)

snikken

Peter wordt door de haan herinnerd aan zijn verloochening van Christus (Matt. 26: 34;
afb. 13). Christus had voorspeld dat Peter hem driemaal zou verloochenen nog voordat de
haan had gekraaid en dit gebeurde ook, omdat Peter zich van tevoren niet had
gerealiseerd hoe moeilijk het is om vrijmoedig te spreken. Het is niet toevallig dat hij van
zijn ontrouw wordt verwittigd door een haan, de ‘[w]ackerste van alle vogelen’ (v. 271) en
aankondiger van de zon, ‘die aller blinden oogen / Genezen quam’ (v. 283-284).
De waakse haan en het licht van de zon onderscheiden valse profeten van
oprechte waarheidsprekers. Als boete voor zijn ontrouw wenst Peter met zijn
verraderlijke mond naar de aarde te worden gekruisigd:
Men hang my dan om hoogh ten hemel, by de voeten;
En met dit schuldigh hooft, dien Godtvergeten mont,
Die driewerf Godt° verzwoer, beneden, naer den gront;
nl. Christus
Als een die wel verdien ten afgront neêr te daelen, (v. 1328-1331)
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Afb. 13 Rembrandt van Rijn. De verloochening van Christus door Petrus (1660).
Op de achtergrond wordt Christus afgevoerd door soldaten, terwijl hij zich
omdraait naar Petrus.

Peter neemt zijn woorden zeer serieus en moet bekennen dat de verloochening van
Christus hem toentertijd zeer zwaar viel: ‘Het hart wou op de tong, die liet zich naulix
toomen’ (v. 370). Ondanks zijn fout benadert hij het ideaal van parrhesia, dat dicht in
de buurt komt van Christus’ idee dat ons leven, ons lichaam en onze woorden de
expressie zijn van ons geloof. Pauwels daarentegen, ziet weinig kwaad in een kleine slip
of the tongue:
… zult ghy eeuwigh weenen
Om ’t struickelen der tonge? om zoo een woort, dat stil
De lippen los ontglipte, uit zwackheit, niet met wil?
Wat anders heeft de mont, wat anders ’t hart gesproken. (v. 322-325)
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Voor Pauwels hoeven onze overtuiging en onze woorden niet exact overeen te
stemmen. Wat je zegt maakt niet uit, zolang het met je geloof maar goed zit. Voor een
parrhesiast is het echter ondenkbaar dat hij iets anders zegt dan wat hij denkt en voelt
of dat hij de waarheid onderdrukt uit zelfbehoud. Pauwels kenmerkt zich hier als een
profeet, voor wie de waarheid iets transcendents is dat zich nooit helemaal uitdrukt in
het leven.
Als parrhesiast sterft Peter uit volle overtuiging voor zijn geloof. Zijn
vrijmoedigheid leidt in deze specifieke omstandigheden tot de dood, die net als zijn
leven een expressie vormt van de waarheid. Voor Pauwels ligt het anders: hij sterft óm
en niet noodzakelijkerwijs vóór wat hij gezegd heeft. De manier waarop hij het
christendom ‘aan de man brengt’, valt niet samen met zijn eigen geloof. Zijn dood staat
daarom veeleer in het teken van macht; door zich aan de wereldlijke macht van Nero
te onderwerpen offert hij zichzelf op voor God, wiens geestelijke macht de heidenen in
het eeuwige zal overwinnen. Zo slaat Pauwels een brug tussen bezieling en heerszucht,
en verbindt hij het personage van Peter met dat van Nero. Paulus’ inversie van macht
verklaart waarom een schijnbaar puur ideologisch instituut zich toch eeuwenlang heeft
weten te handhaven in de woelige politieke geschiedenis van Europa; de
machtsbelangen van de kerk werden omsluierd door het geloof. Pauwels’ beroep op
het laatste oordeel getuigt van een transcendente geloofsopvatting die afwezig is in de
parrhesiastische band tussen God en de mens in de ziel. De parrhesiastische
geloofsopvatting impliceert een liefde voor onszelf en het leven, als uitdrukking van
ons geloof, die onverenigbaar is met een martelaarsmoraal, de verachting en de
onderwerping van het leven aan de dood.59

59

Voor de antiparrhesiastische traditie in het christendom, zie CdF84 337-338, waarvoor ook Foucault
zich baseert op Nietzsche.
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Besluit

De polyfone analyse van parrhesia in Peter en Pauwels heeft zichtbaar gemaakt dat
Vondels treurspel in 1641 functioneerde als een geloofsgetuigenis, maar ook als een
verdediging van Vondels keuze voor het rooms-katholicisme als een oecumenische
kerk waarbinnen de paus optrad als onfeilbare arbiter. Toch biedt het stuk geen
onverdeeld positieve visie op het pontificaat, omdat er ook protestantse stemmen uit
Vondels directe omgeving in de tekst doorklinken. In dat opzicht vormde Peter en
Pauwels een platform voor discussie over het pontificaat, dat in de calvinistische
samenleving van de Republiek blootstond aan felle kritiek. Vondel laat zien dat het
pontificaat van het begin af aan een gespleten institutie was, waarbinnen de bezieling
van het geloof niet zelden werd overstemd door de politieke belangen van de kerk.
Deze tweestrijd van geloof en macht wordt in Peter en Pauwels vertegenwoordigd door
de personages van Peter en Nero, als enerzijds het katholieke ideaal van de paus,
anderzijds het protestantse schrikbeeld van de antichrist. Als pontifex maximus
vernietigt Nero de vitale kern van zijn kerk door het vrije geweten te onderdrukken en
de godsdienst te misbruiken voor de misleiding van gelovigen voor zijn politieke
belangen. De derde protagonist, Pauwels, slaat een brug tussen deze spirituele en
politieke kant van het pontificaat door religieuze bezieling te duiden in termen van
macht, namelijk geestelijke macht als inversie van de wereldlijke macht. Binnen
Pauwels’ inventie van het christendom is bezieling dienstbaar aan de
machtsuitbreiding van de kerk. Toch is het deze rooms-katholieke kerk waar Vondel
zich in 1641 mee heeft verbonden. De parrhesiastische betekenis van Vondels Peter en
Pauwels bestaat niet in de verkondiging van één waarheid, maar in het expliciet maken
van de ambiguïteit of de onvermijdelijke contradicties in het hart van het
christendom.
De tragische handeling van het treurspel Peter en Pauwels komt tot stand in de
driehoeksverhouding van Peter, Nero en Pauwels. Vondels treurspel over Peter en
Pauwels kan worden gelezen als een allegorie van de staat van het christendom in
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1641, dat sinds de reformatie in zodanige mate was vertakt en versplinterd dat iedere
hoop op herstel van de eenheid inmiddels vervlogen was. Het treurspel maakt
zichtbaar dat de kiem van deze splijting reeds in de vroegste momenten van het
christendom aanwezig was. In Peter en Pauwels immers is die splijting potentieel al
aanwezig in de personages Peter en Nero. Nero is de voorafspiegeling van de
ontsporing die zal leiden tot de intrinsieke verscheurdheid van de christendom tussen
geloof en macht. Het personage Pauwels biedt een verklaring voor het feit dat het
christendom ondanks die intrinsieke splijting toch zolang heeft kunnen voortbestaan
en de splijting steeds weer wist te verhullen. Pauwels’ inventie van het christendom,
gefundeerd in de inversie van macht, maakte dat de politieke belangen, die vanaf het
eerste uur aanwezig waren, werden geïncorporeerd en verhuld door geloof.
Het toneel vervulde in de zeventiende eeuw een belangrijke functie voor de
verbreiding van de christelijke leer onder gelovigen. Het theatraliseerde historische,
mythologische of Bijbelse gebeurtenissen waarvan de geschiedenis had uitgewezen
waartoe ze zouden leiden en wat achteraf de juiste en wat de verkeerde beslissingen
waren gebleken (Korsten 2011, 7). Ook Peter en Pauwels theatraliseert een cruciaal
moment in de heilsgeschiedenis en zo nu en dan maakt Vondel die theatrale functie
expliciet, zoals met Nero’s toneelspel. Op een later moment in het vijfde bedrijf
gebeurt dit weer, wanneer Petronel de plaats van Peters kruisiging voorstelt als een
toneel waarop de apostel voor het oog van de mensheid de overwinning voor het
christendom opeist:60
Hier wert d’ Apostel, als naer een tooneel, gebraght;
Op dat d’ erfvyantschap van ’t menschelijck geslacht
(Zoo taistren Heidens toch besneên, en kruisgetuigen)61
D’ Een,° uit des anders° bloet en gal, moght honigh zuigen. (v. 1513-1516)62

60

Andere personages wier optreden in Peter en Pauwels theatraal wordt voorgesteld zijn Simon
Toveraer (v. 16) en Nero (v. 958, 1400).
61
‘Zoo taistren Heidens toch besneên, en kruisgetuigen’: want heidenen kwellen nu eenmaal joden en
christenen.
62
‘D’een … des anders’: de heidenen … de christelijke en joodse martelaren.
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De heidenen hebben joden en christenen gefolterd, maar zonder dat ze het wisten
creëren ze daarmee de steunberen van het christelijke geloof. Op deze theatrale wijze
maakt Vondel de schijnbare nederlaag van de apostelen zichtbaar als een triomf. Ook
Vondel beroept zich op Paulus’ inversie van macht en draagt zo met Peter en Pauwels
bij aan de verbreiding van de christelijke moraal. Toch moet dit voor Vondel ook
problematisch zijn geweest, aangezien hij diezelfde moraal zichtbaar maakt als een
instrument van de macht. Het ligt voor de hand dat hij zich in het vervolg van zijn
onderzoek naar de christelijke tragedie zal richten op de andere, parrhesiastische,
traditie binnen het christendom, in Peter en Pauwels verbeeld door Peter. Hier draait
alles om de persoonlijke band tussen God en de mens, de moedige verschijning voor en
bekenning tot God zelf, die onafhankelijk is van een door de kerk of machthebbers
voorgeschreven moraal of liturgie. Deze traditie komt aan het karakter van Vondels
treurspelen tegemoet, in de eerste plaats omdat ze ruimte schept voor oprechte twijfel
en polyfonie als onderdeel van het geloof. Hoe deze parrhesiastische traditie in
Vondels treurspelen gestalte krijgt, zal ik bespreken in hoofdstuk 5 en 6, na een
beschouwing van de implicaties van Vondels teksten voor de strekking van Foucaults
concept in hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 4
Parrhesia en dramatisering
Waarheid en verbeelding in Vondels late treurspelen

Inleiding

Veel studies over parrhesia behandelen het waarheid spreken in een bepaalde
politieke, religieuze of sociaal-culturele historische context, zoals de Atheense
volksvergadering, de uitzending van de apostelen, de ascese van de kerkvaders, het
Engelse parlement onder de Stuart-monarchie of de Nederlandse godsdiensttwisten
(zie de Inleiding, 22-27). Er is minder aandacht voor de rol die parrhesia heeft vervuld
in de kunst, terwijl waarheid spreken daarbinnen een veelvoorkomend motief is en
verscheidene beroemde kunstwerken in hun tijd een parrhesiastische functie hebben
vervuld.1 Een belangrijk verschil met de politieke, religieuze of sociaal-culturele
voorbeelden van parrhesia is dat een kunstwerk een bepaalde verbeeldingswerkelijkheid oproept. Wat zich daarbinnen voordoet, heeft niet noodzakelijkerwijs
betrekking op de wereld daarbuiten. Ook in de vroegmoderne periode, als er nog geen
sprake is van een romantisch of autonoom kunstbegrip, wordt er onderscheid gemaakt
tussen de werkelijkheid van het kunstwerk en die daarbuiten. Terwijl Vondel in het
voorwerk van zijn treurspelen vaak benadrukt dat deze zijn gebaseerd op een ‘ware
geschiedenis’, neemt hij ook de vrijheid om deze te ‘versieren’ en ‘stofferen’,2 dat wil
zeggen: aan te vullen vanuit zijn verbeelding. Dit was geoorloofd zolang de verbeelding
een hoger doel diende. Maar wat betekende dat voor de door een parrhesiast
verkondigde waarheid in een kunstwerk: kon die waarheid vanuit de
1

Voor mijn begrip van ‘kunst’, zie de Inleiding, 19, noot 8.
Zie bijv. ‘Den dichter wenscht zijnen Z. Abraham de Wolf geluck ende eeuwigh welvaren’ in Den
Gulden Winckel (1613; WB 1: 273, r. 58); ‘Den welwijze en hooghgeleerde Heere, Geeraerd Vossius …’
in Gebroeders (1640; WB 3: 804, r. 166); Tooneelschilt (1661; WB 9: 383, r. 43). Zie ook Brandt (1682)
over Vondels Palamedes (19, 23).
2

217

verbeeldingswerkelijkheid een serieuze confrontatie vormen met de heersende
waarheden in de wereld daarbuiten? Kon van een kunstwerk hetzelfde
parrhesiastische effect uitgaan --- een ethische transformatie --- als van de
waarheidspreker in de volksvergadering of op de preekstoel? Kortom, wat was de
betekenis van de grens tussen waarheid en verbeelding voor parrhesia in Vondels
werk?

Parrhesia bij Vondel: polyfonie en dramatisering
Deze vragen zijn van belang omdat Foucault, wiens concept parrhesia ik gebruik,
geregeld literaire, toneel- en kunstwerken van de klassieke tot en met de moderne tijd
aanhaalt, maar geen uitspraken doet over de werking van parrhesia in de kunst.3 Voor
mijn analyse van Vondels teksten rijst daarom de behoefte aan een theoretisch kader
voor de uitwerking van parrhesia op het publiek in relatie tot een kunstwerk.
Zoals gesteld in de Inleiding (17-19), is parrhesia in Vondels werk op twee
manieren werkzaam. Ze fungeert als het scharnier waarin de volgende twee functies
samenkomen: polyfonie en dramatisering. In hoofdstuk 1 tot en met 3 heb ik, aan de
hand van twee treurspelen en de lofdichten, zichtbaar gemaakt dat Vondels werk
buitengewoon polyfoon is, in de zin dat het de verschillende stemmen die aanwezig
zijn in de samenleving --- op straat, achter gesloten deuren of in de verbeelding --representeert en expliciet maakt. Zijn teksten dienen als platforms waarop
verschillende stemmen met elkaar in discussie treden, wat in de samenleving zelf niet
altijd mogelijk is, vanwege de machtsverhoudingen. De parrhesia bestaat in de
onthulling dat er in de Republiek niet één, maar talloze waarheden leven, al bestaan
sommige alleen in de verbeelding. Wanneer het onduidelijk is wie, temidden van al die
verschillende waarheden, het recht op waarheid spreken toekomt, is er sprake van een
crisis van waarheid. In hoofdstuk 1 heb ik het politieke conflict van 1618 tussen de
3

Dit wordt beaamd door Szakolczai (2003, 142) en Brigstocke (2014, 70). De Griekse tragedies van
Euripides en Sophocles behoren tot de belangrijkste bronnen voor Foucaults onderzoek naar
parrhesia. Ook gaat hij in CdF84 in op het werk van Montaigne, Flaubert, Manet en Bacon.
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stadhouder en de landsadvocaat van Holland als een crisis van waarheid
geïnterpreteerd. Daarmee werd de uiteindelijke machtsgreep door Maurits zichtbaar
als de omzeiling van het politieke discours door een ethisch discours dat was gericht
op het voortbestaan van de Republiek. Bij een crisis van waarheid is er geen sprake van
een confrontatie met de waarheid op zich: het politieke discours blijft in principe
ongewijzigd en zal hoogstwaarschijnlijk op een nieuwe crisis afstevenen. Daarbij kan
gedacht worden aan stadhouder Frederik Hendrik, die in 1633 Amsterdam in de steek
liet voor de Franse koning (zie hoofdstuk 2, 157), en de aanval op Amsterdam door
Willem II in 1650.
Toch moet parrhesia, zoals Foucault de kritische functie van het concept
omschrijft,4 ook tot een daadwerkelijke confrontatie met een discours kunnen
leiden, in de zin van een crisis van dé waarheid. In de Inleiding heb ik een dergelijke
crisis beschreven, in termen van Foucaults épistème-begrip, als de overgangsperiode
tussen twee épistèmes waarin het oude wereldbeeld voortdurend wordt
geconfronteerd met een radicaal nieuwe visie. Parrhesia kan een manifestatie zijn
van zo’n veranderend wereldbeeld, zoals Zachary Simpson schrijft: ‘parrhesia is the
way in which new and alternative forms of truth come to be constituted within a
particular social or political reality’ (108). In dat verband is parrhesia ‘a way of
creating practices which destabilize the present and reveal potentialities for future
action’ (114). Ze biedt niet alleen een representatie van wat al gedacht wordt, maar
roept in de verbeelding iets op wat daarvoor nog ondenkbaar was, maar in potentie
al bestond. Daarmee beschouw ik de verbeelding als het eerste stadium van kennis en
het beginpunt van denken. De confrontatie bestaat hierin dat de radicaal nieuwe
waarheid niet onmiddellijk kan worden ingekapseld door het discours, wat leidt tot
een confrontatie. Op het moment dat een parrhesiast de volksvergadering de
waarheid vertelt, bijvoorbeeld, is deze waarheid nog niet geïncorporeerd in het
politieke beleid, maar indien de volksvergadering de waarheid erkent, zal ze het
4

Over de kritische functie van parrhesia, zie bijv. FS 24; CdF83 134, 230, 288. Zie ook Simpson 2012,
108.
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toekomstige beleid daarop afstemmen. De wijze waarop de macht wordt uitgeoefend
ondergaat dan een wezenlijke verandering.
Het functioneren van parrhesia in het oude Athene staat bij Foucault model
voor de functie van kritiek op de macht in discursieve zin. Macht is het generatieve
principe en een verandering in de macht impliceert een radicale wending in
discursieve processen. Het proces waardoor dergelijke veranderingen in de laatzeventiende-eeuwse Republiek op gang werden gebracht duid ik aan als
‘dramatisering’, naar het concept van Deleuze dat ik in de Inleiding (36-43) reeds heb
geïntroduceerd. Deleuzes visie op kunst en de verbeelding biedt een verklaring voor
het feit dat ook een kunstwerk een parrhesiastische functie kan vervullen en een
serieuze bedreiging kan vormen voor de macht. Dramatisering is relevant voor
Vondel, omdat zijn werk een confrontatie vormt met het theatrale wereldbeeld van de
renaissance. Deleuzes concept stelt me niet alleen in staat om de werking van Vondels
treurspelen in de collectieve verbeelding te verhelderen, maar ook om de
parrhesiastische tendens in zijn werk te verbinden aan een veranderend wereldbeeld
onder invloed van de nieuwe wetenschappen. In de hoofdstukken 5 en 6 zal ik, aan de
hand van het treurspel Herkules in Trachin (1668) en de pleitrede Tooneelschilt (1661),
gedetailleerder ingaan op de precieze werking van dramatisering in Vondels teksten.

Vooruitblik
Ik beschouw de verbinding van parrhesia en dramatisering als de belangrijkste
theoretische opbrengst van deze studie en daarom wil ik in dit hoofdstuk, voorafgaand
aan de laatste twee casussen, een theoretische verantwoording bieden voor de
verbinding van deze concepten, afkomstig uit twee verschillende denksystemen: dat
van de late Michel Foucault (1926-1984) en Gilles Deleuze (1925-1995). Zij dachten in
ongeveer dezelfde periode na over vergelijkbare problemen en wisten elkaars werk ook
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te waarderen, hoewel ze heel verschillende uitgangspunten hadden.5 Helaas werd in
hun publieke filosofische discussie, die liep van 1968 tot 1977, de vruchtbare
uitwisseling van ideeën, gedacht vanuit de concepten zelf, in de weg gestaan door het
wederzijdse streven naar zelfprofilering en hun politiek-activistische projecten.6 Op
dit moment echter, nu het werk van de late Foucault ook in het Engels is vertaald,
worden de theoretische raakvlakken tussen beide denkers in een snel groeiend aantal
studies verkend.7 De verbinding van parrhesia en dramatisering is daarbij nog niet ter
sprake gekomen. Vondels werk bracht me ertoe dramatisering te zien als een zinvolle
aanvulling op Foucaults concept parrhesia, met name waar het de verbeelding betreft,
die voor een interpretatie van kunst zo belangrijk is. Bij een verbinding van parrhesia
en dramatisering bestaat het gevaar dat de overeenkomsten de cruciale verschillen, de
punten waarop Foucault en Deleuze het onderling niet eens konden worden, aan het
oog onttrekken. Daarom wil ik in dit hoofdstuk stilstaan bij deze verbinding, waarbij
ik de betekenis ervan voor Vondels teksten niet uit het oog verlies.
In paragraaf 4.1 licht ik toe welk proces in Vondels treurspelen ik aanduid met
dramatisering. Het betreft de confrontatie van een wereldbeeld dat werd gekenmerkt
door ‘theatraliteit’ met het wereldbeeld dat werd ontwikkeld binnen de nieuwe
wetenschappen, die opkomen vanaf 1637, het jaar waarin René Descartes’ Discours de
la methode (bij Joannes Maire te Leiden) verschijnt.8 In paragraaf 4.2 beschouw ik het
aspect van confrontatie binnen parrhesia. Parrhesia is bij Foucault de uitkomst van
een lang denkproces over de mogelijkheid van kritiek op discursieve processen. De late
5

Over de persoonlijke relatie tussen Foucault en Deleuze, zie Ewald 1997; De Brabander 2009; Morar,
Nail en Smith 2014.
6
Zie bijv. de conversatie tussen Foucault and Deleuze ‘Intellectuals and Power’ (IP; 4 maart 1972) en
de wederzijdse recensies. Deleuze schreef recensies van Les Mots et les choses ( ‘L'Homme, une
existence douteuse’, 1966), The Archaeology of Knowledge (‘Un nouvelle archiviste.’ 1970) en Surveiller
et punir (‘Ecrivain non: un nouveau cartographe’, 1975). Foucault schreef recensies van Différence et
répétition (‘Ariane s’est pendue’, 1969) en Différence et répétition en Logique du sens (‘Theatrum
Philosophicum’, 1970).
7
Zie m.n. het werk van Scott Lash (bijv. 1984), Judith Revel (bijv. 1996), Paul Patton (bijv. 2012) en
het themanummer ‘Foucault and Deleuze’ van Foucault Studies 17 (april 2014).
8
Stephen Nadler (2013): ‘Descartes belongs as much to the intellectual culture of the Dutch Golden
Age as he does to the grand history of Western philosophy’ (7).
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Foucault zoekt die mogelijkheid in een ‘etho-poëtische’ levenswijze, waarbij het
poëtische element suggereert dat het leven op artistieke wijze wordt vormgegeven.
Kritiek bestaat in de ‘praktijken’, oftewel handelingen, waarmee we uiting geven aan
het goede leven (eu zen). In het kader van parrhesia en de goede relatie met de
waarheid spreekt Foucault ook van het ‘ware leven’. Poiesis, dat van oudsher duidt op
het in overeenstemming brengen van ons handelen met ons denken (McGushin 2007,
xv-xvi), staat in dit geval voor de integratie van onze ethische overtuigingen in ons
leven. Terwijl poiesis een brug slaat tussen denken en handelen, heft ze niet de grens
op tussen (ware) gedachten die de wereld betreffen en de verbeelding, gedachten die in
de vroegmoderne tijd als onwaar werden beschouwd. Het probleem van parrhesia en
kunst wordt hiermee niet opgelost. In paragraaf 4.3 maak ik de verbinding met het
concept dramatisering, omdat Deleuze juist géén onderscheid maakt tussen ware en
onware gedachten. Hij rekent alle geactualiseerde en mogelijke denkbeelden tot de
werkelijkheid. Welke verbeeldingswerkelijkheid binnen een bepaalde samenleving als
de ‘ware’ wordt aangeduid wordt bepaald door machtsprocessen. Kunst is voor
Deleuze een denkmodus die ons in staat stelt om de stap van de ene naar de andere
verbeeldingswerkelijkheid te maken. De denkbeelden die een kunstwerk voortbrengt,
kunnen onder bepaalde omstandigheden een dusdanige zeggingskracht of ‘vermogen’
opdoen, dat hun uitwerking op de mens of een samenleving niet onderdoet voor een
‘waar’ denkbeeld. Deleuzes visie op de verbeelding verklaart daarmee dat kunstwerken
een parrhesiastische functie kunnen vervullen. Dramatisering beschrijft hoe het
publiek van een kunstwerk een spel met de verbeelding aangaat en hoe de
denkbeelden die in dit proces worden opgeroepen het publiek ‘aandoen’. In paragraaf
4.4 ten slotte wil ik aan de hand van twee kunstbesprekingen van Foucault
demonstreren dat dramatisering de werking van parrhesia in de kunst treffend
omschrijft. Foucaults lezingen van Sophocles’ tragedie Oedipus Rex (429 v. Chr.) laten
zien dat waarheid spreken niet bestaat in één, maar in een eindeloze reeks van
onthullingen, aangeduid als ‘anders denken’. Deze dynamiek zal ik vergelijken met
Deleuzes ‘differentiedenken’, dat ten grondslag ligt aan dramatisering. In de analyse
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van Édouard Manets Le déjeuner sur l'herbe (1863) noemt Foucault het kunstwerk een
‘irruptie van het elementaire’. Deze gebeurtenis verbind ik met de actualisering van het
dionysische --- een aanduiding voor dramatisering --- bij Deleuze. Vooruitwijzend naar
hoofdstuk 5 en 6 zal ik vervolgens aanwijzen hoe ‘anders denken’ en de ‘irruptie van
het elementaire’ zich voordoen in het werk van Vondel.

4.1 Dramatisering en theatraliteit

In het late werk van Vondel, vanaf 1660, neemt dramatisering de vorm aan van een
confrontatie van ‘theatraliteit’ (zie de Inleiding, 39) met het wereldbeeld van de
nieuwe wetenschappen, die in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Holland
gretig werden bestudeerd en beoefend. Ook Vondel had verschillende cartesianen in
zijn vriendenkring, zoals de geneeskundige Vopiscus Fortunatus Plempius en de
Haarlemse priesters Alsten Bloemaert en Joan Banning Wuytiers.9 Toch geloof ik dat
zijn treurspelen in sterkere mate werden beïnvloed door een uiterst kritische navolger
van Descartes, de vrijdenker Benedictus de Spinoza, wiens werk in het Amsterdam van
de jaren 1660 grote opschudding veroorzaakte. Spinoza’s theologisch-politieke theorie
was een aanklacht tegen de religieuze fundering van politieke macht. In de Republiek
was hiervan, in tegenstelling tot de meeste Europese staten, geen sprake, maar dat nam
niet weg dat de calvinistische kerk ook hier grote politieke invloed uitoefende en
Spinoza keurde dit af. Hoewel Vondel bepaald geen voorstander was van Spinoza’s
gedachtegoed,10 dringt het spinozistische discours zich toch steeds nadrukkelijker op
in zijn teksten. Mijn verklaring hiervoor is dat Spinoza ingaat op theologisch-politieke
vragen die Vondel zijn hele carrière hadden beziggehouden. Als rooms-katholieke
dichter kon hij Spinoza’s antwoorden niet accepteren, maar diens immanente denken
9

Zie Van Otegem 2000, 54-55. Over Plempius, zie NNBW 6: 1136-1137. Over Bloemaert, zie Nadler
2013, 44-47.
10
Over Vondels kritiek op Spinoza, zie de Inleiding (42) en hoofdstuk 5 (291).
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bleef zijn eigen theatrale wereldbeeld toch steeds confronteren. Deze confrontatie, die
zich aftekent in zowel de artistieke vorm als de theologisch-politieke strekking van
Vondels teksten, duid ik aan als dramatisering. In dit hoofdstuk wordt duidelijk
waarom.

Botsende wereldbeelden
In de enge zin is ‘theatraliteit’ de representatie of nabootsing van de werkelijkheid in
een toneelvoorstelling (zie de Inleiding, 37). De theatrale werkelijkheid is een
schijnwerkelijkheid, want een nooit helemaal getrouwe afspiegeling van de wereld.
Deze relatie tussen wereld en schijnwerkelijkheid staat in de theatrum mundimetafoor model voor de wereld zelf als representatie van de hogere, goddelijke
werkelijkheid (zie de Inleiding, 38). In dit geval is het leven op aarde een zwakke
afspiegeling van het eeuwige leven na de dood. Het theatrale toneel van de renaissance
ondersteunde deze visie op het leven en de wereld. Het dwong het publiek om een
theatraal perspectief in te nemen ten opzichte van de werkelijkheid, om dit perspectief
vervolgens ook in te nemen ten opzichte van het eigen leven, als de zwakke
afspiegeling van het eeuwige leven. Een voorbeeld van deze visie in Vondels werk
vormt het martelaarsspel Peter en Pauwels, dat de dood van de apostelen in het licht
plaatst van een hoger doel. Tegelijkertijd, zo heb ik laten zien in hoofdstuk 3, wordt
dit hogere doel in Peter en Pauwels ook bevraagd: want wat is dat voor een God die
mensenlevens als offer aanvaart? Ook in de treurspelen van voor 1660 is reeds sprake
van confrontatie.
In Vondels late treurspelen wordt deze confrontatie gevoed door een nieuw,
niet theatraal wereldbeeld dat nauw samenhangt met het denken van Spinoza. Een
theatraal wereldbeeld veronderstelt het dualisme van een aardse en een transcendente
werkelijkheid, terwijl het spinozistische wereldbeeld monistisch is. Spinoza beschouwt
de hogere goddelijke werkelijkheid als inherent aan de aardse werkelijkheid, oftewel
de natuur. Het goddelijke is niet transcendent, maar immanent en uit zich door de
materie, als de krachten van de natuur. De mens, als rationeel wezen, zou de werking
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van deze universele natuurwetten kunnen afleiden met behulp van de wiskunde. Dit
betekent dat de goddelijke waarheid in principe kenbaar was geworden; ze betrof niet
langer een transcendent domein dat de menselijke kenvermogens te buiten ging, maar
de natuur zelf. Dit godsbeeld, samengevat met de beroemde woorden Deus sive natura
(God oftewel de natuur), impliceert een afscheid van het christelijke godsbeeld als een
figuur met menselijke eigenschappen, een rechter die bepaalt wat goed is en wat
kwaad. Ook dit ethische onderscheid zou voortaan door de mens zelf moeten worden
afgeleid uit de noodzakelijke wetten van de natuur, zoals Spinoza poogt te doen in de
Ethica (1677).11
Het belang van het spinozisme voor kunst in de zeventiende eeuw is dat ook de
hartstochten als natuurkrachten werden gezien, waarin de mens meer inzicht kon
verwerven door ze te rationaliseren (Ethica 2: Prop. 22-23 (N 74-75/E 137-138)). De
opgedane kennis zou kunnen en moeten leiden tot een betere beheersing van de
hartstochten. Een kunsttheoretische interpretatie van dit denken vormt het werk van
het toneelgezelschap Nil volentibus arduum (1669-1681; zie hoofdstuk 5, 264).
Oprichter Lodewijk Meijer stelde dat de functie van de aristotelische tragedie kon
worden geoptimaliseerd door niet te streven naar een spirituele loutering van de
toeschouwers, maar naar een bewustwordingsproces, waarin men de uitwerking van
de hartstochten op het eigen lichaam leerde begrijpen. Volgens Meijer was
toneelbezoek daarmee een didactisch in plaats van een spiritueel proces. Ook
Spinoza’s eigen leermeester, Franciscus van den Enden, maakte gebruik van
schooldrama’s om de studenten aan zijn Latijnse school kennis bij te brengen (Nadler
1999, 109; Bloemendal 2003, 70). Dit gebruik stond in een lange jezuïtische traditie,
maar tegelijkertijd vormden Van den Endens zelf geschreven stukken een confrontatie
met het theatrale wereldbeeld van het christendom.
Wanneer mensen ‘spelenderwijs’ nieuwe kennis opdoen, dat wil zeggen door
een rol te vervullen in een denkbeeldige werkelijkheid, noem dat ik dramatisering. Er
11

Over de natuur van het goddelijke en de gevolgtrekking daaruit dat de mens zelf verantwoordelijk is
voor zijn ethische keuzes, zie Ethica 1: App. (N 38-45/E 106-112).
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wordt geen bestaande kennis gerepresenteerd zoals in het theatrale model, maar er
wordt radicaal nieuwe kennis gegenereerd, die daarvoor alleen in potentie bestond,
met de immanente dynamiek die eigen is aan een spel. De immanente dynamiek van
dit leerproces ontsnapt aan het model van representatie en daarom is er sprake van
een confrontatie van het theatrale wereldbeeld van de renaissance met dat van de
Nederlandse ‘barok’ (Korsten 2013, 311). Dit proces van dramatisering kan ook
worden waargenomen in de late treurspelen van Vondel. Dat betekent niet dat hij zijn
theatrale visie op de wereld en het toneel opgeeft, want theatraliteit is inherent aan het
rooms-katholieke wereldbeeld en de humanistische treurspeltraditie. Juist omdat
beide tendensen zich in zijn teksten voordoen, spreek ik van een confrontatie.

Een verschuivend waarheidsbegrip
Het perspectief van parrhesia maakt dit proces van dramatisering goed zichtbaar,
omdat juist het waarheidsbegrip binnen de nieuwe wetenschappen een grote
verandering ondergaat. Foucault noemt Descartes’ onderscheid van lichaam en ziel de
teruggave van parrhesia aan de filosofie.12 De reden is dat de ethiek, die sinds het
vroege christendom door de theologie werd geclaimd, nu weer met de rede werd
benaderd en als een filosofische activiteit werd beschouwd.13 In de klassieke traditie
waaruit parrhesia afkomstig is, is waarheid gelegen in het goede leven en de mate
waarin dit in verbinding wordt gesteld met dat wat goed, heilzaam en nuttig is voor de
staat. Tijdens het christendom blijft deze opvatting van waarheid bestaan, maar
daarnaast is er uiteraard het dogma dat God de hoogste waarheid is. Waarheid
spreken wordt daarom een theologische aangelegenheid, waarbij iedere aardse
waarheid een representatie is van het goddelijke en het goede leven wordt beschreven
door de christelijke moraal. Onder invloed van de kerk wordt die moraal

12

Zie de appendix in de tweede druk van L’histoire de la folie à l’âge classique (1972), waarin Foucault
laat zien dat Descartes’ Meditationes (1642) als parrhesiastische oefeningen in termen van ‘zorg voor
zelf’ kunnen worden beschouwd. Zie ook GE 371; McGushin 2007, 184-189.
13
Zie McGushin 2007, 178; vgl. Israel 2001, 10.
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geïnstitutionaliseerd binnen de samenleving en gaat ze steeds nadrukkelijker deel
uitmaken van het dagelijkse leven van christenen. Waarheid kon alleen nog via de
kerkelijke instituties worden verkregen en niet, zoals in de oudheid, door de ethische
zelfpraktijk van een filosofisch leven. Binnen het nieuwwetenschappelijke denken valt
waarheid hoe langer hoe meer samen met kennis: de rationele kennis van de universele
natuurwetten. Het idee dat God immanent was aan de natuur leidde ertoe dat de
goddelijke waarheid niet meer bestond in een mystieke eenwording met of een
profetische boodschap vanuit een transcendente werkelijkheid, maar in het opdoen
van rationele kennis over de natuur zelf.
In overeenstemming met deze verschuiving verandert ook de wijze waarop er in
Vondels teksten waarheid wordt gesproken. Waarheid spreken gaat de vorm
aannemen van scholing, oftewel het aanleren van rationele kennis. De parrhesiastische
onthulling moet dan worden gezien als het wegnemen van een gebrek aan kennis of
het opheffen van een gebrek aan kennis, zoals bijgeloof. De functie van het toneel is
niet langer in de eerste plaats gelegen in een spiritueel proces, zoals bij Aristoteles het
geval was, maar in een combinatie van emotionele en verstandelijke processen. In
zowel de dedicatie bij Herkules in Trachin als in Tooneelschilt stelt Vondel dat het
toneel mensen bewust moet maken van de uitwerking van de hartstochten op hun
lichaam en hun verbeelding. Bovendien neemt deze functie van toneel bij Vondel een
politieke wending. Het inzicht in de eigen verbeelding is namelijk van groot belang
voor de politieke weerbaarheid van burgers. Ze leren de pogingen van de orthodoxe
predikanten doorzien om de verbeelding van burgers te manipuleren met bijgeloof en
hypocriete beloften. Toneelbezoek maakt burgers weerbaar tegen de veinzerij van de
predikanten. Dramatisering, als een methode voor kennisverwerving door toneel, is de
methode waarmee dat gebeurt.
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4.2 Confrontaties in de kunst

De onthulling van waarheid en het opdoen van nieuwe kennis gaat in het geval van
parrhesia gepaard met een confrontatie. Omdat Foucaults visie op kritiek als een
confrontatie met het discours de uitkomst is van een lang denkproces, zal ik deze visie
uiteenzetten door dit proces van de vroege naar de midden- en de late Foucault te
beschrijven. Daarbij ga ik steeds specifiek in op de betekenis van de kunst voor het
uitoefenen van kritiek. Terwijl de vroege Foucault (1954-1967) nog zeer overtuigd is
van het kritische potentieel van kunst, beschouwt de midden-Foucault (1968-1977) de
kunst als een van de vele instituties die het discours reproduceren in plaats van
bekritiseren. De late Foucault (1978-1984) lijkt naar zijn eerdere standpunt terug te
keren, zij het dat hij zich nu meer interesseert voor het léven van de kunstenaar, als
een ethische praktijk die het discours kan confronteren.

De vroege Foucault: kunst als kritiek
Reeds in zijn vroegste werk uit Foucault zijn bezorgdheid over subjectvorming
(subjectivation), de processen waardoor de deelnemers aan het moderne discours
tegelijkertijd tot object en subject van kennis worden gemaakt, en van macht (SP 777778; zie de Inleiding, 30). In zijn eerste substantiële publicatie, de inleiding tot Ludwig
Binswangers Le rêve et l’existence (1954; Dream and Existence), zoekt Foucault
mogelijkheden voor kritiek op processen van subjectvorming in de verbeelding: ‘[t]o
imagine … is to intend oneself as a movement of freedom which makes itself world’
(DE 68; vgl. Hallward 2000, 102). Dromen zouden een belangrijk voertuig van de
verbeelding zijn. Een probleem dat zich voordoet is dat, zo gauw een denkbeeld in de
verbeelding vorm aanneemt, de macht zich nestelt in het denkbeeld en de verbeelding
zelf tot stilstand komt: ‘To have an image is therefore to leave off imagining’ (DE 71).
Daarom beschouwt Foucault het als het doel van de psychologie ‘to free the imaginary
that is trapped in the image’ (72).
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Ook in het werk van de vroege jaren 1960 vormt de verbeelding het uitgangspunt voor
kritiek op het discours, maar nu bestudeert Foucault haar kritische potentieel in de
kunst en de ‘waanzin’. In Folie et déraison: histoire de la folie à l’âge classique (1961;
History of Madness) situeert hij bepaalde vormen van waanzin buiten het discours, in
de zin dat ze een donkere afspiegeling vormen van het discours:
A madness where the values of another age, another art and another morality are
called into question, but also where all the forms of human imagination, even the
most distant ones, are reflected in a glass darkly, strangely transformed into a
common hallucination. (HM 36)
Ook bestudeert Foucault de verhouding tussen de waanzin en de kunst. In
tegenstelling tot de waanzin overschrijden de kunst en de literatuur de grens van het
discours niet, maar bevinden ze zich precies op de grens met de waanzin.14 In zijn boek
over de schrijver Maurice Blanchot, getiteld La pensée du dehors (1966; Maurice
Blanchot: The Thought from the Outside), geeft hij nog duidelijker aan dat waar de
alledaagse taal ophoudt en de literaire taal begint zich tevens het einde van het
discours bevindt:
When language arrives at its own edge, what it finds is not a positivity that
contradicts it, but the void that will efface it. Into that void it must go, consenting
to come undone in the rumbling, in the immediate negation of what it says, in a
silence that is not the intimacy of a secret but a pure outside where words endlessly
unravel. (MB 22)
Uit deze beschrijving komt naar voren dat het machtsdiscours samenvalt met alles wat
kan worden gezegd; het is een positief en immanent fenomeen. Foucault is echter niet
helemaal consistent in het handhaven van die immanentie. Terwijl de woorden ‘void’
en ‘immediate negation’ suggereren dat er niets is buiten het discours, blijkt dat er in
de ‘pure outside’ nog van alles gebeurt, zoals het ‘eindeloze ontrafelen van woorden’.
In de taal van waanzinnigen verliezen de woorden hun alledaagse betekenis. Dit verlies
14

Zie ‘Madness, the Absence of an Oeuvre’ (HM 541-549). Zie ook Dreyfus en Rabinow 1982, 11;
Hallward 2000, 103.
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van betekenis leidt er in de literatuur toe dat er vragen worden opgeroepen over de
wereld waarin deze woorden normaal gesproken functioneren: ‘[b]y the madness that
interrupts it, an oeuvre opens a void, a moment of silence, a question without an
answer, opening an unhealable world that the world is forced to address’ (HM 537).
In Les mots et les choses (1966; The Order of Things) gaat het ook weer om het
overschrijden van discursieve grenzen, maar nu betreft het de historische grenzen van
épistèmes, periodes die zich onderscheiden door de geldende criteria voor waarheid
(zie de Inleiding, 18, 51). In het beroemde eerste hoofdstuk van Les mots et les choses
bespreekt Foucault Velasquez’ schilderij Las meninas uit 1656 en stelt hij dat in dit
werk de renaissance, het klassieke en de moderne épistème samenkomen (OT 3-18).
Op het schilderij is te zien hoe de schilder Velasquez het Spaanse koningspaar aan het
schilderen is. Volgens Foucault maakt het schilderij drie soevereine posities zichtbaar:
de soevereine vorst als ‘man of resemblance’ (Tanke 2009, 26), de kunstenaar als
vastlegger van representaties (33) en de waarnemer buiten het schilderij, die wordt
gereflecteerd in een spiegel in het schilderij, als subject (44). Ieder van deze drie
‘soevereinen’ vertegenwoordigt een épistème, in de zin dat deze épistème aan deze
figuren soevereiniteit toekent: de renaissance aan de vorst, de klassieke épistème aan
de kunstenaar en de moderne épistème aan het subject:
These figures --- King Philip IV and Queen Maria Anna, i.e. the models, Velázquez as
he paints this representation, and ourselves, the spectators as we observe it --- are
stand-ins for the different historical orders detailed in OT [The Order of Things].
Foucault instantiates strife between these three figures who, by occupying this
sovereign position, would temporarily stabilize the paintings meaning. (19)
Ook Foucaults bespreking van Las meninas vertolkt het idee dat in een kunstwerk de
grenzen van een discours kunnen worden overschreden. Hoewel de ordening van de
dingen in de drie épistèmes per definitie onverenigbaar is, kunnen ze in een kunstwerk
toch naast elkaar bestaan. Dit is relevant met betrekking tot Vondels oeuvre, dat zich
op het breukvlak van de renaissance en de klassieke periode bevindt en waarin, zoals
gezegd, meerdere opvattingen van waarheid naast elkaar bestaan.
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De midden-Foucault: kunst als institutie
Het onderzoek van de midden-Foucault richt zich op macht. In publicaties als
Surveiller et punir (1975; Discipline and Punish) en L’histoire de sexualité (1976; The
History of Sexuality) neemt macht dusdanige proporties aan dat niets er nog aan lijkt te
kunnen ontsnappen:
It seems to me that power must be understood in the first instance as the
multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and
which constitute their own organization. … it is the moving substrate of force
relations which, by virtue of their inequality, constantly engender states of power,
but the latter are always local and unstable. The omnipresence of power: not
because it has the privilege of consolidating everything under its invincible unity,
but because it is produced from one moment to the next, at every point, or rather in
every relation from one point to another. Power is everywhere; not because it
embraces everything, but because it comes from everywhere. (HSI 92-93)
De midden-Foucault is veel consistenter in de handhaving van zijn immanente
machtsbegrip; ‘[p]ower is everywhere’, en het ‘buiten’ bestaat niet meer. De invloed
van macht op subjecten betreft nu niet meer alleen de taal; het discours beheerst alle
aspecten van het leven en het denken. Men kan ook niet meer aan de macht
ontsnappen, door zich buiten de kaders van de taal --- met de literatuur of de waanzin --te begeven.
Frederic Jameson (1991) omschrijft het discours bij de late Foucault als ‘a
wholly positivist landscape from which the negative has evaporated’ (323). Foucault
krijgt hevige kritiek te verduren, met name vanuit politiek-activistische kringen,
omdat zijn machtsbegrip geen enkele ruimte zou laten voor een kritiek.15 Een van
Foucaults felste critici, Joan Copjec (1994), redeneert dat als de macht individuen
reduceert tot de effecten van machtsrelaties iedere wil of poging tot echt verzet
onmogelijk is (6, 7, 10). Jürgen Habermas (1987) neemt een vergelijkbaar standpunt
in, want volgens hem ontbreekt het bij Foucault aan criteria of normen die verzet nog
motiveren of legitimeren (294). Copjec en Habermas veronderstellen dat
15

Vighi en Feldner (2007) bieden een overzicht van de kritiek op Foucaults machtsbegrip (90-93).
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steekhoudende kritiek alleen kan worden geuit door een subject dat vrij is van
machtswerking. Aangezien macht bij de midden-Foucault een voorwaarde is voor
subjectvorming, en dus voor kritisch denken, voorziet hij niet in een dergelijke
prediscursieve positie.
Kunst komt in het werk van de midden-Foucault minder vaak ter sprake. In het
interview ‘The Functions of Literature’ (1975) legt Foucault uit waarom de literatuur
voor hem heeft afgedaan als kiem voor kritiek. De avant-garde en de gevestigde orde
zijn het op het punt van de literatuur volledig eens; enerzijds wordt ze voorgesteld als
een subversieve kracht, anderzijds wordt ze aan alle scholen en universiteiten met
instemming van de overheid gedoceerd. Daaruit blijkt wel dat de kunst volledig door
het systeem is ingekapseld en het systeem zelfs ondersteunt door het bieden van een
illusie van kritiek en vrijheid van meningsuiting.16 Dit heeft geleid tot ‘a very heavy
political blocage’ (FL 310) voor de literatuur als kritisch medium. Wat de middenFoucault betreft, onderscheiden kunst en literatuur zich niet wezenlijk van de andere
instituties waardoor macht in de moderne samenleving werkzaam is, zoals het
onderwijs, de gezondheidszorg en de gevangenis.
Bij vergelijking met Foucaults vroegste publicatie, de introductie tot Le rêve et
l’existence, rijst de vraag waarom de verbeelding bij de midden-Foucault niet meer kan
ontsnappen aan machtswerking. Is de verbeelding nu ook ingekapseld of laat de kunst
als institutie simpelweg geen ruimte aan de verbeelding, produceert ze nog slechts
‘denkbeelden’? In dat laatste geval biedt de verbeelding, die zich noodzakelijkerwijs
binnen het discours bevindt, nog altijd een mogelijkheid voor kritiek.

De late Foucault: een confrontatie van binnenuit
Het idee dat het machtsbegrip van de midden-Foucault geen enkele verandering of
kritiek zou toelaten werd in de jaren 1970 voortdurend bevestigd door Foucaults

16

Vgl. Greenblatts concept ‘subversie en inkapseling’ (subversion and containment), besproken in de
Inleiding (50).
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polemische houding in debatten en door een simplistische weergave in de media, maar
zou later onterecht blijken. Terugkijkend zegt hij in 1982:
I would like to say, first of all, what has been the goal of my work during the last
twenty years. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate
the foundations of such an analysis.
My objective, instead, has been to create a history of the different modes by
which, in our culture, human beings are made subjects. ...
It is true that I became quite involved with the question of power. … for power
relations we had no tools of study. … It was therefore necessary to expand the
dimensions of a definition of power if one wanted to use this definition in studying
the objectivizing of the subject. (SP 777-778)
Het onderzoek naar macht stond in dienst van een grotere zoektocht naar processen
van subjectvorming én naar mogelijkheden voor kritiek op deze processen. In de late
jaren 1970 laat Foucault het idee van één overkoepelend discours geleidelijk aan varen
voor de gedachte dat er altijd meerdere discoursen naast elkaar werkzaam zijn. Omdat
ik dit discoursbegrip in de Inleiding (21) reeds besproken heb, zal ik er hier niet diep
op ingaan. De hoofdzaak is dat er nog altijd geen subject mogelijk is buiten een
discours, maar dat subjecten wel aan meerdere discoursen tegelijkertijd onderhevig
kunnen zijn. Zo neemt iemand die wegens zijn geloof bepaalde medicijnen niet wil
innemen, als subject deel aan tegelijkertijd een religieus en een medisch discours.De
vraag is hoe kritiek functioneert bij dit late meervoudige machtsbegrip.17
In zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor kritiek stuit Foucault op
parrhesia. Volgens hem staat deze modaliteit van waarheid spreken aan de wieg van de
kritische traditie in het westerse denken:
concerned with the question of the importance of telling the truth, knowing who is
able to tell the truth, and knowing why we should tell the truth, we have the roots of
what we could call the ‘critical’ tradition in the West. And here you will recognize
one of my targets in this seminar, namely, to construct a genealogy of the critical
attitude in the Western philosophy. (FS 170-171)
17

Voor het onderzoek van de late Foucault naar methoden voor kritiek, zie bijv. Krause en Rölli 2008,
241-242; Revel 2009.
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In het kader van die genealogie komt parrhesia in drie belangrijke opzichten tegemoet
aan de voorwaarden die het discoursbegrip van de late Foucault oplegt aan kritiek. Ik
zal deze drie voorwaarden bespreken om in het vervolg van deze paragraaf in te gaan
op het belang van kunst voor parrhesia.
Ten eerste wordt parrhesia gekenmerkt door een immanente dynamiek. Het
vrijmoedige spreken is het resultaat van een zodanige vereenzelviging met de waarheid
dat de parrhesiast zich gedwongen voelt haar uit te spreken als ze wordt verdrukt.
Deze immanente dynamiek is van belang voor de late Foucault, die stelt dat als kritiek
überhaupt mogelijk is, ze door een subject moet worden geuit. Kritiek ontstaat niet
buiten, maar binnenin het discours. Chris Weedon (2004) zegt hierover: ‘[w]hile there
is no place beyond discourses and the power relations that govern them, resistance and
change are possible from within’ (19; vgl. Vighi en Feldner 2007, 90). Als het een
subject lukt om, ondanks de processen van subjectvorming, toch waarheid te spreken
over zichzelf, confronteert dit subject de grenzen van het discours van binnenuit.
Volgens Foucault is dit mogelijk op het moment dat twee discoursen botsen binnen
één subject of een samenleving, omdat tijdens die confrontatie de grenzen van het
discours tijdelijk vervagen. In dat opzicht is het opmerkelijk dat de late Foucault in
toenemende mate spreekt van ‘confrontatie’ in plaats van ‘verzet’ (Hallward 2000,
102), want een confrontatie impliceert de samenkomst van meerdere discoursen
binnen één subject, terwijl verzet aan het subject een prediscursieve positie toekent.
Dit begrip van confrontatie is ook van belang voor het late werk van Vondel, waarin
het theatrale wereldbeeld van de renaissance wordt geconfronteerd met dat van de
nieuwe wetenschappen.
Ten tweede behelst parrhesia een onthulling, zowel in de zin van de openbaring
van de waarheid door de parrhesiast, als het zichzelf blootgeven door de autoriteit die
de moeilijke waarheid erkent. Die erkenning impliceert dat de autoriteit tijdelijk iets
van de macht, die het discours aan hem verleent, opgeeft. Dit element van onthulling
keert terug in Foucaults term ‘alethurgie’. Alethurgie is een vorm van waarheid
spreken die niet herleidbaar is tot de epistemologische kennisstructuren van het
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moderne westerse denken,18 maar ‘a manifestation of truth as the set of possible verbal
or non-verbal procedures by which one brings to light what is laid down as true as
opposed to false, hidden, inexpressible, unforeseeable, or forgotten’ (CdF80 7). De
opsomming van negatieve termen in deze definitie van alethurgie beklemtoont
wederom het element van confrontatie in iedere onthulling. Het aspect van onthulling
is besproken in hoofdstuk 1, waar ik de allegorie van Palamedes in verband bracht met
de dynamiek van verhulling en onthulling die eigen is aan machtsprocessen in de
Republiek. De allegorie onthulde dat stadhouder Maurits in 1618 in strijd had
gehandeld met de in de Unie vastgelegde afspraken en ze verhulde dat deze
machtsgreep werd afgedwongen door het politieke stelsel van de Republiek. In dit
geval betreft het een tijdelijke onthulling van waarheid, een crisis van waarheid, en
geen confrontatie met de waarheid op zich. Hoe een dergelijke onthulling in zijn werk
gaat, komt nog aan bod in hoofdstuk 6 met betrekking tot de functie van toneel, zoals
beschreven in Tooneelschilt.
Ten derde omschrijft de late Foucault parrhesia als een praktijk, waarmee
iemand vormgeeft aan zijn leven. Foucault bestudeert de kritische traditie niet langer
op het metaniveau van in studeerkamers uitgedachte theorieën, maar op het
‘microniveau’ van de allerkleinste en tegelijkertijd de meest definitieve eenheden: de
technieken, praktijken en activiteiten waarmee mensen vorm geven aan hun leven. De
late Foucault hanteert een heel concreet beeld van kritiek, als ‘an ‘‘answer’’ to a
concrete situation which is real’ (FS 172). Deze vorm van kritiek beperkt zich niet tot
het epistemologische discours, maar stelt zichzelf door middel van activistische
praktijken op de proef, ‘[it puts] itself to the test of practises, conflicts, and deeds.
Philosophy’s reality will be found in this active confrontation with power’ (Gros.
CdF83 382-383, 390). Foucault onderzoekt deze confronterende praktijken, omdat ze

de machtsprocessen in een discours doen oplichten:
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Over alethurgie, zie CdF80 7-17; CdF84 1-22; Gros. CdF84 344, en de Inleiding, 31.
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It [this research] consists of taking the forms of resistance against different forms of
power as a starting point. To use another metaphor, it consists of using this
resistance as a chemical catalyst so as to bring to light power relations, locate their
position, and find out their point of application and the methods used. Rather than
analyzing power from the point of view of its internal rationality, it consists of
analyzing power relations through the antagonism of strategies. (SP 780)
Het methodologische voordeel van parrhesia is dat deze filosofische praktijk zich richt
tegen een autoriteit, of het nu een vorst, een volksvergadering of processen van
subjectvorming betreft. Het ethische discours van parrhesia werkt als de ‘chemical
catalyst’ die, in de confrontatie met het politieke discours, machtsrelaties aan het licht
brengt. Deze praktijk is relevant voor Vondel, omdat ook kunst door Foucault wordt
gezien als een praktijk die zo’n ethisch discours kan oproepen. Op deze eigenschap van
kunst zal ik nu gedetailleerder in gaan.

Etho-poëtisch
Op het eerste gezicht lijkt de kritische functie van kunst bij de vroege Foucault in het
denken van de late Foucault te zijn overgenomen door ethische praktijken. Waar de
vroege Foucault zocht naar mogelijkheden voor kritiek in de verbeelding, literaire taal
en visuele overschrijdingen van de épistème, richt hij zich nu op de praktijken die
enerzijds vormgeven aan, en anderzijds een manifestatie zijn van het ware leven. Toch
nemen besprekingen van kunstwerken binnen Foucaults onderzoek naar parrhesia
weer een belangrijke plaats in, al maakt hij niet expliciet hoe parrhesia in de
verbeeldingswerkelijkheid van het kunstwerk leidt tot een confrontatie met de
opvattingen van waarheid in de werkelijkheid. Daarbij gaat het hem echter niet om
‘moderne kunst’, maar om specifieke kunstuitingen van de klassieke oudheid tot en
met de moderne periode die nauw zijn verbonden met een ethische leefwijze. Hij
werkt aan een nieuwe genre van de ‘levenskunst’, waarin esthetiek en ethiek
samengaan.
Volgens Foucault hebben de romantische en moderne begrippenkaders de
kunst van het leven afgescheiden:
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What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is
related only to objects and not to individuals, or to life. That art is something which
is specialized or which is done by experts who are artists. But couldn’t everyone’s
life become a work of art? (GE 350)19
Tegelijkertijd ontwaart hij in de premoderne en marginale kunsten een heel andere
traditie, van kunst als manifestatie van het ware leven. Deze traditie beschouwt hij
zelfs als een van de vehikels voor de overlevering van parrhesia in de westerse cultuur
na de klassieke oudheid (CdF84 183).20 Foucault stelt dat de moderne visie op het
kunstenaarsleven niet uit het niets ontstaat, maar haar wortels heeft in een klassieke
ethische traditie. Reeds in de vroegmoderne tijd bestaat het idee dat het leven van een
kunstenaar, om ware kunst te kunnen scheppen, enigszins afwijkt van wat als
‘normaal’ wordt ervaren (187). Foucault noemt de autobiografie van Benvenuto
Cellini (1562) en Vasari’s Le vite (1568) als uitingen van dit denken.21 Het modernekunstenaarsleven, waarbij kan worden gedacht aan de poètes maudits of de
negentiende-eeuwse schildersavant-garde met de Salon des Refusés (1863), vormt het
hoogtepunt van dit denken. Vergelijkbaar met parrhesia, vormt het ‘werk’ van de
moderne kunstenaar zowel een praktijk als de manifestatie van het ware leven:
This is the, I think, modern idea that the artist’s life, in the very form it takes,
should constitute some kind of testimony of what art is in its truth. The artist’s life
must not only be sufficiently singular for him to be able to create his work, but it
must in some way be a manifestation of art itself in its truth. (CdF84 187)
19

Zoals ik in hoofdstuk 6 (346-353) aan de hand van Vondels Tooneelschilt (1661) bespreek, was er
ook in de premoderne periode sprake van kunstopvattingen die de kunst van het leven gescheiden
hielden. De theatrale traditie maakte een radicaal onderscheid tussen de wereld enerzijds en de illusie
van het toneel anderzijds.
20
Naast het modernekunstenaarsleven noemt Foucault het leven van de cynisten, ‘a mode of life as the
irruptive, violent, scandalous manifestation of the truth’ (CdF84 183), en het leven van negentiendeen twintigste-eeuwse revolutionairen, ‘life devoted wholly or partially to the Revolution’ (184).
21
Zie CdF84 187. Namelijk Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino
a’ tempi nostri (Levens van de uitmuntendste Italiaanse architecten, schilders en beeldhouwers, van
Cimabue tot onze tijd) en Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui
medesimo, in Firenze (Het leven van Giovanni Cellini Benvenuto de Florentijnse meesterschilder,
geschreven door hemzelf in Florence).
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Foucault herkent in het modernekunstdiscours een eeuwenoude parrhesiastische
traditie terug, die kunst en leven nog wel met elkaar in verbinding stelt.
Het is niet toevallig dat Foucault, om het leven zelf in zijn kritische denken te
betrekken, zich wendt tot de kunsten. Sinds Alexander Baumgarten in zijn Aesthetica
(1758) de esthetica lanceerde als een filosofische discipline, draait het denken over
kunst om de kloof tussen de zintuigelijke waarneming en het denken.22 Baumgarten
betreurde de cartesiaanse vereenzelviging van de filosofie met de logica, waardoor de
filosofie werd beperkt tot de heldere en onderscheidbare concepten.23 Descartes had in
Discours de la methode (1637) de denkbeelden onderverdeeld in vier categorieën:
obscuur, confuus, helder en onderscheidbaar (Kaiser 2010, 211). Alleen denkbeelden
die zowel helder als onderscheidbaar waren, leenden zich volgens Descartes als
concepten voor een redelijke uiteenzetting. Deze concepten dienden als de exclusieve
bouwstenen voor ware kennis.24 De obscure en confuse denkbeelden daarentegen,
rekende hij tot de passies. Na Descartes kon er niet meer worden gefilosofeerd over de
obscure en confuse waarnemingen, die toch zoveel dichter bij het leven zelf staan.
Baumgartens esthetica kan worden gezien als een uitbreiding van de filosofie buiten de
cartesiaanse kaders (Kaiser 2010, 216). Het betreft niet zozeer een filosofie óver kunst,
zoals de esthetica nu vaak wordt gezien als een denken ván kunst (217), dat niet tot het
filosofische of wetenschappelijke denken kan worden gereduceerd en eigen criteria
aanlegt voor de beoordeling van kennis. In deze esthetische traditie, waarbinnen
denken en leven samensmelten, bevindt Foucault zich als hij de kunst aangrijpt voor
zijn kristische aftasting van het epistemologische kennisdiscours.
22

De invloed van Immanuel Kants derde kritiek (1790; Kritik der Urteilskraft) en andere
voorbereidende geschriften op Baumgartens esthetica moet uiteraard niet over het hoofd worden
gezien.
23
Descartes spreekt in de Meditationes (1642) van ‘clare & distincte percipio’, oftewel heldere en
onderscheiden concepten (Vijfde meditatie, 65). Overigens relativeert Foucault deze vereenzelviging,
door erop te wijzen dat de meditaties oefeningen in de traditie van zorg voor zelf zijn. Zie ‘My Body,
This Paper, This Fire’ (HM 550-574); McGushin 2007, 184-189.
24
Een concept is ‘helder’ als het aanwezig en toegankelijk is voor de aandachtige geest en
‘onderscheiden’ als het niets onhelders bevat.
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Edward McGushin (2007) duidt de samenkomst van ethiek en kunst in Foucaults
denken aan als ‘etho-poëtisch’ (xv-xvi), waarbij hij verwijst naar het Griekse woord
poiesis dat ‘de activiteit van het maken’ aanduidt. Poiesis betreft niet alleen de
technische productie, maar vooral de versmelting van denken en handelen, en van de
maker met de wereld. Deze versmelting uit zich als de techne, oftewel de vaardigheden
van de kunstenaar, die groeien door oefening in praktijksituaties.25 Op vergelijkbare
wijze veronderstelt het ware leven een vorm van poiesis, in de zin dat dit leven een
manifestatie is van ons doen en denken in het teken van de waarheid. Dit verklaart
waarom Foucault het leven een ‘kunstwerk’ en een ‘theater van de waarheid’ noemt
(PP; CdF84 183, 186-190; McGushin 2007, 4). Deze visie op het leven schept ook
ruimte voor zogenaamde ‘zelf-technieken’, waardoor subjecten invloed kunnen
uitoefenen op de discursieve processen van subjectvorming. Wie aan zijn eigen leven
werkt als een kunstenaar aan een kunstwerk kan zijn subjectiviteit niet langer als een
statisch gegeven beschouwen; iedere ingreep in ons denken zal alle daaropvolgende
ingrepen weer beïnvloeden, zonder dat we kunnen voorspellen hoe precies.
Vergelijkbaar met een (modern) kunstwerk is een leven nooit afgerond en ligt de
toekomst ervan nooit vast (McGushin 2007, xviii).
De rol van poiesis in Foucaults denken over kritiek is dat het de grens opheft
tussen denken en handelen, zodat we de waarheid tot uitdrukking kunnen brengen
in ons leven, zoals een kunstenaar het ware leven uitdrukt in zijn werk. Het leven zelf
vormt dan een confrontatie met de discursieve processen van subjectvorming. Het
confronteert de epistemologische kennisstructuren met waarheden die ze niet
kunnen inkapselen, omdat deze waarheden niet van hun ethische dimensie zijn
ontdaan. Dit is alethurgie: een kunst of vaardigheid die subjecten in staat stelt de
waarheid over zichzelf te spreken en hen weerbaar maakt tegen subjectvorming. Op
deze manier draagt het denken van kunst, dat zich niet laat reduceren tot een
filosofisch of wetenschappelijk denken, bij aan de kritiek op het moderne discours.
25

Over de functie van zelftechnieken voor het filosofische leven, zie McGushin 2007, xii-xxi.
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Dit verklaart waarom Foucault zijn denken over parrhesia deels baseert op de
analyses van kunstwerken.
Ook Vondels treurspelen maakten een andere manier van denken mogelijk, die
ik beschouw als een denken van kunst. Met Foucault wordt Vondels oeuvre zichtbaar
als een manifestatie van het leven in de Republiek, en tegelijk als een praktijk in de
collectieve verbeelding waarbij nieuwe manieren van leven denkbaar werden. In het
vervolg van dit hoofdstuk zal ik laten zien dat dit denken van kunst in Vondels
treurspelen de specifieke vorm aanneemt van dramatisering.

4.3 Waarheid en verbeelding

Foucault laat een belangrijke grens in het denken over kunst onbesproken: de grens
tussen waarheid en verbeelding. Als deze grens niet wordt overbrugd of opgeheven
zijn de in de verbeeldingswerkelijkheid van het kunstwerk verkondigde waarheden in
de wereld buiten het kunstwerk tandeloos. In deze paragraaf laat ik zien dat de
verbinding van parrhesia met dramatisering, een concept uit het gedachtegoed van
Deleuze, die géén onderscheid maakt tussen ware en onware gedachten, een oplossing
biedt voor dit probleem.

De actualisering van het virtuele
Deleuze ervaart het begrip ‘waarheid’ als problematisch, omdat het een schijnbaar
universele of eeuwige justificatie biedt voor oordelen; dingen worden beoordeeld op
hun mate van gelijkenis (resemblance) met de waarheid (May 2005, 49). In het
moderne denken bijvoorbeeld, worden onze fenomenologische waarnemingen afgezet
tegen een volmaakt objectieve werkelijkheid en in Vondels tijd worden de dingen op
aarde beoordeeld op grond van hun gelijkenis met het goddelijke. De theatrum mundimetafoor verbeeldt heel duidelijk dat het aardse als een afspiegeling werd gezien van
de hogere werkelijkheid en moest worden beoordeeld naar de mate waarin ze daarmee
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overeenkwam. Dit denken in termen van origineel en kopie herleidt Deleuze tot
Plato’s opvatting van de wereld als een imperfecte kopie van de ideële waarheid. Het
platoonse denken veronderstelt transcendentie, waarbij het origineel transcendent en
superieur is aan de kopie. Aangezien de kopie zijn waarde geheel ontleent aan de
gelijkenis met het origineel, leidt dit denken tot een degeneratie van de kopie. In de
theatrum mundi-metafoor komt dit duidelijk tot uiting, want die stelt het aardse voor
als een theatrale werkelijkheid, een bedrieglijke illusie van waarheid. Deleuze verwerpt
dit onderscheid tussen waarheid en verbeelding, omdat hij niet wil bijdragen aan deze
degeneratie van de dingen in de wereld.26 Hij streeft naar een manier van denken
waarin de dingen betekenis en waarde ontlenen aan zichzelf en aan hun samenhang
met andere dingen.
De werkelijkheid (le réel) is bij Deleuze samengesteld uit het actuele (l’actuel) en
het virtuele (le virtuel).27 Het actuele is als het heden, dat we direct ervaren, en het
virtuele als het verleden, dat we niet meer direct kunnen ervaren, zoals een ding of een
ogenblik, maar waarvan we toch weten dat het bestaat, zij het op een andere manier
dan het heden. Een andere vergelijking maakt de onderlinge verhouding tussen het
actuele en het virtuele duidelijk, die van belang is voor het begrip van dramatisering.
De genen bevatten informatie die ze afgeven gedurende ons groeiproces. Deze
informatie bestaat niet op de een of andere actuele manier, ze is bijvoorbeeld niet
zichtbaar onder een microscoop. Genetische informatie bestaat als de potentie tot
actualisering en ze is pas bekend op het moment dat ze geactualiseerd is. En toch
bestaat ze daarvoor ook al: als het virtuele, vastgelegd in de structuur van de genen.
Als een mens groeit, wordt de genetische informatie geactualiseerd, maar deze
informatie op zich is nooit actueel. Volgens Deleuze is het virtuele in alle dingen
aanwezig, er bestaan geen puur actuele objecten: ‘Every actual surrounds itself with a
cloud of virtual images’ (Deleuze 2002, 112; vgl. 1967, 585).
26

Deleuze noemt dit het onderscheid tussen werkelijkheid (le réel), oftewel de ‘kopieën’, en het
mogelijke (le possible), oftewel de ‘originelen’. Zie May 2005, 48.
27
Over het actuele en het virtuele, zie Deleuze 1967, 586; Deleuze 2002, 112-115; May 2005, 47-49.
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De relatie tussen het actuele en het virtuele is anders dan die tussen een origineel en
een kopie. Om te beginnen behoren zowel het actuele (de genen) als het virtuele (de
genetische informatie) tot de werkelijkheid. Het virtuele is immers niet transcendent
aan het actuele, maar simpelweg ‘anders’ (different). Bovendien verloopt het proces
waardoor het virtuele ‘actualiseert’ anders dan een proces van ‘realisering’, het proces
van origineel naar kopie. Een mens is geen kopie van genetische informatie, maar een
bepaalde uitkomst ervan. Deleuze (1967) noemt het actuele een ‘differenciatie’
(differenciation) van het virtuele, waarmee hij aangeeft dat de uitkomst van
actualisering nooit van tevoren vastligt: ‘Differenciation or actualisation is always
creative in relation to what they actualise, whereas realisation is always reproductive
or limiting’ (586). Bovendien vormt het virtuele geen maatstaf voor de beoordeling
van het actuele, omdat de inhoud van het virtuele voorafgaand aan de actualisering
onbekend is. En zelfs al was die inhoud bekend; een mens is niet beter of slechter
naarmate hij een preciezere weergave vormt van willekeurige genetische informatie.
In de lezing ‘Théâtre et philosophie: la méthode de dramatisation’ (1967; ‘The
Method of Dramatisation’) maakt Deleuze duidelijk dat dramatisering ook een soort
actualisering is, maar dan van het denken zelf.28 Het is een methode die voorkomt dat
hij meegaat in het platoonse denken en de werkelijke gevallen (kopieën) steeds
herleidt tot hun logische mogelijkheden (originelen). Ze dwingt hem de stap terug te
maken van de essenties naar de concrete omstandigheden (Van Tuinen, Schuilenburg
en Romein 2009, 33). De methode bestaat erin je niet af te vragen ‘wat is …?’ maar,
‘waar, waarom, hoeveel, welke kleur is …?’ Door deze vragen te volgen, neemt het
denken een immanente dynamiek aan, waarin het virtuele zich van binnenuit kan
ontvouwen of ‘actualiseren’. Dit filosofische vragenspel heet dramatisering, omdat het
wel iets wegheeft van de vragen die een dramaturg zichzelf stelt bij het maken van een
voorstelling. Een script of een idee vormt het uitgangspunt voor de enscenering met
28

De achterliggende esthetische theorie van deze lezing zou Deleuze later uitwerken in Le pli (1988).
Voor een interpretatie van Deleuzes esthetica, zie Van Tuinen, Schuilenburg en Romein 2009, 35;
Kaiser 2010.
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behulp van acteurs, decors en uiteraard de verbeelding. Ook hier betreft het een
creatief proces waarvan de uitkomst niet van tevoren vastligt en ook niet beoordeeld
kan worden op grond van het uitgangspunt.

Wat kunst vermag
Wat betekent het onderscheid tussen het actuele en het virtuele voor de werking
van parrhesia in Vondels treurspelen? Volgens Aristoteles moet een dichter spreken
‘niet zozeer van wat gebeurd is, maar van wat zou kunnen gebeuren, volgens de
waarschijnlijkheid of de noodzakelijkheid.’29 De potentialis ‘γένοιτο’ geeft aan dat
het werk van de dichter een representatie biedt van een potentiële werkelijkheid.
Zoals Aristoteles het hier stelt, betreft het een denkbeeldige, want waarschijnlijke
of zelfs noodzakelijke werkelijkheid. Dit is iets anders dan een virtuele
werkelijkheid, die weliswaar potentieel aanwezig is, maar nog niet voorstelbaar. Bij
dramatisering wordt er iets radicaal nieuws geactualiseerd in de verbeelding, terwijl
het in bovenstaand citaat van Aristoteles de representatie van een reeds bestaande
werkelijkheid betreft. Dit is het verschil tussen theatraal en dramatiserend toneel.
De waarde van dramatiserend toneel ligt dan ook niet in de nauwkeurige
uitbeelding van de werkelijkheid, maar in het ‘vermogen’ van de actualisering,30 dat
wil zeggen de kracht die ze uitoefent op onze verbeelding. Dit vermogen behoort
tot het virtuele, dat immers ‘potentieel’ aanwezig is. Voor Deleuze draagt de
waarheid van een denkbeeld niet per se bij aan haar vermogen. Zo zal het
kloppende verhaal van een uiterst saaie verteller weinig mensen bewegen, terwijl
een begenadigd spreker massa’s op de been kan brengen met een leugen. De
woorden van de knappe redenaar hebben een groter vermogen.
In Vondels parrhesia komen deze beide vormen van toneel samen. De waarde en

29

‘λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον’
(Poetica, 1451a). Zie ook Vondels verwijzing naar deze frase in Tooneelschilt (hoofdstuk 6, 325, noot 10).
30
Vermogen is een vertaling van puissance bij Deleuze en potentia (zie hoofdstuk 5, 313-315) bij
Spinoza.
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betekenis van zijn treurspelen moet dan ook niet alleen worden gezocht in hun
uitbeelding van een hogere waarheid --- profetisme ---, maar ook in hun vermogen om in
de individuele of collectieve verbeelding iets virtueels te actualiseren. Dat deze
waarheid in de verbeelding ontstaat, doet niets af aan haar realiteit of haar vermogen.
Deleuze zou met betrekking tot het virtuele niet van ‘waarheid’ spreken, omdat
waarheid bij hem samenhangt met transcendentie en gelijkenis. Toch vormt de
waarheid van Vondels parrhesia in dit opzicht een confrontatie met het platoonse
denken waar ook Deleuze zich aan probeert te onttrekken.

4.4 Het denken van kunst

Dramatisering kan goed worden begrepen in termen van wat ik, naar aanleiding van
Baumgartens esthetica, het ‘denken van kunst’ heb genoemd. Zowel Foucault als
Deleuze begeven zich in deze traditie als ze stellen dat de ‘beleving’ van een kunstwerk
nieuwe werkelijkheden ontsluit. In deze paragraaf zal nog duidelijker worden wat dat
precies inhoudt. Hiertoe zal ik twee kunstbesprekingen van de late Foucault
analyseren, waarin twee belangrijke eigenschappen van dit denken centraal staan:
‘anders denken’ en de ‘irruptie van het elementaire’.
In de eerste bespreking --- of eigenlijk betreft het een hele serie besprekingen ---, van
Sophocles’ tragedie Oedipus Rex (429 v. Chr.), benadrukt Foucault dat waarheid spreken
niet bestaat in één, maar in een eindeloze reeks van onthullingen. Deze zwerftocht langs
verschillende discoursen, door Deleuze aangeduid als ‘anders denken’, vertoont
overeenkomsten met Deleuzes eigen ‘differentiedenken’, dat de aanzet vormt voor
dramatisering. De tweede kunstbespreking betreft Édouard Manets schilderij Le déjeuner
sur l'herbe (1863). Foucault noemt dit kunstwerk een ‘irruptie van het elementaire’. Ik zal
betogen dat deze ‘irruptie’ zich laat vergelijken met de ‘actualisering van het dionysische’
bij Deleuze, waarbij het dionysische een nadere specificering is van dramatisering.
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Ook Vondels werk zet op zijn eigen manier aan tot een denken van kunst. Dit zal ik
illustreren door van zowel ‘anders denken’ als de ‘irruptie van het elementaire’ een
voorbeeld te geven in het werk van Vondel. In beide opzichten vullen parrhesia en
dramatisereing elkaar vrijwel naadloos aan, waaruit ik afleid dat Foucault en Deleuze
elkaar in hun denken van kunst dicht benaderen. Je zou kunnen zeggen dat ze, hoewel
ze uit twee verschillende denkrichtingen afkomstig zijn --- een begrensd en een
onbegrensd denken ---, uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen.

Vijf interpretaties van Oedipus Rex
Foucault heeft maar liefst vijf interpretaties gegeven van Sophocles’ Oedipus Rex: in
1971, 1972, 1973, 1980 en 1981 (CdF83, 390). Deze tragedie gaat over koning Oedipus,
over wie een orakel heeft voorspeld dat hij zijn vader zal vermoorden en zijn moeder
trouwen. Op het moment dat het stuk begint heeft dit lot zich reeds voltrokken. De
plot van de tragedie bestaat in een reeks onthullingen, waardoor Oedipus stap voor
stap tot het inzicht komt dat hij zijn vader heeft gedood, omdat hij hem aanzag voor
een struikrover, en dat de weduwe waarmee hij is getrouwd zijn moeder is. De
onthullingen worden gedaan door verschillende soorten waarheidsprekers, zoals het
orakel, een profeet en boodschappers. Aanvankelijk begrijpt Oedipus de toedracht van
hun woorden niet, totdat hij ze allemaal samen in een verband plaatst; dan doorziet hij
plots de strekking van iedere aanwijzing op zich. Als de situatie tot hem is
doorgedrongen steekt de held zijn eigen ogen uit, die zo lang blind bleven voor de
waarheid.
Foucault behandelt de tragedie niet anders dan de filosofische teksten die hij
analyseert; hij beschrijft de verschillende strategieën voor waarheid spreken om
vervolgens evolutie- of breuklijnen te trekken. Wel is het opmerkelijk dat hij de
tragedie zoveel keer opnieuw bestudeert, waarbij hij steeds nieuwe rasters over de
tekst legt en met ieder raster een nieuwe stap neemt in de begripsvorming (Gros.
CdF83 385-386). Deze aanpak hangt samen met Foucaults visie op de tragedie als:
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the site of confrontation between competing regimes of verisdiction (the truthtelling of the gods, of men, etcetera), of the emergence of new structures of
verisdiction (the judicial testimony in Oedipus, the imprecation and confession in
Ion), and finally of the disqualification (tyrannical knowledge in Oedipus) or
legitimation (democratic speaking-the-truth in Ion) of political speech. (CdF83 385386)
De tragedie is een plaats waar meerdere waarheidsvertogen samenkomen. Deze
geven zich kennelijk niet in één oogopslag prijs, maar vergen meerdere lezingen.
In dit opzicht vergelijkt Foucault de dramatische voortgang van Oedipus Rex
met het in elkaar klikken van symbola, potscherven waarvan de delen door
verschillende mensen werden bewaard als een middel voor wederzijdse identificatie
(CdF83 385-386; Szakolczai 2003, 147). Foucault neemt de wijze waarop Oedipus in
de tragedie ‘symbola’ verzamelt, waarmee hij uiteindelijk zijn identiteit onthult, als
model voor zijn eigen studie van de tragedie; iedere ‘scherf’ is een ander
waarheidsvertoog in het stuk. Waarheid bestaat in de ‘reis’ langs de verschillende
waarheidsvertogen en de ‘absorptie’ van hun ongelijksoortige elementen. De afloop
van Oedipus Rex suggereert dat deze reis uiteindelijk uitmondt in een
allesomvattende waarheid, maar dat is bij Foucault niet het geval. Oedipus’
anagnorisis (moment van herkenning) staat voor de reis en het inzicht dat de
waarheden van de verschillende symbola zich op geen enkele manier tot elkaar laten
reduceren.
Het belang van de tragedie is dat ze niet vertrekt vanuit heldere
uitgangspunten en ook geen eenduidige resultaten produceert, zoals filosofie in de
cartesiaanse zin zou moeten doen, maar dat ze verschillende perspectieven op
waarheid opent. In deze opvatting van de tragedie kan ook weer de werking van
poiesis worden herkend, de activiteit van het maken waarbij we een materiële vorm
geven aan onze gedachten. Joseph Tanke (2009) beschouwt deze activiteit als een
vermenging van discoursen: ‘For Foucault, poiēsis, generally speaking, is the
introduction of a foreign element into a new domain. It is a type of crossing of
registers whereby something --- an idea, an image, a practice, a word --- is introduced
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in a different field, destabilizing the new field and the element itself’ (35). Wat kunst
zo waardevol maakt voor parrhesia is gelegen in haar ‘multipliciteit’; kunst stelt ons
in staat om meerdere waarheidsvertogen tegelijk te denken.

Anders denken en differentiedenken
Foucault zet de multipliciteit van kunst in voor zijn denken, dat door Deleuze is
omschreven als ‘anders denken’.31 Enerzijds geeft Deleuze met deze term aan dat het
denken van Foucault dichtbij zijn eigen ‘differentiedenken’ staat, anderzijds zet hij zijn
eigen denken hiermee tegen dat van Foucault af. Het differentiedenken vormt een
stroming binnen de poststructuralistische filosofie, die poogt te ontsnappen aan het
denken van identiteiten en opposities door te denken in termen van verschil of
differentie. De gedachte is dat identiteit mogelijk wordt gemaakt door opposities, in
de zin dat ieder ‘ene’ een ‘ander’ veronderstelt. Terwijl die opposities als noodzakelijk
en neutraal worden gepresenteerd, veronderstellen ze altijd hiërarchie, waarbij het
‘ene’ of eigene hoger wordt aangeslagen dan het ‘andere’ of vreemde. Dat wat ‘anders’
wordt genoemd wordt eigenlijk afgedaan als moreel ontoelaatbaar, politiek
buitengesloten, onbegrijpelijk of obscuur. De differentiedenker Deleuze gaat ervan uit
dat er talloos verschillende ‘enen’ bestaan, allemaal met dezelfde substantie en met de
mogelijkheid om onderling te communiceren.
Met de term ‘anders denken’ geeft Deleuze aan dat Foucault op een andere
manier omgaat met opposities. In Foucault (1986) duidt Deleuze diens denken als een
‘fold of the outside’, een denken dat geheel en al door het buiten wordt bepaald.32 Ook
Foucaults kritiek op machtsprocessen bestaat in een voortdurende confrontatie met
machtsprocessen. Het probleem is volgens Deleuze, dat Foucault in zijn pogingen om

31

Op de dag van Foucaults overlijden hield Deleuze een toespraak op de binnenplaats van het PitieSalpetriere Hospital in Parijs, waarin hij Foucault prees voor zijn pogingen om het ‘metafysische beeld
van het denken’ te doorbreken met ‘anders denken’ (De Brabander 2009, 147).
32
Zie Deleuze 1988, 42-43, 89-90. Zie ook De Brabander 2009, 157-158; MacKenzie en Porter 2011,
48, en de drie interviews met Deleuze over Foucault uit 1986 (Deleuze 1995, 81-118). Over het
onderscheid tussen Foucault en Deleuze, zie Hallward 2000, 93.
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opposities op te heffen, juist wordt bepaald door diezelfde opposities. Peter Hallward
(2000) zegt het als volgt: ‘Foucault writes a philosophy of the limit as such (at the
limits of classification, at the edge of the void that lies beyond every order of
recognition or normalisation)’ (93). In het denken van de late Foucault zijn grenzen
minder stringent, omdat daarin sprake is van meerdere discoursen. Wat de grens
vormt van het ene discours, is betekenisloos in het andere. Toch blijft de confrontatie
met grenzen een belangrijke rol spelen, zoals in het vrijmoedige spreken van de
parrhesiast. Desalniettemin blijft Foucault nadrukkelijk van l’altérité en autre spreken
in plaats van difference, waaruit blijkt dat hij de suggestie van de oppositie met het
‘ene’ niet uit de weg gaat en de grenzen in zijn denken bewust handhaaft.33
Zijn eigen filosofie presenteert Deleuze als een puur positief denken dat zich
ontvouwt als zijn eigen tijd en ruimte. ‘Individuering’, de processen die iemand tot
individu maken, is een grenzeloos en creatief proces van differentiëring, waarin het
denken eindeloos nieuwe vormen aanneemt. De enige spanningen waar dit immanente
denken mee te maken krijgt, zijn de codificaties die het zichzelf oplegt om aan
bepaalde organisaties te kunnen deelnemen en die een beperking vormen voor de
eigen creativiteit. Deleuze spreekt niet van ‘kritiek’, een woord dat negativiteit
veronderstelt, maar van de ‘ont-werking’ of ‘deterritorialisering’ van organisaties.
Ondanks het verschil in het denken over grenzen, spelen multipliciteit en
differentie voor beide denkers een belangrijke rol. Zo beschrijft Foucault parrhesia als
‘the practise of courageous and free speech which constantly asserts the difference and
force of truth-telling in the political game and which aims to disturb and transform the
mode of being of subjects’ (CdF83 388). De waarheid is ondraaglijk zo gauw ze ‘in het
bestaan incarneert’ en het leven tot één identiteit terugbrengt; de waarheid moet zich
als steeds weer een nieuw leven manifesteren (Gros. CdF84 353). Bij parrhesia gebeurt
33

Zie bijv. Gros. CdF84 356: ‘there is no establishment of the truth without an essential position of
otherness [l’altérité]; the truth is never the same; there can be truth only in the form of the other world
[l’autre monde] and the other life [la vie autre].’ Foucault zou dit dictaat voor zijn laatste college (28
maart 1984) niet uitspreken en het college van afsluiten met de woorden: ‘I had other things to say to
you about the general framework of these analyses. But, well, it is too late’ (CdF84 338).
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dit door de transformatie van het ethos (CdF84 325-333). Het spreken van de
parrhesiast maakt een ethisch verschil in onze relatie met onszelf: ‘ethical difference …
is only the effect of the difference of truth itself in a subject’ (Gros. CdF84 345-346).
Door steeds nieuwe waarheden over onszelf te spreken kunnen we de discursieve
processen van subjectvorming voorblijven. Het ware leven bestaat dan in een
voortdurende wisselwerking tussen processen van subjectvorming (subjectivation) en
zelf-subjectivering in termen van ‘zorg voor zelf’ (souci de soi).34 Om onszelf als subject
te kunnen transformeren moeten we noodgedwongen deelnemen aan de macht. Op
vergelijkbare wijze vormt differentie bij Deleuze de drijfveer voor de eindeloze
dynamiek van ‘deterritorialisering’ en ‘reterritorialisering’ (Deleuze en Guattari 2012,
255), van decodering en codering. Omdat het denken van Foucault en Deleuze draait
om multipliciteit is het rusteloos en nomadisch.

Een drempel in Herkules in Trachin
Ik zou niet willen beweren dat Vondels treurspelen ‘nomadisch’ zijn in de
poststructuralistische zin, maar rusteloos zijn ze zeker. Een voorbeeld vormt het
treurspel Herkules in Trachin (1668), dat ik bespreek in hoofdstuk 5 en waarin
verschillende discoursen over de hartstochten doorklinken. Zo is er een aristotelisch
discours dat de beleving van de hartstochten noodzakelijk acht voor de loutering van
de ziel, een discours over soevereiniteit dat het onbeheerste gedrag van Herkules duidt
als een verscheuring tussen het aardse en het goddelijke, en een spinozistisch discours
dat ditzelfde gedrag uitlegt als een gebrek aan kennis. De waarheid van Vondels
treurspel is niet gelegen in een van deze vertogen, maar in de onderlinge confrontaties.
In de verbeelding kan Herkules een immorele heiden, en tegelijk een martelaar of een
parrhesiast zijn.
Bovendien leiden deze confrontaties in het treurspel tot de dramatisering van
een nieuw wereldbeeld. Aanvankelijk schippert Herkules’ beeld van Jupiter tussen dat
34

Zie Gros. CdF84 353; O’Leary 2002, 6, 14; Vighi en Feldner 2007, 101.

249

van een transcendente, christelijke God enerzijds en een volmaakt onmenselijke
kracht die immanent aan de natuur werkzaam is anderzijds. In het Amsterdam van de
jaren 1660 was dit laatste godsbeeld beladen met spinozistische connotaties. In de
slotscène, als Jupiter zijn eigen zoon eenvoudigweg laat creperen, wordt Herkules
ertoe gebracht het transcendente godsbeeld te confronteren. Hij noemt Jupiter
onverschillig, waarmee hij gevaarlijk dicht in de buurt komt van het monistische
godsbeeld van Spinoza. Zijn klacht komt voort uit problemen die inherent zijn aan het
christelijke denken zelf, maar zonder de aanwezigheid van het spinozistische discours
in het treurspel hadden ze niet tot uitdrukking hoeven worden gebracht. De
immanente dynamiek waarmee Herkules dit nieuwe godsbeeld opdoet en de ‘drempel’
naar een geheel nieuwe wereld overgaat, beschouw ik als een moment van wording of
dramatisering. De confrontaties tussen verschillende waarheidsvertogen in Herkules in
Trachin maakt een diepgevoelde crisis van de allerhoogste waarheid zichtbaar in
Vondels directe omgeving.

Drempels in het denken
Hierboven gebruikte ik het begrip ‘drempel’. Bij Foucault heeft dit begrip een
conceptuele betekenis, die niet minder relevant is voor de analyse van Vondel. Zoals
gezegd kent Foucault bij waarheid spreken geen expliciete rol toe aan de verbeelding.
Toch suggereert zijn editeur Frédéric Gros dat die rol er wel degelijk is:
precisely in 1984 he [Foucault] wants to emphasize that the hallmark of the true is
otherness: that which makes a difference in the world and in people’s opinions, that
which forces one to transform one’s mode of being, that whose difference opens up
the perspective of an other world to be constructed, to be imagined. (Gros. CdF84
356)
Volgens Gros vormt ‘otherness’ de aanzet voor een constructief proces in de
verbeelding dat leidt tot waarheid. In de verbeelding kan men van het ene op het
andere waarheidsvertoog overstappen. Juist daarom opent een kunstwerk meerdere
waarheidsvertogen tegelijkertijd.
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Foucault heeft geen esthetica geschreven waarin hij uitlegt hoe dit proces van anders
denken, waarin men van het ene op het andere vertoog kan overstappen, precies in
zijn werk gaat. Deleuze heeft dat wel gedaan, met zijn denken van kunst, dat hij voor
een belangrijk deel baseert op Spinoza’s ethiek van affect (Smith 2007, 67; May 2005,
27-41). Aangezien deze ethiek ook een discours vormt in Vondels late treurspelen,
zoals Herkules in Trachin, is Deleuzes esthetica een relevante aanvulling op Foucaults
concept parrhesia. In navolging van Baumgarten beschrijft Deleuze de kunst als een
modus van het denken die zich niet tot filosofie laat reduceren, maar zich ontplooit in
een geheel eigen ‘plateau’ (Deleuze en Guattari 1994, 202-205; Kaiser 2010, 216).
Zoals de filosofie ‘concepten’ produceert, brengt de kunst ‘affecten’ voort --- dit zijn de
krachten waardoor lichamen en de verbeelding worden aangedaan. Een affect vormt
als het ware een brug van het ene naar het andere lichaam en alle affecten samen
vormen een web van krachten, dat alle lichamen en denkbeelden met elkaar in
verband stelt. Wanneer we ons door een aandoening van de verbeelding met een ander
lichaam in verband stellen, noemt Deleuze dit ‘wording’ (devenir).35 Wording betreft
het creatieve proces van differentie in de kunst, waarbij lichamen ‘endlessly reach that
point that immediately precedes their natural differentiation’ (173). ‘Natuurlijke
differentiatie’ bepaalt of we het lichaam hebben van en man of een vrouw, een mens of
een aap, een organisme of een machine. Door het denken van kunst kunnen we
ontsnappen aan de grenzen die natuurlijke differentiatie en maatschappelijke
concepten aan ons lichaam opleggen (Deleuze en Guattari 1994, 176; vgl. Kaiser 2010,
207). In een kunstwerk kunnen de sensaties van verschillende lichamen samenkomen,
waarmee Deleuze ongeveer bedoelt dat we, wanneer we ons denken laten leiden door
het kunstwerk, we een man, een dier of een ding kunnen worden. Aangezien waarheid
en verbeelding voor Deleuze gelijk zijn, blijft het niet bij een voorstelling, maar spreekt

35

In Mille plateaus (1980) beschrijven Deleuze en Guattari het proces van wording in de literatuur
bijv. aan de hand van de roman Moby Dick als de ‘becoming-whale’ van kapitein Ahab (Deleuze en
Guattari 2013, 284-286).
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hij van wording. Het feit dat wording alleen mogelijk is in de verbeelding, betekent
niet dat deze denkbeelden niet ‘echt’ (reèl) zijn; ze zijn virtueel.
Bij deze eindeloze ontplooiing van het denken in de kunst is er geen sprake van
een buiten dat dit denken begrenst, maar slechts van ‘schijngrenzen’, drempels die het
‘ene’ waarheidsvertoog juist met het ‘andere’ verbinden. Het affect van de kunst levert
het vermogen dat nodig is om een drempel te passeren. Bij Foucault wordt deze
transformerende kracht geleverd door de schok van de onthulling, zoals het
schandaleuze gedrag van de cynici, de peripeteia (noodlottige wending) in een tragedie
of de bevreemding opgewekt door een modern kunstwerk. Het opheffen van de
grenzen in het anders denken van Foucault lijkt dus op het proces van wording bij
Deleuze en in beide gevallen vormt de kunst een katalysator van dit proces, omdat
daarin meerdere verbeeldingswerkelijkheden tegelijk kunnen bestaan en omdat het
affect van kunst het vermogen levert dat nodig is voor het passeren van de drempels.
Beide denkers implementeren het denken van kunst in hun kritische of ontregelende
denken, omdat we door dit nomadische denken kunnen ontsnappen aan processen
van subjectvorming of codificatie. Zo bezien komen Foucault en Deleuze van
respectievelijk een begrensd en een onbegrensd denken op hetzelfde punt uit: het
inzicht dat de beperkingen die ons door machtsprocessen worden opgelegd in de
verbeelding en in de kunst zichtbaar worden als ‘schijngrenzen’ of drempels. De
onthulling van de schijngrenzen als drempels kan goed als dramatisering worden
begrepen.

Een irruptie van het elementaire in Le déjeuner sur l’herbe
Een tweede cruciale eigenschap van kunst komt aan bod in Foucaults bespreking van
de negentiende-eeuwse Franse schilder Édouard Manet:
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there is an anti-Platonism of modern art which was the great scandal of Manet and
which, I think, without characterizing all art possible today, has been a profound
tendency which is found from Manet to Francis Bacon, from Baudelaire to Samuel
Beckett or Burroughs. Anti-Platonism: art as site of the irruption of the basic
[l’élémentaire], stripping existence bare.
And art, thereby establishes a polemical relation of reduction, refusal and
aggression to culture, social norms, values, and aesthetic canons. (CdF84 188)
Met ‘stripping existence bare’ (‘mise à nu de l’existence’) verwijst Foucault in de eerste
plaats naar Manets beroemdste werk, Le déjeuner sur l’herbe (afb. 14), waarmee hij in
1863 de leden van de Parijse Salon choqueerde.
De compositie van de drie figuren op de voorgrond vormt een verwijzing naar
de drie zeegoden in Het Oordeel van Paris van Rafaël.36 Het is een signaal dat dit
schilderij over de beoordeling van schoonheid, oftewel de kunstkritiek gaat. Manet
plaatst de classicistische compositie in een contemporaine context: alleen de vrouw is
nog naakt, terwijl de twee mannen negentiende-eeuwse kleding dragen. Het zijn geen
goden meer, maar een cocotte met twee klanten in een Frans bos. Door de klassieke
motieven op deze manier omlaag te halen --- in sociale zin althans --- tartte Manet de
conventies van de Salon. Ook zijn schildertechnieken waren onconventioneel. Door de
weglating van de donkere onderschildering en de afwezigheid van chiaro-scuro oogt
het vrouwenlichaam nog naakter dan naakt. De wijze waarop ze de toeschouwer
ongegeneerd aankijkt, maakt het beeld nog confronterender.
Hoewel naaktheid een centraal thema vormt in Le dejeuner sur l’herbe gaat het
Foucault, als hij het over ‘naaktheid’ heeft, om een eigenschap van moderne kunst in
het algemeen: ze confronteert de normen en waarden van de samenleving met een
onthulling van naakte waarheid (Tanke 2009, 182-183). Het belang van ‘naaktheid’
voor waarheid spreken en Foucaults alethurgie heb ik al genoemd (234-235). Hier gaat
het me om de relatie met ‘the irruption of the basic’ (‘l’irruption de l’élémentaire’).

36

De zeegoden bevinden zich in de achtergrond van Rafaëls schilderij, waarvan slechts kopieën zijn
overgeleverd, en maken dus geen deel uit van het Paris-oordeel op zich. Voor een kopie, zie bijv.
Marcantonio Raimundi’s gravure Giudizio di Paride (ca. 1515).
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Afb. 14 Édouard Manet. Le déjeuner sur l’herbe (1863).
In Foucaults denken over parrhesia komt het ‘elementaire’ ter sprake met betrekking
tot de klassieke cynici, die hun levensvoorzieningen terugbrachten tot het absoluut
noodzakelijke.
Wat overblijft na zo’n ‘ascetische reductie’ is een onthuld en naakt leven, een
leven in het teken van de waarheid (CdF84 172-174, 217-228). Dit leven, zoals verbeeld
door Diogenes in zijn ton op de Griekse agora, werd door omstanders als een
schandaal ervaren. Foucault suggereert in de bespreking van Manet dat moderne
kunst iets vergelijkbaars doet en hij noemt haar in dat opzicht ‘antiplatoons’ (zie
bovenstaand citaat, 253), omdat ze een cultuur van binnenuit confronteert: met een
‘irruptie’ (in plaats van een ‘eruptie’). Iedere cultuur beperkt het ‘ware leven’ met
normen en waarden, maar de intensiteit van dit elementaire leven is zodanig dat het
keer op keer uit dit keurslijf van regels zal barsten, vergelijkbaar aan de wijze waarop
de parrhesiast zich niet kan inhouden als hij ziet dat de waarheid wordt verdrukt.
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Het ware leven in Noah en Tooneelschilt
In het oeuvre van Vondel zijn de voorbeelden van de waarheid die zich een weg naar
buiten baant in weerwil van politieke en religieuze autoriteiten alomtegenwoordig. In
het late werk neemt deze spanning, onder invloed van de nieuwe wetenschappen en
het spinozisme in het bijzonder, de vorm aan van een dramatisering van theatraliteit.
Het theatrale wereldbeeld wordt gekenmerkt door het idee dat het leven op aarde een
imperfecte representatie is van de transcendente werkelijkheid. Die gedachte vormt
een keurslijf voor de onbegrensde creativiteit van het denken en de uitbundige variatie
van het leven op aarde.
Het beste voorbeeld van die confrontatie vormt waarschijnlijk Vondels
treurspel Noah (1667), over de laatste uren voor de zondvloed, waarin Noë (oftewel
Noah) zijn ark vult met: ‘al wat leeft, van allen vleesche, twee van elcx … om met u in’t
leven te behouden: manneken ende wijfken sullense zijn’ (Gen. 6: 19). Noë, die in het
stuk als een orthodoxe predikant wordt neergezet (47), zal alleen dat leven voor de
ondergang behoeden dat zich laat identificeren en ordenen. Korsten (2009) laat in zijn
lezing van Noah zien dat deze goddelijke selectie op geen enkele manier een
afspiegeling vormt van de veelvormigheid van het leven (62). In het eerste bedrijf heeft
Vondel het leven op aarde, door de ogen van opperduivel Apollion, omschreven als
een vanuit christelijk perspectief weliswaar immoreel (74), maar in zichzelf toch
harmonieus functionerend gewemel:
Dees weerelt ongeschent van uitgebraekte vloeken.
Hier vint de snoeplust al wat ’s menschen lust loopt zoeken,
Lusthoven, beemden, beek en bronnen in het ront.
De vruchten druppen van de takken in den mont,
En smilten op de tong. de vogels quinkeleeren.
Het danssen, speelen, het gedurigh banketteeren,
En bruiloften gaet hier het gansche jaer in zwang.
Men bint de zielen aen geen wetten, en bedwang (WB 10: 401, v. 67-74)
In het vervolg wordt Gods besluit om dit leven bijna volledig weg te vagen meermaals
in twijfel getrokken: waarom heeft de alwetende God de mens vrije wil geschonken om
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hem vervolgens te straffen voor zijn keuzes?37 De meest confronterende woorden
komen van Cham, Noë’s hardleerse zoon:
Wort Godts voorzienigheit geraekt van naberou?
Dat ’s geen voorzienigheit, maer krankheit, ongestadigh,
En wispeltuur. ay zijt u zelven eerst genadigh. (v. 1223-1225)
Cham noemt God waanzinnig omdat zijn selectie volkomen willekeurig is. Binnen
Foucaults begrip van het ware leven is de blik van Apollion en Cham in Noah
gerechtvaardigd. Het is wetenschappelijk en ethisch onaanvaardbaar om van het leven
te verwachten dat ze zich altijd naar de bestaande ordeningen zal voegen. De
ordeningen zouden daarentegen moeten worden afgeleid van wat het leven
voorbrengt.
Een ander voorbeeld van de zelfwerkzaamheid van het leven vormt Vondels
creatieve omgang met de Bijbeltekst in Noah. Korsten (2009) toont aan dat Vondel de
tekst van Genesis aanpast, omdat de afmetingen van de ark daarin geen zeewaardig
schip opleveren (61). Het is niet denkbaar dat Vondel de Bijbel ongelijk gaf, en toch
kon hij het niet laten de Bijbeltekst in overeenstemming te brengen met zijn kennis
van schepen. Ook dit is een voorbeeld van dramatisering, waarbij de uitbeelding van
een bepaalde situatie leidt tot een nieuw inzicht. Uiteraard stuitte een dergelijke
dramatisering van Bijbelteksten in Vondels tijd op bezwaren.
In Tooneelschilt (1661), de tekst die ik in hoofdstuk 6 zal bespreken, neemt de
confrontatie met theatraliteit een politieke wending. Met deze pleitrede verdedigt
Vondel ten overstaande van de Amsterdamse burgemeesters het recht van de
Amsterdammers op een schouwburg. Dit was nodig omdat de orthodoxe predikant
Petrus Wittewrongel in zijn Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe
(1661) had beweerd dat de schouwburg moest worden gesloten, omdat hij Gods toorn
opwekte: ‘De Schouw-spelen te volgen, is de gemeene wegh der verdervinge’ (2: 1194).
37

Zie Korsten 2009, 64. Voor de passages in Noah over de door God aangerichte destructie, zie WB 10:
435-436, v. 1032-1054; 444, v. 1289-1301; 451-452, v. 1505-1534.
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Wittewrongel beriep zich voor deze inmenging in de stedelijke politiek op de functie
van de kerk om burgers te behoeden voor zonden. Vondel gaat daar tegenin door te
stellen dat de schowburg een publieke zaak is en dat de waarheid voor de stad niet
wordt bepaald op basis van een goddelijk oordeel, maar op basis van beraadslaging
tussen burgers onderling. De waarheid wordt geheel en al op aarde gegenereerd, met
een immanente dynamiek, zonder tussenkomst van een hogere waarheid.
Ook in Tooneelschilt zet Vondel de Bijbeltekst weer naar zijn hand. In Mattheus
12: 22-24 en 23: 13-29 maakt Christus de farizeeërs uit voor hypocrieten, maar Vondel
draait dit om en laat de farizeeërs Christus voor hypocriet uitmaken. Daarbij merkt hij
op dat hypokrites in het Grieks ‘toneelspeler’ betekent, zodat hij van Christus een
toneelspeler maakt. Deze gedcahte breidt hij, via de theatrum mundi-metafoor uit
naar alle mensen; iedereen speelt een rol op het wereldtoneel. Dat neemt niet weg dat
het spel gaandeweg zijn eigen regels ontwikkelt en zich op bepaalde punten onttrekt
aan het oordeel van de goddelijke regisseur.
In beide opzichten confronteert Tooneelschilt het theatrale wereldbeeld, het
idee dat het leven op aarde geheel en al in het teken staat van de hogere waarheid,
vanuit het aardse, met de onbedwingbare natuurkracht van het leven.

Het dionysische en het apollinische
De wijze waarop het ‘ware leven’ zich roert in Vondels werk kan met Deleuzes begrip
van dramatisering nog nader worden geduid. Deleuze (1967) noemt dramatisering een
‘actualisering van het dionysische’, verwijzend naar het klassieke onderscheid tussen
dionysische en apollinische kunst als de dragers van twee tradities in de westerse
cultuur.38 Het apollinische staat voor orde, harmonie en rede, terwijl het dionysische
duidt op alles dat obscuur, diffuus en chaotisch is. Het dionysische is al datgene wat

38

Voor deze oppositie baseert Deleuze zich op Nietzsches Die Geburt der Tragödie (1872). Zie ook
‘apollinisch/dionysisch.’ Verkruijsse e.a. 2002.
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een bepaalde cultuur onderdrukt om zichzelf als een beschaving te kunnen zien. Maar
onder de dunne laag van beschaving blijft de chaos voortbestaan.
Bij Deleuze wordt het apollinische vertegenwoordigd door Plato en Descartes,
die allebei een hiërarchie in het denken aanbrachten door de zintuigelijke
waarnemingen ondergeschikt te maken aan respectievelijk de ideeën en de concepten
(Kaiser 2010, 219). Volgens Deleuze is het apollinische onderscheid tussen enerzijds
heldere en onderscheidbare concepten, anderzijds obscure en confuse denkbeelden een
illusie. Daarvoor verwijst hij bijvoorbeeld naar de barokke denker Gottfried Wilhelm
Leibniz, die heeft aangetoond dat bepaalde cartesiaanse concepten, zoals kleuren,
geuren en smaken, weliswaar helder, maar ook confuus zijn.39 In ‘The Method of
Dramatisation’ laat Deleuze op vergelijkbare wijze zien dat de ideeën van Plato
weliswaar onderscheidbaar zijn maar ook obscuur (585), omdat ze voor de mens
volmaakt ontoegankelijk zijn. We zijn geneigd de werkelijkheid en onze waarnemingen
ervan als de onvolmaakte afspiegeling van de ideeën en de concepten te beschouwen,
maar Deleuze denkt andersom, vanuit onze waarnemingen en denkbeelden. Zijns
inziens vormen de ideeën van Plato en de concepten van Descartes geen getrouwe
modellen van wat zich in ‘werkelijkheid’ voordoet en komen hun theorieën niet
tegemoet aan de logica van representatie (vgl. Korsten 2013, 328). Het dionysische
wordt gevormd door de waarnemingen en denkbeelden die door het apollinische
denken in verschillende tijden niet tot de werkelijkheid worden gerekend, maar waarvan
het vermogen weldegelijk invloed uitoefent op onze levens. Onder de oppervlakte van
het apollinische denken blijven de dionysische denkbeelden rommelen:40
The state of this world is well expressed in the image of the murmur, of the ocean,
of the water mill, of the swoon or even of drunkenness, which bears witness to a
Dionysian ground rumbling beneath this apparently Apollonian philosophy.
(Deleuze 1967, 586)
39

Leibniz bekritiseerde Descartes’ concepten in het essay ‘Méditations sur la connaissance, la vérité et
les idées’ (1684). Deleuze noemt Descartes ‘a man of renaissance’ (Deleuze 2006b, 36) en Leibniz een
barokke denker (Kaiser 2010, 222).
40
Over het dionysische bij Deleuze, zie De Graeve 2009, 72-73.
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Er zijn situaties, waarin het dionysische door de apollinische oppervlakte heen breekt.
Deleuze spreekt dan van ‘the kicking in of the virtual’, oftewel een actualisering van
het virtuele. Deze processen doen zich met name voor in het denken van kunst, omdat
kunst contact maakt met iets dat voorafgaat aan het denken in termen van natuurlijke
differentiatie. Deleuze noemt deze (voedings)bodem van het denken fond:
Such a prior to natural differentiation is no origin and as such no point of
departure, it is rather an indifference, harbouring the power of differentiation, the
potential of a dissolution of distinctions and forms, something, which Deleuze calls
‘ground’ … (Kaiser 2010, 207).
In ‘The Method of Dramatisation’ noemt Deleuze de methode waarmee een
kunstwerk het virtuele, als de ‘bodem’ van het actuele, in de verbeelding actualiseert
dramatisering. Aangezien het een denkmethode betreft, zal de denker dit proces min
of meer actief stimuleren, maar omdat het tevens het denken van kunst is, staat de
uitkomst nooit bij voorbaat vast --- en dat is het cruciale dramatische element.
Ook in dit geval komen Foucault en Deleuze vanuit twee verschillende
denkrichtingen op hetzelfde punt uit. De irruptie van het elementaire en de actualisering
van het virtuele vormen beide een kritiek of ontregeling van het epistemologische
waarheidsvertoog die van binnenuit optreedt. Beide denkers veronderstellen dat het
nodig is om machtsprocessen tot op zekere hoogte toe te laten om ze vervolgens te
kunnen confronteren (Foucault) of om eraan te kunnen ontsnappen (Deleuze).
Bovendien stellen beide denkers vertrouwen in iets elementairs of bodem, als een virtuele
realiteit die zich eindeloos blijft actualiseren en vermogen levert voor creativiteit.

Besluit

In deze uiteenzetting over parrhesia en dramatisering heb ik gewerkt aan een
theoretisch kader voor de uitwerking van parrhesia op het publiek van een kunstwerk.
Eerst ben ik ingegaan op het feit dat Foucault het leven ziet als een kunstwerk, waarbij
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hij zich beroept op poiesis. Met poiesis stellen we ons denken in verband met ons
handelen en voegen we daaraan een ethische component toe, die zich onttrekt aan de
epistemologische kennisstructuren. Vergelijkbaar met de wijze waarop het kunstwerk
zowel een praktijk als een manifestatie is van het kunstenaarsleven, is ons leven dan de
een uitdrukking van de waarheid.
Foucault gaat echter niet in op de vraag of een kunstwerk zelf ook een
parrhesiastische functie kan vervullen en welke rol in dit proces is weggelegd voor de
verbeelding. Hoe kan de parrhesia in de verbeeldingswerkelijkheid van het kunstwerk
een ethisch verschil maken in de wereld daarbuiten? Ik heb gebruikgemaakt van
Deleuzes esthetica, omdat de denkbeelden in de verbeelding daarbinnen niet minder
waar of reëel zijn dan de dingen in de wereld. Hij hecht meer belang aan het
‘vermogen’ dat van lichamen uitgaat om bij andere lichamen iets teweeg te brengen.
Het affect van kunst is werkelijk, in de zin dat de invlod van een kunstwerk op het
publiek niet kan worden ontkend.
Net als bij Foucault is kunst bij Deleuze een denkmodus die ons in staat stelt
om de drempels tussen verschillende discoursen of werkelijkheden te passeren.
Waarheid is gelegen is de nomadische zwerftocht langs verschillende discoursen en in
het denken van de overgangen. Hiervoor maakt het kunstwerk contact met iets wat
aan differentiatie voorafgaat, een ‘onverschillige’ of virtuele ‘bodem’, die in het
kunstwerk wordt geactualiseerd. Het feit dat dit virtuele, door Deleuze ook wel
aangeduid als het dionysische, in het platoonse en cartesiaanse denken ondergeschikt
wordt gemaakt aan een transcendente werkelijkheid, maakt het virtuele vergelijkbaar
met het ‘elementaire’ bij Foucault. Door het virtuele te actualiseren biedt de kunst
toegang tot de ongeordende chaos van het bestaan, tot het ‘ware leven’, dat zich niet
laat ordenen. Wanneer deze actualisering min of meer actief wordt gestimuleerd, als
een methode om te ontsnappen aan de hiërarchie van het platoonse en cartesiaanse
denken, spreekt Deleuze van dramatisering. Het is niet voor niets dat hij daarvoor een
term aan de (toneel)kunst ontleent, want het ‘denken van kunst’ maakt van deze
denkmethode deel uit. Dramatisering biedt een kader voor de werking van parrhesia
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in een kunstwerk. Door parrhesia te begrijpen als een actualisering van het virtuele,
van iets dat niet minder werkelijk is dan de wereld buiten het kunstwerk, maar wel
radicaal nieuw is, wordt duidelijk waarom parrhesia zo’n grote impact kan hebben op
een mens of een samenleving. Ten slotte is het concept dramatisering aantrekkelijk
voor de analyse van Vondels treurspelen omdat Deleuze zijn esthetica deels baseert op
Spinoza’s ethiek, die in de jaren 1660 leidt tot een theoretisch kader voor de werking
van de hartstochten in het toneel. In hoofdstuk 3 heb ik laten zien dat Vondel
parrhesia duidt als een bijna fysieke kracht, die de ziel letterlijk in beweging brengt
(201). In hoofdstuk 5 en 6 hoop ik aan te tonen dat deze parrhesiastische werking, ook
wat betreft Vondels treurspelen, kan worden geduid in termen van Spinoza’s ethiek
van affect.
Hoewel ik dramatisering in deze studie bespreek aan de hand van Vondels late
werk, vormen verschillende aspecten van dramatisering mijns inziens een rode draad
in zijn hele oeuvre. Denk bijvoorbeeld aan Vondels parrhesiastische confrontaties van
allerlei vormen van transcendentie, zoals zijn onthullingen van de soeverein als een
hypocriet in de Bijbelspelen Lucifer, Salmoneus en Faëton (Korsten 2009, 195-214), of
zijn veroordeling van martelaarschap in Gysbreght van Aemstel, Peter en Pauwels en
Jeptha. Ook Vondels toenemende fascinatie met de affectieve werking van het
treurspel, zoals verwoord in bijvoorbeeld de Voorredes van Salmoneus en Jeptha, laat
zich mede verklaren door deze dramatiserende tendens. Het feit dat deze zich
voordeed lang voordat Spinoza’s werk in Amsterdam circuleerde, wijst erop dat
Vondel en Spinoza vergelijkbare vragen stelden over de relatie tussen religie en
politiek in de zeventiende-eeuwse samenleving. Deze gedeelde vragen maken hen
zichtbaar als twee Nederlandse en twee barokke denkers, al betreft het dan twee
verschillende modi van het denken: die van filosofie en van kunst.
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Hoofdstuk 5
Parrhesia en de ethiek van affect
Dramatisering in Herkules in Trachin (1668)

Inleiding

Vanaf de late jaren 1660 woedde er een hevig debat in de Amsterdamse theaterwereld
over het opvoeren van de hartstochten op het toneel.1 Dit debat maakte deel uit van
een bredere discussie over de aard en werking van de hartstochten, die werd gevoerd
binnen de kaders van de nieuwe ‘ethische wetenschappen’. Het toneel, ook wel
aangeduid als ‘the seat of passion in the seventeenth century’ (Hoxby 2013, 579), was
een van de ruimtes waarin deze ethische discussie plaatshad en effect had. Met name
het tragische genre, waarin de hartstochten van oudsher een cruciale rol vervulden,
ontwikkelde zich tot een kritische ruimte waarin filosofische theorieën over de
hartstochten met elkaar de confrontatie aangingen.2 Het debat zorgde voor tweespalt
in het Amsterdamse schouwburgbestuur: drie van de zes hoofden wilden het beleid
van Jan Vos voortzetten, die in 1667 was gestorven, en spektakelstukken
programmeren die de hartstochten van het publiek niet ongemoeid lieten, maar ook
een morele boodschap uitdroegen.3 Deze bestuurders waren gesteld op het repertoire

1

Zie Schenkeveld-van der Dussen 1978, 11-30; Porteman en Smits-Veldt 2008, 691-694; Holzhey 2014,
190-216. Over de bestuurlijke context van het debat, zie Holzhey 2014, 98-107. Enkele bijdragen aan het
debat zijn ‘Bericht aan alle beminnaars der poëzy’ (ondertekend N.N.) en ‘Nabericht’ (ondertekend
E.B.I.S.K.A.) in De Griekse Antigone (Rotrou 1670) en Lodewijk Meijers Antwoordt op het voor- en
nabericht, by de Antigone gevoegt door N.N. en E.B.I.S.K.A., Onderwys in de tooneel-poëzy door de leden van
Nil (deze publicatie werd aangekondigd in 1670, maar verscheen pas in 1765) en Andries Pels’ Gebruik
én misbruik des tooneels (1681). Voor een compleet overzicht, zie Holzhey 2014, 164.
2
Over het vroegmoderne toneel als de zetel van de hartstochten binnen de samenleving, zie Hoxby
2013, spec. 579.
3
Van de schouwburghoofden in 1667-1668 en 1668-1669 behoorden Simon Engelbrecht, Tobias van
Domselaer, Cornelis van der Cruyssen tot de conservatieve partij en Lodewijk Meijer, Jacob van der
Poel, en Jacob Vallan tot de progressieve (Te Winkel 1924, 417). Over de relatie met het weeshuis, zie
Rotrou 1670, fol. *3v-*4. Met dank aan Sabine Muller.
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van Attische en Romeinse treurspelen,4 maar schroomden niet om de gezaghebbende
toneelwetten uit de oudheid zo nu en dan te negeren (Jansen 2001, 230). De
spektakelstukken trokken grote bezoekersaantallen en brachten veel geld in het laadje
voor het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis. De tegenpartij werd aangevoerd
door de vrijdenker Lodewijk Meijer, die pleitte voor een grondige herbestudering van
Aristoteles’ Poetica in het licht van de nieuwe ethische wetenschappen, die in Frankrijk
al tot de Frans-classicistische poëtica hadden geleid.5 In Meijers optiek dienden de
hartstochten zich niet zozeer op het toneel als wel in het hoofd van de beschouwers af
te spelen, waar ze processen van kennisverwerving konden intensiveren. Hij dreef zijn
wens om een nieuw soort toneel op de planken te brengen echter zo sterk door dat hij
in 1669 uit het schouwburgbestuur werd ontslagen.
Korte tijd later richtte Meijer met enkele gelijkgezinden een toneelgezelschap
op met de verlichte naam Nil volentibus arduum: ‘niets is moeilijk voor hen die
willen’.6 Met deze woorden daagde Nil het publiek uit om zichzelf in en door het
theater te vormen. Voor dit doel diende de klassieke toneeltheorie te worden herzien,
want in de ogen van de leden van Nil was het didactische effect van de aristotelische
tragedie nog niet optimaal. Volgens Aristoteles zorgde een intense ervaring van angst
(phobos) en medelijden (eleos) ervoor dat de toeschouwers spiritueel van overmatige
hartstochten werden ‘gereinigd’.7 Dit effect van katharsis zou volgens Nil groter zijn
als het in overeenstemming werd gebracht met het principe van ‘poëtische
gerechtigheid’, dat al werd gehanteerd door Horatius maar door de Frans-classicisten
weer op de voorgrond was geplaatst.8

4

Denk daarbij aan de programmatische publicatie van De Griekse Antigone (Rotrou 1670).
De theorie voor het Frans-classicisme was, behalve op Franse en klassieke denkers, ook gebaseerd op
het werk van de Nederlandse geleerden Daniël Heinsius (1611) en vooral Gerard Vossius (1647). Zie
Bloemendals ‘Introductionary Essay’ bij Vossius’ Poeticarum institutionem (42-43).
6
Over Nil, zie Harmsen 1989; Porteman en Smits-Veldt 2008, 694-710; Holzhey 2014, 91-162.
7
Zie Poetica, 1449b. Voor de aristotelische theorie van de tragedie, zie hoofdstuk 3 (170-171).
8
Over het decorum m.b.t. poëtische gerechtigheid bij de Frans-classicisten en Nil, zie Jansen 2001,
183-188.
5
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Afb. 15 Het vignet van Nil volentibus arduum op het titelblad van Ifigenia
(1683): op de top lonkt de laurier.
Volgens dit principe werden de slechte personages gestraft en de deugdzame, na een
lange lijdensweg, beloond (Onderwys, 347).9 Nil propageerde een vorm van toneel die
de toeschouwers onderwees met positieve voorbeelden van rationeel gedrag. De
katharsis was in de poëtica van Nil geen spiritueel proces meer, maar een
verstandelijke en moralistische ‘les’. Ook de plot van de tragedie onderging een
verandering, want de peripeteia (noodlottige wending) en de anagnorisis (het moment
waarop de held tot inzicht komt), die door Aristoteles als de belangrijke momenten in

9

Zie bijv. Lodewijk Meijer: ‘En dewyl het inde Menschen de vermaakelijkste verandering is over te
gaan vande droefheidt tot de blyschap … Oordeelen wy dat de heedendaagsche Dichters de Ouden
daar in overtreffen; en dat de Tooneelpoet moet toeleggen, wil hy den Lauwerkrans waerdigh worden,
zyne aanschouwers eerst droevigh, en daar na blyde te maaken, en wel met de blyschap te laaten
vertrekken’ (Onderwys, 365). Over de katharsis bij Nil, zie Harmsen 1989, 350-358. Over de katharsis
bij de Frans-classicisten, zie Hawcroft 2011, 263; Hoxby 2013, 580.
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de tragedie werden beschouwd (Poetica, 1450a), waren niet langer noodzakelijk nu de
held van het begin af aan volmaakt was. In de opvatting van Nil was een bezoek aan de
schouwburg als de beklimming van een steile rots, waar bovenop de lauweren lonkten
ter bekroning van de mentale inspanning --- zoals het vignet liet zien (afb. 15). Het
zeventiende-eeuwse publiek ervoer de moraliserende toneelopvoeringen van Nil,
hoewel zowel de ‘goede’ als de ‘slechte’ personages het daarin nog altijd zwaar te
verduren hadden, als minder sensationeel en meeslepend dan de irrationele
spektakelstukken van Vos.10
De oprichting van Nil hield verband met een grote doorbraak in de ethische
theorie, ontketend door René Descartes (1596-1650), een Franse filosoof die lange tijd
(1628-1649) werkzaam was geweest in de Nederlanden (James 2012, 1361). Descartes
introduceerde een ontologisch onderscheid tussen lichaam en geest (of ziel) als twee
principieel gescheiden domeinen met hun eigen wetten. Het lichamelijke was
onderhevig aan natuurkundige wetten, die door de geest met de rede konden worden
geopenbaard. De geest was transcendent aan het lichaam, in de zin dat de geest
deelnam aan de goddelijke rede, waaraan het lichaam onderhevig was. Descartes’
dualisme van lichaam en geest maakte een rationele studie van de hartstochten
mogelijk, als aanvulling op de traditionele theologische en moralistische benaderingen.
In Les passions de l’âme (1649; De hartstochten van de ziel) omschrijft Descartes de
hartstochten als het puur fysieke affect van natuurkrachten die het lichaam letterlijk
aandoen (afficere) en in beroering brengen (emovere).11 Het feit dat de hartstochten
konden worden verklaard aan de hand van natuurkundige wetten, betekende volgens
Descartes dat ieder mens zijn persoonlijke hartstochten kon beheersen met de kracht
van de rede (James 2012, 1369).

10

In ‘Bericht aan alle beminnaars der poëzy’ worden de toneelopvattingen van Nil ‘een Poëetische
Inquizitie, ofte een slaafachtige onderzoeking der kunst’ genoemd, die leidde tot ‘raazende dulligheyt’
(Rotrou 1670, fol. *2). Zie ook Holzhey 2014, 107-110, 112-116.
11
Voor Descartes’ opvattingen over de hartstochten, zie James 2012, 1362-1379; Leo 2013, 34-38.
Over denkbeelden of ideeën bij Descartes, zie Kaiser 2010, 211.
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Toneel was zo’n kracht die mensen in beweging kon brengen, vergelijkbaar met de
wijze waarop een druppel een rimpeling veroorzaakt in het water. In de door Nil
samengestelde ‘poëtica’ Onderwys in de tooneel-poëzy (1765) wordt veelvuldig
verwezen naar de cartesiaanse theorie. Volgens Ton Harmsen (1989) vormde
Descartes de belangrijkste filosofische drijfveer voor Nil en was zijn denken via het
werk van de toneelschrijver Pierre Corneille (1606-1684) bij Nil terechtgekomen (1011; Hawcroft 2011, 263). Ook in de literatuurgeschiedenis van Porteman en SmitsVeldt (2008) wordt Nil omschreven als een beweging naar het voorbeeld van in de
eerste plaats de Frans-classicisten (692-694). Tanja Holzhey (2014) heeft dit beeld
inmiddels bijgesteld; Nil baseerde zich lang niet alleen op buitenlandse letterkundige
invloeden, maar ook op de filosofische discussie die in de Republiek werd gevoerd. De
leden van Nil hadden een grote filosofische belangstelling en ze zullen Descartes, als ze
hem al niet persoonlijk hadden ontmoet, hebben gekend uit zijn werken, die in
intellectuele kringen goed bekend waren.
Niet minder schatplichtig waren de leden van Nil aan de Joods-Nederlandse
denker Benedictus de Spinoza (1632-1677), wiens werk echter te controversieel was
om expliciet te worden geciteerd.12 Ten minste twee van de oprichters van Nil,
Lodewijk Meijer en Johannes Bouwmeester,13 waren ‘spinozisten’, mensen die de
werken van Spinoza bestudeerden en met hem correspondeerden sinds hij in 1661
Amsterdam was ontvlucht.14 Een voornaam verschil met Descartes was dat volgens

12

Over de publicatiegeschiedenis en censuur van Spinoza’s werken, zie Visser 1996; Steenbakkers
1994, 5-70; Spruit 2012, en het Spinoza-nummer van Quaerendo 43.4 (2013).
13
M.n Meijer was als medeleerling van Van den Enden goed met Spinoza bevriend en op de hoogte
van zijn werk. Zo schreef hij een uitgebreide inleiding bij de Nederlandse vertaling van Spinoza’s
uitgave van Renati Des Cartes principiorum philosophiæ (1663): Renatus Des Cartes Beginzelen der
wysbegeerte (1664). Over Meijer, zie Klever 1997, 61-103; Van Hardeveld 2000, 11-102; Steenbakkers
1994, 103-128; Porteman en Smits-Veldt 2008, 694-696. Voor Meijers visie op het treurspel, zie
Onderwys, 345-390. Voor Meijers treurspelen, getiteld Ghulde Vlies (1667) en Verloofde Koninksbruidt
(1668), zie Spies 2005a.
14
Vanaf 1661 verhuisde Spinoza naar Ouderkerk aan de Amstel, Rijnsburg, Voorburg en Den Haag
(Nadler 1999, 230). Voor de contacten tussen Spinoza op Nil, zie Van der Haven en Holzhey 2007,
253-257; Holzhey 2014, 71-74.
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Spinoza de mens niet kon voorkomen dat hij werd aangedaan door de hartstochten.15
De mens kon de hartstochten wel rationaliseren, maar hij kon zich er nooit aan
onttrekken. Bovendien beschouwde Spinoza het menselijke vermogen om te worden
‘aangedaan’ niet alleen als een zwakte, maar ook als een kracht (Ethica 5: Prae. (N 263264, /E 287)). Als een mens leerde begrijpen hoe hij door zijn lichaam deel uitmaakte
van het natuurkundige krachtenveld, zou hij die krachten in zijn voordeel kunnen
aanwenden. Zo was kennisverwerving volgens Spinoza het gevolg van een aandoening
van de verbeelding, waarbij denkbeelden werden opgeroepen als het noodzakelijke
voorstadium van rationele kennis. Spinoza maakt onderscheid tussen het passief
ondergaan en het actief rationaliseren van de hartstochten, waarbij alleen de passieve
vorm leidt tot passies (lijdingen) in de negatieve zin van het woord (Ethica 3: Def. 3 (N
109/E 164)).
Het stimuleren van de verbeelding had echter ook een gevaarlijke bijwerking,
omdat deze processen in de verbeelding oncontroleerbaar en onberekenbaar zijn.
Wanneer deze processen in de verbeelding leiden tot de actualisering van een virtuele
werkelijkheid, die daarvoor nog onvoorstelbaar was, spreek ik van ‘dramatisering’.16
Korsten bespreekt de schooldrama’s van Franciscus van den Enden (1602-1674), de
leermeester van Spinoza, als een voorbeeld van dramatiserend toneel.17 Om zijn
leerlingen kennis bij te brengen over de klassieke filosofie en literatuur liet Van den
Enden hen optreden in door hemzelf geschreven toneelstukken. In het onderlinge spel
met de collectieve verbeelding leerden ze nieuwe perspectieven innemen, alternatieve
werkelijkheden te aanvaarden.18 Dramatisering vormde binnen zijn school een
instrument voor educatie en emancipatie. Gezien de invloed van Van den Enden op
15

Zie Ethica 5, Prop. 4, Schol. (N 271/E 292). Vgl. Meijer in Onderwys, 359-365.
Over dramatisering, zie ook de Inleiding (36-43) en hoofdstuk 4.
17
Over Van den Enden, zie de Inleiding, 42, en hoofdstuk 4, 225.
18
Bij het afstemmen van de collectieve verbeelding werd gebruikgemaakt van een eigenschap van de
menselijke natuur die Spinoza ‘navolging van hartstochten’ (imitatio affectuus) noemt: ‘the way we
respond emotionally to the external stimuli that affect us, is modelled on our perception of how other
people react to what affects them’ (Van Bunge 2012, 112-113). Spinoza beschrijft dit fenomeen in
Ethica 3: Prop. 27 (N 132-133/E 184). Zie ook Moreau 2011, 168-170.
16
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Spinoza en van Spinoza op Nil zijn er overeenkomsten in de toneelopvattingen van
Van den Enden en Nil, met name waar het de opvattingen van Meijer betreft. Ook de
leden van Nil wilden het toneel inzetten voor de intellectuele en zedelijke verheffing
van burgers (Holzhey 2014, 175, 282-335), maar in tegensteling tot de politiek
geëngageerde Van den Enden, waren zij beducht voor het revolutionaire potentieel
van dramatisering.
Gedurende de jaren 1670 nam de invloed van Nil binnen de Amsterdamse
toneelwereld weer toe. In 1678, toen de schouwburg heropende na zes jaar sluiting in
verband met het Rampjaar en de oorlog, waren ze goed vertegenwoordigd in het
schouwburgbestuur en werden toneelteksten die actuele politieke kwesties aanroerden
zoveel mogelijk van het toneel geweerd. Vondels laatste treurspelen, die onder het
beleid van Vos al zelden werden geprogrammeerd (Calis 2008, 312), kwamen er onder
het nieuwe bestuur nog bekaaider vanaf.19 Vondels kritische onderzoekingen in
treurspelvorm waren uit de mode en zullen als statisch en onnodig tegendraads zijn
ervaren. Ook Herkules in Trachin werd tijdens Vondels leven geen enkele maal
opgevoerd. Nil stond echter machteloos tegenover publicaties in boekvorm, die door

19

De database Onstage laat zien dat Vondels stukken na 1660 vaker werden opgevoerd dan vaak
wordt aangenomen en vooral dan Vondel zelf deed voorkomen. Wel is het zo dat ongeveer de helft
van de stukken van voor 1650 waren (zoals Gysbreght en de drie Joseph-spelen) en dat lang niet alle
nieuwe stukken van Vondel werden geprogrammeerd, maar dat waren er dan ook erg veel. Ook laat de
waardering voor Vondel een duidelijk dal zien in de periode 1666-1669. Opvoeringen van Vondels
treurspelen in Amsterdam tussen 1660 en 1679: 1660: Gysbreght (4 keer opgevoerd), Jeptha (3), Joseph
in Dothan, Joseph in Egypten en Joseph int Hof (2), Samson (3), David in ballingschap (3). 1661:
Gysbreght (5), David herstelt (4), David in ballingschap (1), de drie Joseph-spelen (1). 1662: Gysbreght
(4), de drie Joseph-spelen (1), Jeptha (1). 1663: Gysbreght (7); Batavische Gebroeders (3), de drie
Joseph-spelen (3). 1664: de drie Joseph-spelen (2). 1665: Gysbreght (2), de drie Joseph-spelen (2),
Palamedes (3), Edipus (2). 1666: Edipus (2), Gysbreght (3). 1667: Gysbreght (1). 1668: Gysbreght (1).
1669: de drie Joseph-spelen (4), Gysbreght (3), Gebroeders (2). 1670: de drie Joseph-spelen (2),
Gebroeders (2). 1671: Gebroeders (2), de drie Joseph-spelen (1), Salomon (2), Gysbreght (2). 1678: de
drie Joseph-spelen (2), Gysbreght (2). In de periode 1663-1665 was de schouwburg gesloten wegens
verbouwing en vonden de voorstellingen in een huis op het Droogbak bij de Haarlemmerpoort plaats.
In 1672-1677 en 1679 werd de schouwburg wegens de oorlog met Engeland en Frankrijk gesloten. Met
dank aan Sabine Muller.
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uitgevers en boekhandelaren zonder belemmering werden verspreid onder de
Amsterdamse burgers, ter prikkeling en ontroering van de verbeelding.20

Herkules in Trachin
Toen Vondel in 1668 Herkules in Trachin publiceerde was hij 81 jaar oud.21 Het zou
zijn laatste treurspel zijn en, zoals Korsten (2006) stelt, het ‘eindpunt van een niet
aflatend onderzoek naar de relatie tussen religie en politiek’ (33). Herkules in Trachin
is een vrije vertaling van Sophocles’ Trachiniae (ca. 450-424 v. Chr; Vrouwen van
Trachis).22 De plot wordt gevormd door de terugkeer van Herkules naar zijn huis en
zijn echtgenote Deianier, nadat hij de hem door koning Eurystheus en koningin
Omphale opgedragen werken tot een goed einde heeft gebracht. Op de terugweg
neemt hij wraak op een oude vijand, koning Eurytus, door diens stad te vernietigen en
diens beeldschone dochter Iole te schaken. Na afloop wil hij dankoffers brengen aan
Jupiter in de offerplaats Ceneus, maar om zijn komst thuis vast aan te kondigen stuurt
hij de krijgsgevangenen, waaronder Iole, vooruit. Deianier, die zich met de reizende
hofhouding tijdelijk in Trachis ophoudt, verheugt zich over de aanstaande thuiskomst
van Herkules, maar wanneer een bode haar de identiteit van Iole onthult, wordt ze
jaloers. Na lang wikken en wegen besluit ze om het offergewaad van Herkules in te
smeren met het bloed van de centaur Nessus. Deze was neergeschoten door Herkules
nadat hij had geprobeerd Deianier te verkrachten. Voordat hij stierf, had Nessus
Deianier in het oor gefluisterd dat zijn bloed een afrodisiacum was (afb. 16). De
peripeteia is het moment waarop Deianier zich realiseert dat het centaurenbloed door
Herkules’ pijl, die in het gif van de hydra was gedoopt, tot een dodelijk gif was
gemaakt en dat Nessus haar heeft gebruikt om zich op Herkules te wreken (v. 727).

20

Op de werking van dramatisering bij een leespubliek ga ik in in hoofdstuk 6 (346, 357).
Gebruikt ex. Sofokles Herkules in Trachin. Amsterdam: de weduwe van Abraham de Wees, 1668. Ex.
KB: 448 K 175. Voor de regelnummering, zie de WB-editie door J.D. Meerwaldt en A.A. Verdenius (WB
10: 545-607).
22
Over Trachiniae, zie Jebb 1902; Easterling 1982; Levett 2004; Hall 2010, 316-318.
21

270

Afb. 16 Nessus is dodelijk getroffen door Herakles’ pijl en fluistert Deianeira
de noodlottige leugen in. Naar Peter Paul Rubens (maker onbekend), Nessus en
Deianeira (ca. 1747-1806).
Het offergewaad is dan al op weg naar Ceneus. Wanneer Herkules het aantrekt, vreet
het gif zich in zijn vlees en raakt hij verwikkeld in een huiveringwekkende doodstrijd,
waarbij hij zijn schildknaap Lichas van een rots slingert. Als Deianier hoort wat ze
heeft aangericht, steekt ze zichzelf neer. Tijdens zijn laatste minuten beveelt Herkules
zijn zoon Hyllus om hem levend te verbranden op de berg Oeta en om Iole te trouwen.
Na enig verweer gaat Hyllus akkoord, waarop de begrafenisstoet zich in beweging zet.
Vondel geeft in de treurspeltekst niet aan waar een nieuwe epeisodion of bedrijf
begint. Het stuk opent met een monoloog van Deianier (prologos; v. 1-48) en de
opkomst van de rei (parados; v. 96-143). Daarop volgen vier bedrijven, ieder
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afgesloten met een reizang (stasimon).23 Op het vierde stasimon volgt de slotscène
(exodos; v. 963-1254) en gaat de rei af (Levett 2004, 9).
Vondel had al vaker bewerkingen van Attische tragedies gemaakt en in de
dedicatie van Herkules in Trachin stelt hij zelfs dat alle werken van Sophocles en
Euripides in het Nederlands zouden moeten worden vertaald.24 Na de bewerkingen
van Sophocles’ topstukken Elektra (1639) en Koning Edipus (1660) is de keuze voor
Trachiniae opmerkelijk. Het stuk werd door Vondels tijdgenoten niet hoog
aangeslagen. In zowel Daniël Heinsius’ De tragoediæ constitutione liber (1611) als
Gerard Vossius’ Poeticae institutiones (1647) wordt het slechts mondjesmaat
besproken, tegenover lange uitweidingen over de ‘modeltragedies’.25 Heinsius uit
kritiek op de stijl van het stuk; Herakles’ taalgebruik was te heetgebakerd en daarom
ongepast voor een held,26 die ook in zijn taalgebruik verheven hoorde te zijn.27 Deze
kritiek past in de latere, negentiende-eeuwse beeldvorming van Trachiniae als een
‘oertekst’ met een irrationele plot en rauwe taal die niet representatief was voor
Sophocles’ evenwichtige en op eenheid gerichte stijl.28 Mijn hypothese is dat Vondels

23

Eerste episode (v. 144-486) en eerste stasimon (v. 487-553), tweede episode (v. 554-650) en
stasimon (v. 651-674), derde episode (v. 675-823) en stasimon (v. 824-871), vierde episode (v. 872941) en stasimon (v. 942-962).
24
Zie WB 10: 548-549, r. 551. Eerder had Vondel bewerkingen van Sophocles’ Elektra (1639) en Koning
Edipus (1660) gepubliceerd, en Euripides’ Palamedes (1625), Feniciaensche of Gebroeders van Thebe
(1666) en Ifigenie in Tauren (1668). In het geval van Palamedes betrof het de bewerking van
fragmentair overgeleverd materiaal (zie hoofdstuk 1, 79).
25
Zie ook de inleiding van J.D. Meerwaldt en A.A. Verdenius bij de WB-editie van Herkules in Trachin
(WB 10: 546).
26
Ik maak onderscheid tussen ‘Herkules’, de protagonist van Vondels treurspel, en ‘Herakles’, de held
uit de Griekse mythologie en Sophocles’ Trachiniae. Hetzelfde geldt voor ‘Deianier’ --- bij Vondel --- en
‘Deianeira’.
27
Zie Heinsius, De tragoediæ, 106. Zie ook 68, 117; Meter 1984, 226, 235, 249. Vondel heeft Heinsius’
kritiek ter harte genomen, want hij vertaalde de bekritiseerde versregel, ‘Nunc nunc dolorum anxiferi
torquent vertices’ (v. 1046), als volgt: ‘Een pijn, met geene tong t’ontvouwen, noch te melden’ (v.
1045). Over decorum m.b.t. taalgebruik in de tragedie, zie Jansen 2001, 228.
28
Dit beeld werd m.n. veroorzaakt door de vernietigende besprekingen van Friedrich von Schlegel.
Het werd pas bijgesteld in 1982, toen Pat Easterling aantoonde dat Schlegel de hardvochtige inhoud
had verward met de stijl, die weinig afwijkt van de stijl in Sophocles’ andere werk (Schlegel 1846, lect.
7, spec. 109; Hall 2009, 72-74; 2010, 317-318). Zie ook Levett 2004, 115-116. Voor een overzicht van
de receptie van Sophocles’ tragedies, zie Goldhill en Hall 2009, 1-24.
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keuze voor Trachiniae verband hield met de discussie over de hartstochten in de
toneelwereld. Met deze hardvochtige tragedie, waarin de hartstochten triomferen over
de rede, mengt Vondel zich in de discussie. Op het eerste oog vormt het stuk een
provocatie van de classicistische toneelopvattingen van Nil.29
In de dedicatie van Herkules in Trachin, opgedragen aan ‘Den edelen en
eerentvesten Heere Jakob Hinlopen Vermaes, Out bewintheere der Groenlantsche
Maetschappye’,30 worden de hartstochten expliciet gethematiseerd. Na een
opsomming van Herkules’ heldenverrichtingen maakt hij een kritische opmerking
over diens verwijfdheid, wellust en wraakzucht:31
[De heilige outvader Lactantius]32 ontdekt de schendige lasterstukken, en het
onvermogen in rechtschape deughden van dien verwijfden [Herkules], die, eene wijl
onder dwang van Omfale in joffersgewaet, de spil en naelt hanteerde: want gelijk de
zelve outvader zeght, niet gedroghten, leeuwen, draeken, roofvoogels, en Amazonen
temmen, maer zich zelven van onmatige wellusten speenen, wraekgierige
gramschap en begeerlijkheden intoomen, is een grooter overwinninge … Dit dan
aldus, met een snedigh onderscheit en gezont oordeel, ingezien, zoo kan het
kunstigh vertoonen van Herkules val en gedroomde vergodinge ons geen misbruik
van andersins leerachtige fabelen inplanten, nochte leeraeren aen eenige
Heidensche godtheit vergaepen. (r. 55-67)
Vanuit christelijk oogpunt is Herkules niet deugdzaam, want ondanks het feit dat hij
talloze gedrochten heeft getemd, lijkt hij niet in staat om zichzelf te beheersen. Voor
29

Vgl. de publicatie van Sophocles’ De Griekse Antigone (1670) als provocatie van Nil. Meijer (1670)
beschouwt Thomas Asselijn als de auteur van het ‘Bericht’ en ‘Nabericht’ en het schouwburgbestuur
als de opdrachtgever van de publicatie (Worp 1884, 58).
30
Zie WB 10: 548-551. Jacob Tijmonsz Hinlopen, later genaamd Jacob Hinlopen Vermaes (16161685), was koopman op Spanje en zijdeverver, in welke hoedanigheid hij Vondel zal hebben leren
kennen. In 1654 wordt hij vermeld als bewindhebber van de Noordsche Compagnie voor de
walvisvangst, ook wel de Groenlandse Compagnie genoemd. Als regent van het
Aalmoezeniersweeshuis van 1652 tot ca. 1661, stond hij in contact met het schouwburgbestuur.
(Naamlijst Regenten Aalmoezeniersweeshuis 1661-1798. Amsterdam Museum, inv.nr. KA 7505.1/2).
Vondel noemt Vermaes een begunstiger van de schilderkunst en de ‘heldenpoëzie’ (WB 10: 551, r. 7181).
31
Herakles stond in de zeventiende eeuw in de eerste plaats bekend als een allegorie van deugd en
volharding, waarbij zijn knots doorging voor de verpletterende kracht van de rede (F. Bezner.
‘Heracles.’ BNP (Suppl. )). Denk bijv. aan de Herakles-figuur in het drukkersvignet van Willem Jansz
Blaeu, met als onderschrift: Indefessus agendo (Onvermoeibaar bedrijvig).
32
Vondel verwijst naar Lactantius’ Divinarum Institutionum libri septem 1: 18 (ca. 240-320).
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iedere kenner van de tragedie is het duidelijk dat deze eigenschap Herkules tot een
onvolmaakte en dus geschikte protagonist maakt voor een treurspel. Toch acht
Vondel het noodzakelijk de keuze voor deze dubieuze held nader te motiveren. Hij
legt uit dat Sophocles’ tragedie niet zomaar een heidens verdichtsel over ‘wellust’ en
‘gramschap’ is, maar dat ze ‘andersins’, dat wil zeggen voor de goede verstaander, een
‘leerachtige fabel’ behelst over de omgang met de hartstochten. Door de tragedie als
een les te beschouwen en door het frequente gebruik van woorden als ‘onderscheit’,
‘oordeel’ en ‘leerachtig’ haakt Vondel aan bij het vocabulaire van Nil. Vondel spoort de
lezer niet aan zijn treurspel te ondergaan als een passieve reiniging van de ziel in de
aristotelische zin, zoals hij doet in het Berecht van Jeptha,33 maar nodigt het uit om de
hartstochten actief en bewust te beleven.
Het motief van lering keert verderop in de dedicatie terug, waar Vondel uitlegt
waarom hij Sophocles’ Trachiniae en niet Seneca’s Hercules Oetaeus heeft bewerkt:
Wie dit treurspel, in de weeghschaele van een bezadight oordeel, tegens den dollen
ook Eteeschen Herkules van Seneka naeukeurigh opweeght, zal wel bevroeden
hoede Latijnsche speelen van geleertheit gepropt zijn, maer boven hunne kracht
gespannen staende, met luit roepen en stampen, de Grieken poogen te verdooven,
die ondertusschen hunne natuurlijke stem bewaeren, en, gelijk afgerechte
musikanten, met kennisse begaeft, op de vereischte maet, de stem, naer den zin der
woorden, weeten te verheffen, en te laeten daelen. (r. 81-90)
Vondel maakt hier onderscheid tussen de door Jansen (2001) als oor- en oogtoneel
aangeduide toneeltradities.34 Het oortoneel is de traditie van de Griekse tragedie, als
het genus grande dat een katharsis teweeg kon brengen, puur door de rangschikking
van de stof en de ‘zoet-vloeyentheidt der vaerzen’ (leksis). Voor het oogtoneel moet in
33

In het Berecht stelt Vondel over het treurspel: ‘Aldus woelen, tuimelen, en barnen hier verscheide
hartstoghten, door geduurige veranderingen van den beginne tot het ende’ (WB 8: 777, r. 123-125).
34
Zie Jansen 209, 229-230. Vondel maakt dit onderscheid reeds in het Berecht van Jeptha: ‘schoon de
toestel des treurhandels zoodaenigh behoorde te wezen, dat die, zonder eenige kunstenary, of hulp der
lijdende personaedje, maghtigh ware alleen door het aenhooren en lezen der treurrolle [zonder
wanschape en gruwzaeme wreetheden te vertoonen, en misgeboorten, en wanschepsels, door het
ontstellen van zwangere vrouwen, te baeren], medoogen en schrick uit te wercken op dat het treurspel
zijn einde en ooghmerck moght treffen …’ (WB 8: 777, r. 134-240).
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Vondels omgeving in de eerste plaats worden gedacht aan de spektakelspelen van Vos,
die met senecaanse gruweltaferelen een breed publiek naar de schouwburg poogde te
trekken. Hoewel Vondel beide tradities zeer geleerd noemt (en in beide heeft
gewerkt), ligt zijn voorkeur duidelijk bij de Griekse spelen. De vorm van Hercules
Oetaeus is overdadig en daarom onnatuurlijk, terwijl in Trachiniae ‘de stem, naer den
zin der woorden’ is; inhoud en vorm zijn in harmonie. Ook hier verzoekt Vondel de
lezer ‘bezadigt’ en ‘naeukeurigh’ te oordelen, waarbij hij de door Nil gepropageerde
actieve beleving van de hartstochten op de aristotelische tragedie lijkt te betrekken.
Vondel neemt een ambigue positie in binnen de Amsterdamse discussie over de
hartstochten. Enerzijds distantieert hij zich van Vos’ oogtoneel en pleit hij voor een
verstandelijke beleving van het treurspel, anderzijds kan zijn keuze voor de bewerking
van Sophocles’ onstuimigste tragedie als een provocatie van Nil worden beschouwd.
Bovendien laat Vondel in het midden of Herkules een dappere held of een wilde
heiden is en of zijn dood uiteindelijk als een tragische gebeurtenis of een morele les
moet worden begrepen. Herkules in Trachin kan niet probleemloos worden
geïnterpreteerd als een steunbetuiging aan een van beide partijen in de discussie, en
die ambigue stellingname maakt Vondels stuk polyfoon.
Een analyse van de polyfonie in Herkules in Trachin met betrekking tot de
hartstochten biedt inzicht in zowel de zeventiende-eeuwse discussie over de
hartstochten als Vondels positie daarbinnen. Ik wil ook laten zien dat zich, onder
invloed van de nieuwe ethische wetenschappen, een geleidelijke verschuiving voordoet
in Vondels parrhesia, die zich in 1668 nog het best laat uitleggen aan de hand van
Spinoza’s ethiek van affect. Dat betekent dat de oude Vondel in 1668 nog altijd
deelnam aan het culturele en politieke debat in Amsterdam.

Vooruitblik
Eerst zal ik in paragraaf 5.1 de aard en de werking van de hartstochten in Herkules in
Trachin analyseren aan de hand van het personage Herkules. De polyfone wijze
waarop zijn hartstochten in de tekst worden verbeeld opent drie discoursen over de
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hartstochten in relatie tot toneel die in 1668 in Amsterdam aanwezig waren. Daarna ga
ik in paragraaf 5.2 in op het personage Deianier, dat zich heel anders tot de
hartstochten verhoudt dan Herkules, want zij klampt zich voor het maken van goede
beslissingen vast aan de rede. De wijze waarop ze uiteindelijk faalt in haar
beraadslagingen leidt tot een heroverweging van het hartstochtelijke voorkomen van
Herkules. In paragraaf 5.3 ten slotte laat ik zien dat Vondel in de exodos enige
wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van Trachiniae, waardoor Herkules geen
volwaardige anagnorisis doormaakt en een onvrijwillige dood sterft. Ik beschouw het
uitblijven van de anagnorisis in Herkules in Trachin als de dramatisering van een
mogelijke werkelijkheid waarin God zich onverschillig toont voor het lijden van de
mens. Deze dramatisering beschouw ik als Vondels methode van parrhesia in dit
treurspel.

5.1 Herkules en de hartstochten

Zoals aangekondigd in de dedicatie wordt het optreden van de titelheld gekenmerkt
door excessen en botheid. Herkules laat zich leiden door wraakzucht (v. 249-269, 290)
en wellust (v. 357, 465, 477) zonder dat hij probeert zijn passies te onderdrukken of
zelfs maar te verhullen voor de andere personages. Dit elementaire gedragspatroon
wordt op heel uiteenlopende wijzen verbeeld, waarbij Vondel zich beroept op
verschillende discoursen in het debat over de hartstochten. Ik zal ingaan op Herkules’
verbeelding als beest, zoon en slaaf, met het doel drie verschillende perspectieven op
de hartstochten te openen. Het beest opent het perspectief van de aristotelische
tragedie, de zoon dat van het barokke treurspel zoals geconceptualiseerd door Walter
Benjamin (2009), en de slaaf het perspectief van het spinozisme.
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Het beest
De eerste keer dat het publiek Herkules op het toneel ziet, aan het begin van de lange
exodos (v. 963-1249), slaapt hij. Zo gauw hij ontwaakt, breekt hij uit in geraas en
getier, terwijl hij niet meer op zijn benen kan staan en over de grond kronkelt van de
pijn. De overeenkomsten met een wild dier zijn evident.35 Maar ook voordat Herkules
wordt bevangen door de pijn, wordt hij door andere personages al omschreven als een
beestachtige figuur: iemand die het bed deelt met vele vrouwen (v. 570) en die
onberekenbaar bleek, bijvoorbeeld toen hij Ifitus, de zoon van Eurytus, zonder
waarschuwing van een toren duwde (v. 349). Verder wordt Herkules als beestachtig
gekenmerkt doordat hij, als minnaar van Deianier, in het gezelschap verkeert van twee
monsters, wezens die half dier en half mens zijn. Deianiers eerste minnaar, de
riviergod Acheloüs, kan de gedaanten van allerlei dieren aannemen --- ‘dan stier, dan
draeck, dan mensch’ (v. 10) --- en haar belager Nessus is een centaur. Herkules’
beestachtige gedrag in het treurspel sluit aan bij de bredere mythe van Herakles, die
werd opgevoed door een centaur (Cheiron), op jonge leeftijd zijn muziekleraar Linus
de hersens insloeg met een lier (symbool van beschaving) en de kinderen uit het
huwelijk met zijn eerste vrouw, Megara, had vermoord in een vlaag van
verstandverbijstering.
Op het eerste gezicht laat dit beestachtige beeld van Herakles zich moeilijk
verenigen met dat van de deugdzame monsterdoder, maar de samenkomst van
positieve en negatieve eigenschappen is juist cruciaal voor het functioneren van deze
held. Het is een klassieke gemeenplaats dat negatieve krachten alleen door een
gelijksoortige kracht kunnen worden opgeheven. Door zijn bestiale kracht is Herakles
opgewassen tegen de monsters die de menselijke beschaving teisteren (Levett 2004,
61-62). Zo bezien is Herakles niet onverslaanbaar omdat hij half god, maar juist omdat
hij half beest is. Deze gemeenplaats bestond ook in de vroegmoderne tijd, zoals blijkt
uit Il principe (1532), waarin Machiavelli de centauren die Achilles opvoedden
35

In Sophocles’ Trachiniae is de vergelijking van Herkules’ met een beest nog duidelijker (Biggs 1966,
227-231; Elliott Sorum 1978).
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aanhaalt als voorbeeld van de wijze waarop een vorst zowel de mens als het beest in
zichzelf moet kunnen aanspreken (16); de mens handelt volgens de wet en het beest
zet geweld in.
Een voorbeeld dichter bij huis betreft een kort gedicht dat Vondel in 1660
opdroeg aan Jacob Hinlopen Vermaes, regent van het rasphuis (WB 9: 288). Het
rasphuis was een gevangenis naar het model van Dirck Volckertsz Coornherts Boeventucht (1578), waar de gevangenen in hun eigen levensonderhoud voorzagen door hout
te raspen. Vondels gedicht verwijst naar het reliëf boven de ingang, thans gelegen aan
het Singel ter hoogte van de Kalvertoren (afb. 17):
Op d’afbeeldinge van De Tucht boven de tuchtpoort uitgehouwe,
Aen den Heer Jakob Hinlopen Vermaes
Raspijn, de tuchtheer, temt met arbeit zweet en slagen
Wat Circes36 kroes° in schijn° van dieren heeft veraert.
toverdrank; gedaante
Hij spant hun onder ’t juck van zijnen zwaeren wagen.
Zijn zweep verschrickt het wilt, dat stadt en lant vervaert.
Zoo wort de Wanhoop hier voor ’t halsgerecht° bewaert.°37 doodstraf; behoed
Vondel vergelijkt de functie van het rasphuis (in de persoon van Raspijn) met het
temmen van wilde dieren. Raspijn doet daarbij in gewelddadigheid niet onder voor de
gevangenen: ‘Zijn zweep verschrickt het wilt’. De dubbele beestachtigheid wordt
opgeheven en de wagen gaat aan het rollen, vergelijkbaar met de wijze waarop
Herakles de monsters uitroeit. Het is opmerkelijk dat de gevangenen in Vondels
gedicht worden voorgesteld als behekst door ‘Circes kroes’; ze zijn niet echt in dieren
veranderd, maar slechts tijdelijk beroofd van hun menselijke gedaante.

36

Kirke is een heksachtig personage in de Odyssee, dat Odysseus’ manschappen, tijdens hun verblijf
op het eiland Aeaea, met een toverdrank in varkens verandert (Kuhn, B. ‘Circe.’ BNP (Suppl. )).
37
Vondel had Raspijn eerder beschreven in ‘Inwydinge van ’t Stadthuis t’Amsterdam’ (WB 5: 884-885,
v. 745-754). In een brief van P.C. Hooft aan Joost Baeck (28 mei 1630) citeert Hooft n.a.v. Vondels
hekeldicht ‘Harpoen’ de inscriptie onder het reliëf: ‘Het geen, daer alleman voor swight, / Te temmen,
is manhaftheits plight’ (Hooft, Briefwisseling 1: epist. 632, 810). Hooft vergelijkt Vondel hier met
Raspijn.
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Afb. 17 Het reliëf boven de Rasphuispoort aan de Heiligeweg in Amsterdam.
Deze voorstelling van misdadigers als in beesten veranderde mensen, waarin de
menselijkheid evenwel in potentie nog aanwezig is, ligt ten grondslag aan het rasphuis,
waar dit vermogen werd geprikkeld om de schijnbaar reddeloos verloren gevangenen
(‘Wanhoop’) te behoeden voor de doodstraf.38 Vondels gedicht vertolkt het idee dat in
ieder mens een beest schuilt, maar dat een samenleving de beestachtige krachten
dienstbaar kan maken aan het gemeengoed.
Het beest beschikt echter niet alleen over gewelddadige kracht, maar ook over
een vorm van ethische kennis, zoals de figuur van Nessus de centaur in Herkules in
Trachin laat zien. In de Griekse mythologie delven centauren eeuwig het onderspit
tegen hun menselijke tegenstanders, maar nooit zonder eerst het beest in hen te
38

Voor Coornherts opvattingen over de doodstraf als vorm van misdaadbestrijding, zie Gelderblom
en Meijer Drees. Boeven-tucht, 17-19, 24, 53.
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hebben opgewekt.39 Zo wordt ook Herkules’ overwinning op Nessus hem uiteindelijk
fataal, omdat de centaur diens beestachtige wellust als zijn zwakke plek heeft herkend.
Via Deianier weet Nessus daar slim gebruik van te maken:
… wort Herkules bevangen
Met iemants min, gebruik mijn dik geronnen bloet (v. 599-600)
Omdat hij half mens en half dier is, heeft Nessus inzichten in mensen die voor de
beschaafde mensen onzichtbaar zijn. De centaur belichaamt de samenkomst van het
apollinische en het dionysische in ieder mens en als zodanig draagt hij een
ongemakkelijke waarheid over de mensheid in zich. Hij ziet wat ieder mens of iedere
menselijke samenleving onderdrukt omwille van de beschaving en weet dat dit
aanwezig is als een potentiële realiteit die altijd kan worden geactualiseerd.
Een in de oudheid gangbare interpretatie van Herakles’ werken was dat ze de
strijd van de mens tegen alle mogelijke bedreigingen van de menselijke beschaving
symboliseerden, waarbij ‘beschaving’ moet worden begrepen als de optimalisering van
de menselijke natuur.40 Zo stond Diomedes van Thracië, wiens vleesetende merries
Herakles moest temmen, voor de onrechtmatige en tirannieke vorst. Geryon, een reus
van wie Herakles een kudde runderen stal, vertegenwoordigde buitenissige rijkdom en
de Amazones waren een toonbeeld van onkuisheid.41 Herkules’ bevrijding van
Prometheus, een weldaad die hij buiten de echte werken om verrichte, is in dit opzicht
veelzeggend. Prometheus was door Zeus gevangengezet omdat hij door het vuur aan
de mensen te schenken in strijd met de menselijke natuur had gehandeld. De Griekse
denker Dio Chrysostomus (ca. 40-120 n. Chr.) interpreteert deze weldaad als volgt:
Herakles bevrijdt Prometheus niet opdat deze zijn onnatuurlijke praktijken kan
voortzetten, maar hij bevrijdt hem ‘spiritueel’, van zijn hybris tegenover de menselijke

39

Zie H. Cancik en H. Schneider. ‘Centaurs.’ BNP.
Voor Aristoteles was een goed mens iemand die zijn natuurlijke vermogens ontwikkelde, zodat hij
een optimale bijdrage kon leveren aan de polis (Ethica Nicomachea 1: 1094a).
41
Voor deze interpretatie van de mythe, zie Elliott Sorum 1978, 61; CdF84 282. Voor de afzonderlijke
mythen, zie ‘Heracles.’ BNP.
40
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natuur.42 Vanuit dit oogpunt bestreed Herakles niet zozeer de externe als wel de
interne bedreigingen van de mensheid, de gevaren die schuilgingen in de mens zelf. Hij
vocht voor de ware mens, die was ontdaan van verlangens naar macht (Diomedes),
rijkdom (Geryon), seks (de Amazones) en al het andere dat leidde tot ontaarding van
de menselijke natuur --- in de wereld en in zichzelf.
Foucault noemt Herakles, in zijn zoektocht naar de naakte waarheid over de
mens, een cynicus.43 Uit het feit dat het woord ‘cynisme’ is afgeleid van het Griekse
kynikós dat ‘honds’ betekent, kan worden afgeleid dat de cynici het beest in de mens
als een benadering van die waarheid beschouwden. In zijn colleges over parrhesia
noemt Foucault het klassieke cynisme cruciaal voor de overlevering van de
parrhesiastische levensbeschouwing van de oudheid naar het christendom, omdat de
cynicus met zijn levenswijze de waarheid uitdrukte, zoals de parrhesiast dat deed in
zijn spreken. De cynicus stelde zijn leven in het teken van de ‘naakte waarheid’ die
overbleef nadat het leven van alle menselijke sier was ontdaan. Hij zocht dit ware leven
niet alleen voor zichzelf, maar beschouwde het als zijn taak om het ook aan zijn
omgeving te onthullen. Hij deed dit door de waarheid zo sterk te dramatiseren dat het
een schandaal opleverde; het natuurlijke manifesteert zich daarbij als beestachtig, het
vrije als schaamteloos en het soevereine als militant (CdF84 269-275). Foucault noemt
dit proces een ‘cynische omkering’, omdat de cynische onthulling van de waarheid
door de omstanders niet als een zegen, maar als een schandaal werd ervaren. Hij
beschouwt Herakles als de ultieme cynicus en dus als een parrhesiast, omdat hij de
uitwassen van de menselijke natuur bestreed als een onvermoeibare atleet:44

42

Dio Chrysostomus vergelijkt Prometheus, omwille van zijn onnattuurlijke gedrag, met een sofist en
zijn bevrijding met zijn emancipatie van ‘his flattering opinion of himself and from everything he
believed concerning knowledge, technique, and teaching.’ Zie Orationes 8 (Diogenes of Over de
deugd), gecit. in CdF84 282.
43
Ik verwijs hier naar het klassieke cynisme, dat niet, zoals het moderne cynisme, draait om de
cynische twijfel aan de mogelijkheid van waarheid of aan de oprechtheid van menselijke motieven,
maar om het leiden van het ware, naakte leven door het verwerpen van alle verlangens naar macht,
rijkdom, seks en ontaarding.
44
Over de atleet in relatie tot parrhesia, zie CdF84 279-281.
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[the cynic] whose struggle for others and against enemies takes the form of
endurance, destitution, and the constant test of self on self, but also of struggle in
humanity, in relation to humanity, and for the whole of humanity. The Cynic is a
king of poverty, endurance, and dedication. But this is a king who battles both for
himself and for others.
It is in this representation of the Cynic battle that we encounter the figure of
Hercules. The great model for the Cynic king … (280-281)
Volgens Foucault komt in de figuur van Herakles de ethische soevereiniteit van een
mens over zijn leven, dat hij in het teken van de waarheid wil stellen, samen met de
politieke soevereiniteit van een vorst, die streeft naar de waarheid voor de staat. Deze
continuïteit van ethiek en politiek is uiteraard van groot belang voor parrhesia, als een
ethische ruimte binnen een politiek discours. Het strijdvaardige leven van Herakles
kan worden gezien als één lange belijdenis van parrhesia.
Vondels titelheld vertegenwoordigt deze cynische leefwijze, maar zonder dat hij
zich daar zelf van bewust is. Herkules is geen filosoof, maar hij leeft wel naar bepaalde
cynische principes. Zo gaat Herkules’ strijd tegen de gedrochten gelijk op met de strijd
tegen de gedrochten in hemzelf, zoals Vondel benadrukt in de dedicatie: ‘niet
gedroghten, leeuwen, draeken, roofvoogels, en Amazonen temmen, maer zich zelven
van onmatige wellusten speenen, wraekgierige gramschap en begeerlijkheden intoomen,
is een grooter overwinninge’ (WB 8: 550, r. 55-57). Ten tweede beklemtonen zowel
Deianier (v. 33) als Herkules zelf (v. 1007) dat hij zich onvermoeibaar inzet voor
anderen. Hij ontziet zichzelf niet, zodat zijn strijd voor de mensheid uiteindelijk ten
koste gaat van zijn eigen huis (vgl. CdF84 173-174). Ten derde doet Herkules nooit een
poging om zijn schaamteloze gedrag te verhullen. Zo stuurt hij Iole nietsontziend
vooruit naar het hof van Deianier, zonder rekening te houden met haar gevoelens.
Lichas benadrukt in dit verband: ‘[Herkules] verboot noit dit t’ontkennen’ (v. 467). Met
Foucault kan dit onbeheerste en nietsontziende gedrag worden begrepen als een
cynische onthulling of dramatisering van de menselijke natuur. Niet de ontkenning of
de onderdrukking, maar juist de erkenning en onthulling van het beest vormen de
sleutel tot zelfkennis en een leven in het teken van de waarheid.
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De opvatting dat de erkenning van de hartstochten noodzakelijk was voor het leiden
van het goede leven ligt ook ten grondslag aan de aristotelische tragedie,45 waarbij de
toeschouwers door een beleving van de hartstochten werden gereinigd van overmatige
hartstochten (Hall 2009, 1-11). Kristine Steenbergh (2012) heeft in haar analyse van
Vondels treurspel Jeptha (1659) laten zien dat het gecontroleerd toelaten van de
hartstochten voor Vondel prevaleerde boven de onderdrukking ervan, omdat juist de
onderdrukking tot rampen kon leiden. Als Jeptha zijn gevoelens eerder zou hebben
toegelaten, had het offer van Ifis kunnen worden voorkomen (422).46 Dit principe gold
ook voor de toeschouwers van het treurspel. De schouwburg functioneerde in dezen
als een beschermde omgeving, waarbinnen de hartstochten voor de duur van het stuk
ongebreideld konden razen. Deze spanning tussen het uitleven van de hartstochten en
de uiteindelijke loutering, die cruciaal is voor de tragedie, wordt in Herkules in Trachin
verbeeld door het optreden van Pan (Apollo) en Evoë (Dionysus) in een reizang van de
Trachinische vrouwen in de eerste episode.47 Deianier heeft net te horen gekregen dat
haar echtgenoot op weg is naar huis:
Keer:

Nu vrolijk binnen ’t hof gezongen,
Om d’aenkomst van den bruidegom.
Laet mannen mede hunne tongen
Hieronder mengelen alom.
Zingt Iô Pean,° en gedichten
Voor godt Apollo, fix op schichten.°
Tegenkeer: Gy maeghden, zingt nu lofgezangen,
D’Ortygische Diaen° ten prijs,
Verlichtster, tuk op hartevangen.
Looft haeren nabuurrey. geen wijs
Noch fluit ontbreeke. ik schijn te zweven,
Van godt Apolloos geest gedreven.

45

Heil Apollo
de bekwame schutter
Diana

Over het goede leven (eu zen), zie de Inleiding, 16, noot 4.
Steenbergh baseert zich op een close reading van het treurspel en Vondels voorwoord erbij (Berecht)
(WB 8: 773-779, spec. r. 180-186).
47
Het betreft hier niet het eerste stasimon, maar een zang middenin het eerste bedrijf.
46
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Toezang:

O Evoë,° gy roert mijn zinnen.
Ik zwaey de groene wijngertspeer,°
Met ’s wijngodts dronke zangerinnen.
’k Zing Iö Pean, en braveer.°
Mevrou, gy dorst° geen zege hoopen.
Dit ’s nu gelukkigh afgeloopen. (v. 200-217)

Dionysus
thyrsus-staf
overwin
durfde

In de keer (strofe) en tegenkeer (antistrofe) worden Apollo en Diane geprezen om de
hereniging van Herkules en Deianier. ‘Apolloos geest’ laat de rei zweven, want hij is de
God van dichterlijke inspiratie en profetie. In deze context vertegenwoordigt hij de
geijkte functie van de rei om de gebeurtenissen in een eeuwig perspectief plaatsen, hier
de liefde tussen man en vrouw (Van Gemert 1990, 25, 238). Zijn zuster Diana, de godin
van de hertenjacht, jaagt voor de gelegenheid op harten. In de toezang (epode) slaat de
vreugde om in uitzinnigheid; de groep Trachinische vrouwen wordt meegesleept door
Dionysus en zijn ‘dronke zangerinnen’. In het oude Athene werden tragedies opgevoerd
tijdens de ‘Dionysia’, feesten ter ere van Dionysos, de god van de wijn, de illusie en het
toneel (Hall 2010, 21, 24-25, 49-50; ‘Dionysus.’ BNP). De verschijning van Dionysus in
een tragedie vormt vaak een aanwijzing voor de illusie waarin een bepaald personage
gevangenzit. De onderdompeling van de rei in zinnelijkheid, in tegenstelling met de
apollinische liefde in de antistrofe, wijst vooruit naar Herkules’ zinnelijke liefde voor
Iole. De laatste versregel is ambigu: ‘Dit ’s nu gelukkigh afgeloopen,’ duidt op het einde
van Deianiers wanhoop, waardoor ze zich eindelijk weer kan laten gaan, maar behelst
ook een waarschuwing dat de aardse liefde niet eeuwig is.
Net als de centaur bezit Dionysus kennis over de beestachtige kant van de mens.
In de Griekse filosofie werd die ‘dionysische kennis’ van wezenlijk belang geacht voor
het goede leven. Ze bereidde de mens voor op de irrationaliteit en de intensiteit van het
bestaan (Levett 2004, 105-106). Het dionysische voor een korte tijd te ontketenen werd
als een zegen voor de ziel en nuttig voor de polis beschouwd, zoals gebeurde tijdens de
Dionysia in het theater. Vondels omschrijving van de schouwburg in het Berecht bij
Jeptha als ‘het worstelperck der menschelijcke hartstoghten’ (WB 8: 778, r. 168), kan als
een verwijzing naar die functie van het treurspel worden beschouwd.
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De zoon
Jupiter, Herkules en Hyllus vormen een keten van vaders en zonen, waarin Herkules
zowel de rol van vader als die van zoon vervult. Als zoon van Jupiter heeft Herkules
deel aan het goddelijke en belichaamt hij de goddelijke macht op aarde, wat zich
bijvoorbeeld uit in zijn bovenmenselijke krachten. Die krachten moet hij echter
inzetten voor de twaalf werken. Herkules’ vaderrol wordt gekenmerkt door zijn
afwezigheid voor zijn zoon, totdat hij, als hij stervende is, eist dat Hyllus zijn plaats
inneemt door te trouwen met Iole. In de relatie tussen Jupiter, Herkules en Hyllus
wordt er macht overgedragen van God op de mens en van vader op zoon, maar er
wordt ook macht uitgeoefend door de vaders. De vraag is in hoeverre de zoons er recht
op hebben zich aan die macht te onttrekken en over hun eigen leven te beslissen. De
wijze waarop Herkules zich in Vondels treurspel van deze taken kwijt, biedt inzicht in
het thema van soevereiniteit, dat door Benjamin is aangemerkt als de artistieke kern
van het barokke treurspel.48 Deze interpretatie speelt zich dan ook niet af binnen een
klassiek, maar binnen een christelijk denkkader, waarbinnen Herkules de rol van
heiland vervult. Ik zal me dan ook beroepen op de wijdverbreide iconografische
traditie die Herakles associeert met Jezus Christus, als de zoon van God en verlosser
van de mensheid.49
De wijze waarop Herkules het vaderschap vervult, is voor zijn echtgenote een
bron van droefenis. Deianier vergelijkt hem met een boer die tweemaal per jaar zijn
akkers bezoekt:
Wy teelden kinders, doch de vader zietze zelden:
Gelijk een akkerman, die vergelege velden
Bezit, en slechts bezoekt, wanneer men zaeit en oogst. (v. 29-31)
Het laatste vers bevat de voorspelling dat de aanstaande thuiskomst van Herkules
samenvalt met de ‘oogst’ van Hyllus, in de zin dat Hyllus volwassen is en de leiding
48

Zie Benjamin 2009, 62. Zie ook de Inleiding (53-54) en hoofdstuk 3 (204-205).
Over de allegorische en typologische associatie van Herakles met Christus, zie ‘Heracles.’ BNP
(Suppl. 1.4).

49
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over de familie zal overnemen. Door het gebrek aan contact met zijn vader heeft
Hyllus zich echter nog nauwelijks op die rol kunnen voorbereiden. Daarom draagt
Deianier haar zoon op om zijn vader te gaan zoeken: ‘Een last, die Hyllus, meer dan
iemant, voegen zou’ (v. 56; Elliott Sorum 1978, 72). Hyllus’ zoektocht staat ook weer
voor de opvolging en krijgt zijn beslag in de exodos als Herkules Hyllus beveelt om
vadermoord te plegen en met Iole te trouwen. Hyllus reageert geschokt: niet alleen
moet hij handelen in naam van zijn vader; hij moet hem ook wórden, hem belichamen
en zijn nageslacht verwekken bij zijn derde vrouw. In de Griekse tekst zet Herakles
zijn eis kracht bij door te wijzen op zowel de schoonheid van gehoorzaamheid als zijn
onverdraagzaamheid voor ongehoorzaamheid. In Vondels bewerking waarschuwt
Herkules slechts voor zijn onverdraagzaamheid:50
Datge uwen vader helpt, en alle zijn geboôn
En wet, in haeren eisch, voltrekt, eer hy zich stoore. (v. 1160-1161)
Bij Vondel wordt Hyllus niet gedreven door positieve, maar door negatieve gevoelens,
namelijk angst. Er wordt een kritische spanning opgeroepen tussen de dwingende
vaderlijke wet en de zoon.
Herkules wordt door zijn eigen vader niet anders behandeld. Zijn leven staat
geheel en al in het teken van zijn vader; niet alleen wordt hij achtervolgd door Juno’s
stiefmoederlijke haat, die ervoor zorgde dat hij de twaalf werken moest verrichten,
ook worden zijn mogelijkheden voor zelfontplooiing voortdurend ingeperkt door
Jupiters wetten. Deze wetten spelen in Herkules in Trachin op twee manieren een rol.
Ten eerste beheerst de Jupiter-cultus allerlei intermenselijke relaties, zoals die van de
belofte, de gastvrijheid en de eerlijke strijd.51 Wanneer Herkules Ifitus zonder een
eerlijk gevecht van een toren duwt, keurt Jupiter dit bijvoorbeeld af (v. 265-272). Voor
straf draagt hij zijn zoon op nieuwe werken te verrichten in dienst van koningin
50

‘καὶ μὴ 'πιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, / ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰκαθόντα συμπράσσειν, νόμον / κάλλιστον
ἐξευρόντα, πειθαρχεῖν πατρί’ (v. 1176-1178). De WB-annotator veronderstelt dat Vondel v. 1176 en
1178 verwart (WB 10: 602, aant. bij v. 1160-1161).
51
Over de rol van Zeus in de Griekse tragedie, zie Hall 2010, 159-161.
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Omphale. Andersom meent Herkules dat hij op Jupiters steun kan rekenen bij de
verovering van Oechalia, omdat koning Eurytus ooit Herkules’ rechten op gastvrijheid
had geschonden (v. 257), maar die steun blijkt niet onvoorwaardelijk te zijn. Ten
tweede wordt Jupiter in Herkules in Trachin genoemd als patroon van heilige plaatsen,
zoals het orakel van Dodona en de offerplaats bij Ceneus. Op deze plekken konden
stervelingen hun relatie met de goden verbeteren of herstellen. Zo dankt Herkules
Jupiter met offers op het strand van Ceneus voor de overwinning op Eurytus (v. 228).
Omdat Herkules de hem opgedragen werken gehoorzaam heeft verricht en
nooit bij Jupiter in het krijt stond wat het brengen van offers en eerbewijzen betreft,
meent hij dat hij een goede zoon is. Hij is dan ook zeer verontwaardigd wanneer zijn
bovenmenselijke krachten het blijken af te leggen tegen het gif van de centaur en de
hydra. Hij ziet zijn dood als een onrechtvaardige straf:
… ô godt,
O Jupiter, met welk een spot
Beloontge my? och och ik lye
Van onverzoenbre razernye. (v. 987-990)
Herkules poogt Jupiters oordeel te beïnvloeden door hem herhaaldelijk ‘vader’ te
noemen (v. 1143, 1146, 1167, 1246), maar de oppergod zal zich in het treurpel niet
eenmaal openbaren. Net als in de verhouding tussen Herkules en Hyllus, wordt de
afwezigheid van de vader gethematiseerd. De vraag wordt opgeroepen of Herkules, nu
zijn vader zich afwezig toont, niet gerechtvaardigd en het zelfs aan zichzelf verplicht is
om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Indien Herkules zelf deelheeft aan het
goddelijke, moet er een punt zijn waarop hij, binnen het kader van de goddelijke
soevereiniteit, soevereiniteit krijgt over zijn eigen leven. Als halfgod belichaamt
Herkules dit overgangsgebied van goddelijke naar seculiere soevereiniteit. Vondel
thematiseert daarmee de vraag die de zeventiende-eeuwse debatten over soevereiniteit
beheerste: in hoeverre had het spirtitueel en onsterfelijk lichaam van de soeverein deel
aan het goddelijke.
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De antwoorden op Herkules’ smeekbedes blijven uit, zodat hij wanneer de
begrafenisstoet vertrekt naar de berg Oeta in complete ontreddering verkeert (v. 12431250). Net als Nero in Peter en Pauwels (zie hoofdstuk 3, 193, 204), zal ook Herkules
ten onder gaan als een waanzinnige tiran. Benjamin (2009) noemt de waanzinnige
tiran als een veelvoorkomende verbeelding van de soeverein in het barokke treurspel.
Deze waanzin is het gevolg van de twee lichamen van de soeverein, die hem
verscheuren tussen zijn menselijke en zijn goddelijke identiteit. De apotheose van
Herkules kan vanuit dit perspectief worden begrepen als de opheffing van deze
inherente gespletenheid (Elliott Sorum 1978, 60, 65), maar in zowel Sophocles’
tragedie als Vondels treurspel blijft de vergoddelijking uit. Daarmee is de verwijdering
tussen Jupiter en Herakles, God en de mens definitief.
Toch was de kennis over de apotheose van Herkules bij zowel de Griekse als de
Nederlandse toeschouwers wel aanwezig (Levett 2004, 108-112). In Seneca’s treurspel
Hercules Oetaeus bijvoorbeeld, was die wel opgevoerd. Vondel stelt de apotheose in de
peritekst van de publicatie centraal. Zo luidt het motto op het titelblad: ‘Vera Jovis
proles, decus addite divis’ (‘Gegroet, gij ware telg van Jupiter, gij, aan de hemelgoden
toegevoegd als nieuwe luister’), een zinsnede uit Aeneis (8: 301). In de dedicatie
spreekt hij van de ‘gedroomde vergodinge’ (r. 65-66) van Herkules, waarmee hij
beklemtoont dat de apotheose niet tot het oorspronkelijke treurspel behoort, maar er
later door Seneca aan toe is gevoegd (‘verdicht’). Ook de Inhoudt, waarin gewoonlijk
een samenvatting van het stuk wordt gegeven, sluit af met de apotheose: ‘Men zeght
dat eene wolk, recht hierboven in brant geraekt, hem met eenen donderslagh ten
hemel voerde. Daer geraekte Herkules aan onsterflijkheid, en, met Juno verzoent,
troude de dochter Hebe, en won by haer Alexiare en Anicete’ (r. 62-67).
Zoals gebruikelijk, laat Vondels tekst meerdere interpretaties toe, maar wat is
de implicatie van die ambiguïteit? Vondels tijdgenoten zullen in Herkules’ smeekbede
aan Jupiter Christus’ doodsangst in Gethsemane hebben herkend, gevolgd door de
beroemde woorden aan het kruis: ‘Mijn Godt, mijn Godt, waerom hebt ghy my
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verlaten’ (Matt. 27: 46).52 Herkules’ einde vertoont grote overeenkomsten met het
offer van Christus door de christelijke God. God offerde zijn zoon op voor de
verlossing van de mensheid van de erfzonde, zoals Jupiter Herkules inzet als de
onvermoeibare strijder voor de waarheid over de mens. In beide gevallen is Herkules
een parrhesiast die zijn leven op het spel zet voor de waarheid. Het verschil tussen de
klassieke en de christelijke parrhesiast is dat de eerste strijd levert tijdens zijn leven, als
een onvermoeibare atleet, terwijl de tweede strijdt door te sterven voor een hoger
leven na de dood: als martelaar. De rol van martelaar stemt overeen met Benjamins
constatering dat de waanzinnige tiran in het barokke treurspel vaak een tegenspeler
heeft in de vorm van een martelaar, wiens ziel opstijgt naar de hemel op het moment
dat de tiran ten onder gaat. In Herkules in Trachin belichaamt Herkules zowel de tiran
als de martelaar. Hij sterft en vergoddelijkt tegelijkertijd. De band tussen God en de
mens wordt doorgesneden en weer aangeknoopt. Het stuk vormt een confrontatie van
de goddelijke soevereiniteit, die kenmerkend is voor het barokke wereldbeeld.
De problematisering van soevereiniteit komt binnen Vondels oeuvre zeker niet
uit de lucht vallen. Een steeds terugkerende vraag betreft de relatie tussen goddelijke
en seculiere soevereiniteit: in hoeverre is een mens, binnen het kader van de goddelijke
soevereiniteit, soeverein over zijn eigen leven? Het offer van een zoon of dochter in
Vondels treurspelen is meermaals geïnterpreteerd als kritiek op de leer van de
predestinatie, die geen enkele menselijke soevereiniteit toelaat.53 Volgens deze leer was
van ieder mens voor zijn geboorte al beslist of hij was uitverkoren of verdoemd --- zijn
levensloop zou die voorbestemming slechts nog vervullen. De gedachte dat zelfs
onschuldige kinderen al verdoemd konden zijn, werd door Vondel vurig bestreden in
het gedicht ‘Decretum horribile’ (1631; WB 3: 346-351), maar ook in zijn treurspelen.
Het offer van Ifis, voltrokken door Jeptha, bijvoorbeeld, kan worden geïnterpreteerd

52

Vlak voor zijn arrestatie bekent Christus zijn angst om te sterven aan God, die hem daarop een engel
zendt (Luc. 22: 43-44).
53
Zie bijv. Konst (1997) over Lucifer (326-328), en Korsten (2009) over Jeptha (69-89) en
Leeuwendalers (126-128).
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als kritiek op het dogmatisme van de vader die weigert om, ondanks het uitblijven van
een goddelijk teken, zelf een soevereine beslissing te nemen. De centrale vraag in
Jeptha is op welk punt de titelfiguur het offer moet heroverwegen. Deze vraag kan op
ieder mens worden betrokken, als soevereine ‘machthebber’ over zijn eigen leven, met
alle rechten en verantwoordelijkheden van dien. Binnen Vondels oeuvre valt Herkules
op omdat hij, in tegenstelling tot Ifis in Jeptha, Klaeris in Gysbreght van Aemstel en
Adelaert in Leeuwendalers (1647), niet berust in zijn lot. Hij blijft tot het einde toe
woedende klachten en wanhopige smeekbeden richten aan Jupiter. Dit slachtoffer legt
zich niet vroom neer bij de wreedheden in naam van een onverschillige God.

De slaaf
Als vergelding voor de moord op zijn kinderen heeft Herkules jarenlang als slaaf voor
koning Eurystheus gewerkt (v. 70, 261). Na de laffe moord op Ifitus moest hij nieuwe
werken verrichten, ditmaal in dienst van koningin Omphale. Omdat hij altijd in dienst
van anderen was, kon hij geen zelfstandig bestaan opbouwen, wat Deianier in de
openingsmonoloog zeer betreurt:
Dus leve ik met een’ man, die zelden my vertroost,
En t’huis, en dan van huis, geduurigh, als een slave,
Een’ andren staet ten dienst … (v. 32-34)
Voor iemand met voorkennis over het stuk is ‘Een’ andren’ ambigu, aangezien het
zowel op Omphale kan duiden als, vooruitwijzend, op Iole. In dat laatste geval is
Herkules de slaaf van zijn eigen verlangens.
De metafoor van slavernij stond in de vroegmoderne tijd niet op zichzelf; het
was een humanistische gemeenplaats voor ‘slaafsheid’ of afhankelijkheid van materiële
zaken. Ze werd al gebruikt in teksten van de stoïci en de epicuristen, maar werd vooral
in Cicero’s Paradoxa Stoicorum (46 v. Chr.) zeer duidelijk verwoord. Onder de vijfde
paradox, ‘Omnes sapientes liberos esse et stultos omnes servos’ (‘Alle wijzen zijn vrij en
alle dommen zijn slaven’), stelt Cicero dat zelfs machtige bestuurders soms niet in
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staat zijn zichzelf te ‘besturen’, oftewel ‘slaaf’ zijn van hun eigen lichaam. De stoïci en
epicuristen streefden naar ataraxia, letterlijk ‘vrijheid van beroering’, een staat van
zielenrust gekenmerkt door onafhankelijkheid ten opzichte van het lot en de emoties.
Deze politieke metafoor voor ethische soevereiniteit neemt Spinoza over in de Ethica,
waarop ik nu iets gedetailleerder zal ingaan.
Hoewel de Ethica pas in 1677 werd gepubliceerd in het Latijn en het
Nederlands, correspondeerde Spinoza reeds vanaf 1660 over zijn ideeën en
circuleerden zijn manuscripten vanaf 1663 in besloten kring in Amsterdam.54 Ook was
in 1664 Spinoza’s vertaling van en toelichting bij Renatus Des Cartes Beginzelen der
wysbegeerte verschenen, waarin hij zijn denken over de natuur, God en de ziel al uit de
doeken deed.55 Dat Spinoza’s ideeën ook Vondel hadden bereikt, blijkt in de eerste
plaats uit het traktaat Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst: tegens d’ongodisten,
verlochenaers der Godtheit of Goddelijcke voorzienigheit (1662).56 Alles wijst erop dat
Vondel met ‘ongodisten’ --- letterlijk ‘atheïsten’ --- duidde op de spinozisten. Er
verbleven op dat moment meer personen in Amsterdam die het predicaat ‘ongodist’
verdienden, zoals Adriaen Koerbagh, maar Vondel verwijst in Bespiegelingen van Godt
en Godtsdienst heel specifiek naar Spinoza’s opvatting dat God samenvalt met de
natuur (Van Otegem 2000). Bovendien had Vondel in 1656 het gedachtegoed van
Spinoza’s leermeester Franciscus van den Enden al eens op de korrel genomen, in het

54

Ethica: ordine geometrico demonstrata werd voor het eerst gepubliceerd in de nagelaten werken
Opera posthuma, quorum series post præfationem exhibetur. Amsterdam: Jan Rieuwertsz, 1677. De
Nederlandse vertaling door Jan Hendrik Glazenmakers was getiteld Zedekunst. Over de verspreiding
van de manuscripten, zie Spruit 2012, 299. Over de Nederlandse vertaling, zie Steenbakkers 1994,
129-138. Ik citeer uit de Nederlandse vertaling (N), omdat die het beste tegemoetkomt aan Vondels
woordkeuze, maar zal ook verwijzen naar de Engelse vertaling van G.H.R. Parkinson uit 2000 (E). De
Latijnse marginalia plaats ik in de lopende tekst tussen vierkante haken.
55
Zie m.n. het ‘Aanhangzel, Over-natuirkundige Gedachten Begrypende. In ’t welk, zeer zwaare
Geschillen, zoo in ’t algemeen, als in ’t byzonder deel der Overnatuirkunde, ontrent het Wezend en des
zelfs Aandoeningen; Ghodt en deszelfs Toe-eigeningen; en de Menschelijke Ziel ontmoetende,
kortelijk werden verklaart’ (Spinoza, Renatus Des Cartes Beginzelen, 109-168).
56
Gepubliceerd in Amsterdam bij weduwe Abraham de Wees. Zie WB 9: 405-651.
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gedicht ‘Tooneelkrans’.57 Uit ‘Tooneelkrans’ blijkt dat er onder Vondels eigen
begunstigers mensen waren die wegliepen met de opvattingen van Van den Enden en
Spinoza. Het is zeer aannemelijk dat Vondels treurspelen van de jaren zestig zich op de
een of andere manier tot het spinozistische gedachtegoed verhielden.
In boek 4 van de Ethica, in het Nederlands vertaald als ‘Van de menschelijke
Dienstbaerheit, of van de krachten der hartstochten’, beschrijft Spinoza
dienstbaarheid of ‘slaafsheid’ als volgt:
Ik noem de menschelijke onmacht in de Hartstochten [Affectus] te matigen, en te
temmen dienstbaarheit: want de mensch, die zijn hartstochten onderworpen is, is
niet in zijn macht, maar in die van ’t geval, in welks vermogen hy in dier voegen
staat, dat hy dikwijls gedwongen word, schoon hy beter voor zich ziet, echter het
erger te volgen. (Ethica 4: Prae. (N 182/E 225))
Onder invloed van de hartstochten of ‘affect’ maken mensen irrationele keuzes, die
niet in overeenstemming zijn met hun drang tot zelfbehoud. De hartstochten hebben
bij Spinoza een ruimere betekenis dan ‘emoties’. Affect omvat alle mogelijke invloeden
die lichamen kunnen ondergaan en waarvan nog moet blijken of ze resulteren in
passies of rationele gedachten:
By Hartstocht [Affectus] versta ik d’aandoeningen des lighaams [Affectiones] door
de welken des lighaams vermogen van te werken [Potentia] vermeerdert of
vermindert, geholpen, of ingetoomt word, en gezamentlijk de denkbeelden [Idea]
dezer aandoeningen [Affectiones]. (Ethica 3: Def. 3 (N 109/E 164))58

57

Zie WB 8: 570-571. Vondel droeg ‘Tooneelkrans’ op aan burgemeesterszoon Nikolaas van Vlooswijk
ter ere van zijn rol in Van den Endens zinnenspel Philedonius.
58
Het onderscheid tussen affect (affectus) en affectie (affectiones) is van groot belang voor Deleuze en
dus voor mijn gebruik van diens concept dramatisering. Terwijl affectie kan worden begrepen als de
letterlijke aandoening van een lichaam, zoals emoties, betreft affect de capaciteit of potentie van
lichamen om te wórden aangedaan door het alomaanwezige ‘web’ van natuurkundige tot en met
politieke krachten. In de zeventiende eeuw doet dit onderscheid minder ter zake, wat blijkt uit de
vertaling van affectus als ‘hartstochten’. Toch benut Spinoza het onderscheid wel, bijv. in zijn politieke
geschriften, als hij de beïnvloeding van onderdanen door machthebbers beschrijft. Zie hiervoor
paragraaf 5.3.
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Wanneer het om mensenlichamen gaat, betreft affect twee verschillende
aandoeningen: het vermeerdert of vermindert het vermogen van het lichaam en
tegelijk roept het in de verbeelding bepaalde denkbeelden op.59 Dit is op zichzelf geen
vreemde gedachte, want als we een klap krijgen wekt dat bij ons zowel fysieke pijn als
emoties en gedachten op. In het woord ‘gevoel’ komen die betekenissen samen.
Descartes had een kunstmatig onderscheid aangebracht tussen de lichamelijke
en geestelijke oorzaken van gevoelens, maar hij had geen bevredigend antwoord
geboden op de vraag hoe deze gescheiden werelden in een mensenlichaam met elkaar
communiceerden.60 Spinoza zocht de oplossing voor dit zogenaamde ‘lichaamgeestprobleem’ in een ethiek van affect. Affect, als de verzameling van alle mogelijke
krachten die een lichaam kunnen aandoen, vormt de overbrugging van de door
Descartes veronderstelde kloof tussen lichaam en geest. Affect betreft dus niet alleen
fysieke aandoeningen, zoals beweging en temperatuur, maar ook de ethische en
politieke ‘krachten’ die een mens, als onderdeel van een samenleving, via zijn
verbeelding beïnvloeden. Wanneer ik in dit hoofdstuk van de hartstochten spreek,
duid ik op Spinoza’s begrip van affect: ik neem het lichaam als uitgangspunt voor de
mogelijke uitwerkingen van Vondels treurspel --- artistiek, ethisch, religieus, politiek ---,
waarbij het lichaam ook de verbeelding omvat en zelfs de collectieve verbeelding van
een hele samenleving kan betreffen.61
Zoals gezegd kunnen mensen volgens Spinoza niet voorkomen dat ze
blootstaan aan affect, maar dat betekent niet dat ze als slaven van de hartstochten
door het leven moeten gaan. In boek 5, ‘Van ’t Vermogen des Verstants, Of van de
menschelijke Vryheyt’, beschrijft Spinoza hoe de mens vrijheid kan verwerven door

59

Zie ook Gilles Deleuzes college ‘On Spinoza’ (1978): ‘There will be two definitions of the body. The
kinetic definition will be this: every body is defined by a relation of movement and rest. The dynamic
definition is: every body is defined by a certain power of being affected. You must be sensitive to the
double kinetic and dynamic register.’
60
Voor Spinoza’s reactie op Descartes oplossing voor het lichaam-geestprobleem (de pijnappelklier),
zie: Ethica 5: Prae. (N 267/E 287).
61
Voor uitwerking van Vondels werk op de collectieve verbeelding, zie ook Gelderblom 2012;
Steenbergh 2014.
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adequate kennis te vergaren over de werking van affect. Paradoxaal genoeg is het besef
dat je als mens deel uitmaakt van een alomaanwezig ‘web’ van affect en nooit een
volmaakt vrije wil zult hebben, essentieel voor het verwerven van ethische vrijheid.62
Alleen dan kan een mens actief op aandoeningen anticiperen en zijn vermogens
actualiseren. Zonder deze kennis zal hij de hartstochten passief ondergaan en is hij aan
de natuur overgeleverd. Spinoza benadrukt wel dat het stadium van ethische vrijheid
door slechts zeer weinigen wordt bereikt, en dan nog voortdurend opnieuw moet
worden bevochten (Ethica 5: Prop. 42. Schol. (N 300/E 316)).
Uit het voorgaande blijkt dat Spinoza mensen niet definieert als statische
wezens, maar denkt in termen van vermogen (potentia). Dit vermogen duidt hij
kwantitatief, als de mate waarin een mens kan worden aangedaan. Ook deugdelijkheid
moet binnen Spinoza’s ethiek van affect kwantitatief worden begrepen: van nature
heeft de mens het verlangen of de drang (conatus) om zijn vermogens te actualiseren
en de mate waarin hij hierin slaagt, door de aandoeningen actief te rationaliseren,
bepaalt zijn deugdelijkheid.63 Dit proces van rationalisering of kennisverwerving
verloopt bij Spinoza over drie niveaus.64 Het eerste is dat van de verbeelding, waar een
affect het denken ‘binnenkomt’. Denkbeelden vormen ‘inadequate’ kennis, omdat de
oorzaak van de kennis onbekend is.65 Dergelijke denkbeelden, zoals illusies en
geruchten, geven aanleiding tot passies, maar er zijn natuurlijk ook denkbeelden die
leiden tot ware kennis. Dit onderscheid wordt gemaakt op het tweede kennisniveau
van de rede, die ons inzicht verschaft in de universele wetten achter de denkbeelden.
Het betreft hier natuurkundige en wiskundige kennis, die echter nog niet ethisch
‘doorleefd’ is. Het derde niveau betreft de intuïtieve kennis, waarbij de rede wordt
ingezet voor het goede leven. Zoals Hasana Sharp (2011) uitlegt, is deze intuïtieve
62

Zie Ethica 5: Prop. 6 (N 272/E 293). Voor de verwerping van de vrije wil, zie 3: Prop. 2. Schol. (N
111-115/E 166-169). ‘Vrij’ is bij Spinoza datgene wat vanwege zichzelf bestaat en door zichzelf tot
handelen wordt aangezet. De mens bestaat door en in God (oftewel de natuur) en is dus niet vrij.
63
Vgl. de definitie van immanente ethiek in Smith 2007 (67).
64
Voor de drie niveaus van kennis, zie Ethica 2: Prop. 40, Schol. 2 (N 88-89/E 148-149).
65
Onware kennis bestaat niet bij Spinoza. Inadequate kennis betreft een gebrek aan kennis
(Parkinson. Spinoza, Ethics, 30-31).
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kennis niet zozeer van epistemologische als wel van ethische waarde: ‘Intuitive science
is essential to the characterization of the power to think and live well’ (102) --- en dit
hoeft ook niet te verbazen voor een werk getiteld Ethica. Enerzijds plaatst Spinoza
zichzelf in de socratische en aristotelische traditie van de deugdethiek door deugd
nauw te verbinden met kennis, anderzijds kenmerkt zijn kwantitatieve benadering
hem als een laatzeventiende-eeuwse wetenschapper. ‘It is a very very curious vision of
the world,’ zegt Deleuze (1978), ‘very new: to see people as quantities, as packages of
power.’ De combinatie van een ethische en een kwantitatieve benadering stelt Spinoza
niet alleen in staat om wetenschappelijk na te denken over de hartstochten, maar ook
om een brug te slaan tussen de fysieke en geestelijke krachten die een mens aandoen --en die brug heet affect.
Herkules’ slaafsheid in Herkules in Trachin kan binnen dit spinozistische kader
worden begrepen als een passieve houding ten opzichte van de hartstochten als gevolg
van een gebrek aan inzicht in zijn eigen situatie. De tekst legt dit verband ook, want
Herkules’ eerste woorden op het toneel geven al blijk van onbegrip: ‘Jupijn, waer ben
ik?’ (v. 975). Kort daarop ontvlamt hij in woede. De uitroep: ‘Ik ben onweetende in ’t
venijnigh net gevangen’ (v. 1048), geeft aan dat zijn woede is gebaseerd op zijn
onvermogen de webachtige samenhang van de gebeurtenissen te doorzien. Hyllus
benadrukt dit nog eens: ‘want gy weet de reden niet’ (v. 1103).
Een omslag in Herkules’ houding doet zich voor als Hyllus onthult dat niet
Deianier, maar Nessus zijn moedwillige moordenaar is. Dit vormt de sleutel tot de
anagnorisis (Elliott Sorum 1978, 67): ‘Nu blijkt, nu zietmen ons bederf en doot
gebrouwen’ (v. 1130). Zo gauw de naam van Nessus wordt genoemd, ziet Herkules in
dat er twee orakelvoorspellingen zijn uitgekomen, namelijk dat alleen een ‘gestorvene’
Herkules zou kunnen doden en, ten tweede, dat Herkules in de oorlog tegen Eurytus
zou omkomen én zou worden verlost van zijn werken. Herkules’ ondergang toont zich
nu als de aangekondigde verlossing: van de slaafsheid in letterlijke en figuurlijke zin.
Het inzicht dat zijn lot door de goden was voorbestemd, vormt de anagnorisis. Het is
tevens het centrale thema van klassieke tragedies: hoe de mens zich in zijn blindheid
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ook verzet, uiteindelijk moet hij gehoorzamen aan de wil van de goden. Op het
moment van de anagnorisis herkent de held alle voortekenen. In Herkules staat nu een
nieuwe held op, die niet langer klaagt, maar zich richt naar de wil der goden.
Vanaf dit punt echter lopen Sophocles’ Trachiniae en Vondels bewerking
uiteen. De WB-annotators hebben dit verklaard met een fout in Vondels brontekst, de
Grieks-Latijnse uitgave van Vitus Winsemius.66 Winsemius namelijk heeft in het
laatste deel van de exodos de namen van Hyllus en Herkules in de marge gewijzigd,
zodat ze elkaars tekst uitspreken. Deze verklaring is echter niet sluitend, aangezien
Vondel de tekst opnieuw anders over Herkules en Hyllus verdeelt.67 Ik zal de laatste
twintig verzen van de Griekse tekst (aan de hand van mijn letterlijke prozavertaling)
vergelijken met de Nederlandse en laten zien dat Vondel een ingrijpende wijziging
aanbrengt in het slot van zijn treurspel door de anagnorisis van Herkules terug te
draaien.
In de tekst van Sophocles bereidt Herakles zich na de anagnorisis voor op zijn
dood:
Herakles: Kom nu, voordat je die plaag weer opwekt, o mijn geharde ziel, geef me
een stalen mondstuk, als stenen aan elkaar geplakt! Staak het
geschreeuw, want deze taak die je ongewild vervult stemt tot vreugde.68
Herakles bidt zijn ziel om de kracht voor een waardige dood. Hij hervindt de controle
over zijn hartstochten en beschouwt zijn dood nu als de definitieve afronding en
verlossing van zijn werken: ‘deze taak die je ongewild vervult stemt tot vreugde’

66

Zie aant. bij WB 10: 606, v. 1243. Waarschijnlijk gebruikte Vondel de editie van Georges Pisidês,
getiteld Poetae Graeci Veteres. Geneve: Peter de la Rovière, 1614.
67
In Trachiniae (editie-Storr, 1931) zijn de laatste vijftien verzen van Hyllus, voorafgegaan door vijf
verzen van Herakles (1259-1278). In Poetae Graeci Veteres (1614) zijn de laatste vier verzen van
Hercules, voorafgegaan door elf van Hyllus en vijf van Hercules (zie p. 150). Bij Vondel zijn de laatste
vier verzen van Hyllus, voorafgegaan door elf van Herkules, één van Hyllus en vier van Herkules
(1239-1254).
68
‘Ἡρακλῆς: ἄγε νυν, πρὶν τήνδ᾽ ἀνακινῆσαι / νόσον, ὦ ψυχὴ σκληρά, χάλυβος / λιθοκόλλητον στόμιον
παρέχουσ᾽, / ἀνάπαυε βοήν, ὡς ἐπίχαρτον / τελέουσ᾽ ἀεκούσιον ἔργον’ (Storr 1913, v. 1259-1263).
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(‘ἐπίχαρτον / τελέουσ᾽ ἀεκούσιον ἔργον’). Vondel echter legt Hyllus deze laatste
opgetogen woorden in de mond:
Herkules: Vaert voort, eer ik verzwakt berooft wort van verstant.
O harde ziel, met welk een’ taeien ysren bant
En strik hangt gy gehecht aen ’t lichaem. staek dit klaegen.
Hyllus:
Nu wortge, al valt het zwaer, gedient naer uw behaegen. (v. 1239-1242)
Daarnaast brengt Vondel veranderingen aan in Herkules’ tekst. Zijn Herkules vraagt
de goden niet om kracht, maar smeekt zijn ziel om zijn lichaam te verlaten; hij wil zo
snel mogelijk met zijn schepper worden verenigd. Dit christelijke vocabulaire
suggereert dat Herkules niet alleen met Jupiter, maar ook met de christelijke God in
gesprek is.
Vervolgens geeft Hyllus in Sophocles’ Trachiniae opdracht om Herakles weg te
dragen naar de bergtop:
Hyllus:

Til op, volgelingen, en schenk mij grote vergiffenis, maar gedenk ook de
grote ondankbaarheid van de goden voor de verrichte werken. Ze
verwekken [kinderen] en worden geprezen als vaders, en nemen het
lijden [onbewogen] waar. Niemand overziet wat er gaat gebeuren, maar
wat er nu gebeurt is beklagenswaardig voor ons, schaamtevol voor hen,
en het zwaarst voor hem van alle mannen die deze chaos ondergaat.69

Hyllus vraagt de omstanders om vergiffenis voor de verschrikkelijke taak die hem is
opgelegd door te wijzen op de onbewogenheid van de goden voor het lijden van de
mens. Hij weet dat de wil van de goden onvoorspelbaar en onbeïnvloedbaar is, als een
noodzakelijke wet, maar dat neemt niet weg dat de gevolgen door hem diep worden
gevoeld. Wanneer Herakles buiten gehoorafstand is, beklaagt hij het wrede lot van zijn
vader, die zo’n zware last moet torsen. In Vondels bewerking is het Herkules zelf die
zich over zijn lot beklaagt, wat resulteert in een heel ander beeld van de held:

69

‘Ὕλλος: αἴρετ᾽, ὀπαδοί, μεγάλην μὲν ἐμοὶ / τούτων θέμενοι συγγνωμοσύνην, / μεγάλην δὲ θεῶν
ἀγνωμοσύνην / εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων, / οἳ φύσαντες καὶ κλῃζόμενοι / πατέρες τοιαῦτ᾽ ἐφορῶσι
πάθη. / τὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἐφορᾷ, / τὰ δὲ νῦν ἑστῶτ᾽ οἰκτρὰ μὲν ἡμῖν, / αἰσχρὰ δ᾽ ἐκείνοις, /
χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων / τῷ τήνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι’ (Storr 1913, v. 1264-1274).
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Herkules: O makkers, draeghtme heen. vergeeft mijn ongedult.70
Gy weet hoe my de goôn mishandlen, zonder schult
Verlaeten in dien noot, en hoeze, die my toomen,
En ik mijn vaders noem, mijn lijden vast° zien koomen. onbewogen
En noch ziet niemant wat hier na op volgen zal.
Het tegenwoordige een te deerlijk° ongeval
pijnlijk
Gedijt hun zelf ter schande, en bitterst valt het ende
Hem, die beproeft wort van dees jammerlijke elende. (v. 1243-1250)
Herkules voert als excuus voor zijn eigen zwakte het gedrag van de goden aan, die
hem, terwijl hij onschuldig is, moedwillig zouden mishandelen. Zijn dood ‘[g]edijt hun
zelf ter schande’. Zijn oude woede over dit onrecht laait weer op. Het is opmerkelijk
dat Herkules de goden in zijn woede opnieuw vaders noemt --- in de tekst van
Sophocles immers, worden ze in het algemeen als vaders ‘geprezen’ (‘κλῃζόμενοι’).
Herkules heeft het vaderbeeld van Jupiter nog altijd niet losgelaten en dientengevolge
ook zijn rol als zoon niet. En de laatste versregels, die in Trachiniae uitdrukking geven
aan Hyllus’ vaderliefde, vertolken bij Vondel Herkules’ zelfbeklag: ‘Hem, die beproeft
wort van dees jammerlijke elende.’ In spinozistische termen valt Herkules weer terug
in zijn conditie van passiviteit en slaafsheid.
Onder classici is er veel discussie geweest over de versregel waarin Hyllus stelt
dat niemand zijn lot kan voorzien (v. 1270). Het zou een vooruitwijzing zijn naar de
apotheose die niet in het stuk plaatsheeft. In tegenstelling tot Herakles weet het
publiek dat de held uiteindelijk zal worden beloond voor zijn werken. Het betreft een
vorm van ‘tragische ironie’, waarbij het publiek voorkennis krijgt over het tragische lot
van de held, waardoor medelijden (eleos) met de held wordt opgewekt. Dit
mechanisme is noodzakelijk voor het proces van katharsis. In dit geval echter is er
sprake van omgekeerde tragische ironie, aangezien het publiek zich voor de held
verheugt op wat nog komt. Vondel neemt de betreffende versregel over: ‘En noch ziet
niemant wat hier na op volgen zal’ (v. 1247), maar binnen de context van Herkules’
zelfbeklag werkt de vooruitwijzing geen medelijden of ‘voorpret’ in de hand. De
70

‘Ongeduld’: in de oude opvatting, de hoedanigheid van niet te kunnen berusten in zijn ongeluk
(Ongeduld 1. WNT).
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apotheose zal door het publiek als onterecht of ongeloofwaardig zijn ervaren: wordt
deze jammerende held straks opgenomen in de godenschare?
De slotverzen ten slotte worden zowel in Trachiniae als in Herkules in Trachin
uitgesproken door Hyllus tegen de rei van Trachinische vrouwen, maar ook hier wijkt
Vondel vertaling af. Jupiter krijgt een laatste beschuldiging naar zijn hoofd geslingerd:
Hyllus:

Bewaer zorghvuldigh ’t hof van Herkules, ô maeght,
Die zoo veel lijken van doorluchte mannen zaeght,
En alle jammeren, te zwaer in ’t wederstreven,
Waer van Jupijn alleen de schult wort toegeschreven. (v. 1236-1239)

Jupiter heeft letterlijk ‘schuld’ aan de dood van Herkules, alsof Herkules over hem een
oordeel kan vellen. In de tekst van Sophocles daarentegen, wordt het goddelijke
verbeeld als een noodzakelijke kracht (Sophocles spreekt niet van Jupiter, maar van
Zeus):
Hyllus:

Noch jij, maagd, blijf niet achter bij het huis, je hebt net grote
sterfgevallen gezien, vele en zojuist geleden smarten, en [in] geen van
deze dingen was Zeus niet.71

Hyllus stelt dat Zeus in alle ellende immanent werkzaam was, als het noodlot. Hij was
aanwezig in de gebeurtenissen en in de door deze gebeurtenissen opgewekte emoties,
als het indirecte gevolg van de goddelijke krachten. De rei van huilende maagden
verbeeldt de uitwerking van deze krachten op de mens, en van het treurspel op het
publiek. Met hun schokkende lichamen visualiseren ze hoe de goddelijke krachten hun
lichamen letterlijk ‘ontroeren’. Op dezelfde wijze wordt het treurspelpubliek
aangedaan door de krachten van de tragedie. Hyllus’ beschrijving van Zeus laat zich
lezen als een definitie van affect, oftewel de ‘hartstochten’ bij Spinoza: de volkomen
onmenselijke krachten die immanent werkzaam zijn in de natuur, het lot en de
geschiedenis.

71

‘Ὕλλος: λείπου μηδὲ σύ, παρθέν᾽, ἀπ᾽ οἴκων, / μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους θανάτους, / πολλὰ δὲ πήματα
καὶ καινοπαθῆ, / κοὐδὲν τούτων ὅ τι μὴ Ζεύς’ (Storr 1913, 1275-1278).
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Het door Hyllus verwoorde godsbeeld in Sophocles’ Trachiniae is door en door
klassiek, maar in het zeventiende-eeuwse Amsterdam zal het ook associaties hebben
opgeroepen met Spinoza’s immanente theologie. Het credo van Spinoza, Deus sive
natura, betekende immers dat God en de natuur een en dezelfde kracht waren (Leo
2013, 48), en de laatste regel van Trachiniae lijkt sprekend op de beroemde propositie
1: 15 in Spinoza’s Ethica: ‘Alles, dat’er is, is in God, en zonder God kan’er niets zijn,
noch bevat [Concipere] worden’ (N 67/E 86). De christelijke leer voorziet ook in
vertolkingen van een immanent godsbeeld, maar dat wordt dan altijd vergezeld van
een transcendent godsbeeld. Herkules in Trachin confronteert dit transcendente
godsbeeld nu juist, terwijl het immanente godsbeeld wordt aangezet. De wijze waarop
Zeus in Trachiniae werkzaam is, als het noodlot in de natuur en als de hartstochten in
de mens, verbeeldt precies de werking van affect als het generatieve principe in de
Ethica. Vondels Herkules kan zich niet bij dit immanente godsbeeld neerleggen. Hij
komt kortstondig tot inkeer, maar valt dan weer terug in zijn oude godsbeeld en
slaafse houding. Dat Herkules dit godsbeeld niet aanvaardt, kan in verband worden
gebracht met de door Vondel geuite kritiek op de spinozistische theorie. In het
eerdergenoemde traktaat Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst had Vondel zich
immers smalend uitgelaten over de vereenzelviging van God en de natuur:
De Godtverlochenaer, om schooner verf te geven°
luister bij te zetten
Aen zijn Godtslochening, al t’ongerijmt° gedreven,
absurd
Kent geene Godtheit dan den hemel, aerde, en zee,
………………………………………
Om dit t’ontworstlen, dunckt hem alles voortgekomen
Gesproten, niet van Godt, maer ’t wezen van natuur. (426, v. 520-522, 530-531)
God kan, in Vondels kritiek, niet samenvallen met de natuur, omdat Hij als Schepper
aan de natuur vooraf moet zijn gegaan. Vondel houdt in Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst vast aan het beeld van een transcendente Schepper, zoals Herkules zich
vastklampt aan het beeld van Jupiter als rechtvaardige vaderfiguur. Toch laat Vondel
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in Herkules in Trachin enige ruimte aan het spinozistische godsbeeld; Herkules is
immers niet bij zinnen.

De analyse van Herkules aan de hand van drie verschillende perspectieven op de
hartstochten heeft Herkules in Trachin zichtbaar gemaakt als een uitermate polyfoon
treurspel dat verschillende stemmen in het complexe debat over de hartstochten
vertolkt. Vanuit het aristotelische perspectief laten Herkules’ hartstochten zich
verklaren door zijn bestialiteit. Deze beestachtigheid is niet alleen destructief, maar
functioneert ook als een onthulling van de naakte waarheid over de mens en dus als
een vorm van kennisvorming.
Vanuit het christelijke perspectief van het barokke treurspel is Herkules’
hartstochtelijke gedrag het gevolg van zijn fundamentele gespletenheid. Als halfgod
bezit hij menselijke en goddelijke kwaliteiten en belichaamt hij de problematiek van
soevereiniteit: op welk punt neemt de seculiere soevereiniteit van mensen het over van
de goddelijke soevereiniteit. De situatie culmineert in de overlijdingsscène, waar
Herkules sterft als een waanzinnige tiran die letterlijk van God los is, maar connotaties
opwekt met een martelaar die zich opoffert voor God.
Vanuit een spinozistisch perspectief moeten Herkules overmatige hartstochten
worden geweten aan een gebrek aan kennis. In Sophocles’ Trachiniae komt Herakles
vlak voor zijn dood tot het juiste inzicht, maar Vondel draait de anagnorisis in zijn
bewerking terug, zodat Herkules helemaal niet berust in zijn lot. Bezien vanuit de
moralistische poëtica van Nil, waarin kennisverwerving een morele plicht is, kan de
dood van Herkules als een geval van poëtische gerechtigheid worden beschouwd. Je
zou echter ook kunnen zeggen dat Herkules zich poogt te verzetten tegen een
immanent godsbeeld, dat veel overeenkomsten vertoont met het contraversiële
godsbeeld van Spinoza. Dit beeld kan in overeenstemming worden gebracht met het
beeld van de christelijke martelaar en in het licht worden gesteld van de apotheose.
Wanneer de apotheose in het voorwerk echter niet op de treurspeltekst wordt
betrokken, dan sterft de held een onschuldige en ongewilde dood, voor de ogen van de
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onverschilligheid Jupiter. Dit leidde tot een culminatie van negatieve hartstochten op
het toneel, wat in strijd was met alle wetten van decorum en ook niet zonder gevolgen
is voor de katharsis. In plaats van gelouterd, wordt het publiek heen en weer geslingerd
tussen medelijden met de onschuldige held en het moralistische oordeel over zijn
zonden. Vondels bewerking laat beide interpretaties toe. In de volgende twee
paragrafen ga ik nader in op de reden waarom Herkules zich niet kan neerleggen bij
zijn dood. Daarvoor is het nodig dat nu eerst Herkules’ tegenspeelster Deianier onder
de loep wordt genomen.

5.2 Deianiers beraadslaging

Ook Deianier heeft te kampen met de hartstochten, maar ze gaat daar op een heel
andere manier mee om dan Herkules. Ze poogt alles wat met emoties te maken heeft
te verdringen of zo ver mogelijk van zich vandaan te houden (Elliott Sumor 1978, 62).
Zo verafschuwt ze haar half dierlijke minnaars en het centaurenbloed omdat deze
zaken bij haar vrees en onbegrip opwekken:
Ik arme elendige weet naulijx, noch begrijp
Wat my te denken sta, en schrik voor mijn onrijp
En zorgelijk bestaen. … (v. 713-715)
Door zich te beroepen op deugdelijke beraadslaging wil Deianier voorkomen dat de
passies van angst en afgunst haar beslissingen beïnvloeden. Een analyse van haar
pogingen om met de rede controle uit te oefenen over haar lot laat zien hoe Herkules in
Trachin zich verhoudt tot redelijkheid en billijkheid als remedies tegen de
hartstochten.
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Deugdelijke beraadslaging
Edith Hall (2009), een autoriteit op het gebied van Sophocles’ Trachiniae, stelt dat
deze tragedie een functie had voor het instrueren van de toeschouwers in deugdelijke
beraadslaging of euboulia (69; 2010, 63-69). Ze wijst erop dat in de Poetica van
Aristoteles de vertoning van ‘intellectuele activiteit’ (dianoia) wordt genoemd als het
op twee na belangrijkste element van een tragedie, na de plot en de personages.72 Juist
dit element zal eraan hebben bijgedragen dat Vondel de Griekse tragedie waardiger,
want beheerster, achtte dan de Latijnse. Onder de bezoekers van het Atheense theater
bevonden zich de leden van de volksvergadering en de boulè (Raad van Vijfhonderd),
voor wie beraadslaging gold als de geijkte methode voor het vinden van waarheid in de
zin van wat goed, nuttig en heilzaam was voor de polis. Een deugdelijk systeem van
beraadslaging was onontbeerlijk in Athene, waar de macht was verdeeld over
verschillende partijen en waar vragen over politieke macht, culturele waarden en
rechtspraak bij elkaar kwamen (Hall 2009, 69, 74-79). Het probleem was om waarheid
te onderscheiden in een veelstemmig discours, en dit probleem maakt het personage
Deianeira zichtbaar als een testcase voor parrhesia: zal zij de waarheid, ondanks haar
persoonlijke belangen in deze zaak, kunnen herkennen en érkennen (94)?
Hall toetst de deugdelijkheid van Deianeira’s beraadslagingen aan de Griekse
standaard, zoals beschreven in teksten van Aristoteles en Diogenes Laertius.73
Dezelfde normen waren in de vroegmoderne tijd nog van kracht, getuige Erasmus’
Adagia (1500) en Francis Bacons On Counsel (1597), waarin wordt benadrukt dat
deugdelijke beraadslaging van belang is voor zowel de politiek in een democratische
samenleving als de ethiek van individuele besluitvorming (Hall 2009, 80). Twee
72

Zie Poetica, 1450b, r. 6-8. Aristoteles haalt verschillende van Sophocles’ tragedies aan als voorbeeld
van zijn eigen toneeltheorie (zie bijv. 1448a, 1449a).
73
Er zijn geen Griekse monografieën over beraadslaging overgeleverd, maar het onderwerp wordt wel
zijdelings aan de orde gesteld in Aristoteles’ Rhetorika en Ethica Nicomachea. Diogenes Laertius (derde
eeuw n. Chr.) verwijst in Philosóphôn bíôn kaì dogmátôn synagôgế (‘Leven en leer van beroemde
filosofen’) naar twee verloren gegane teksten over beraadslaging: Peri sumboulias (Over adviezen) door
Aristoteles en Peri tou bouleuesthai (Over de beraadslaging) van Simon de Schoenmaker (vijfde eeuw v.
Chr.). Zie Hall 2009, 79-83.
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constanten in het denken over deugdelijke beraadslaging waren, ten eerste, dat de
beraadslaging zo uitgebreid als nodig diende te zijn en nooit voortijdig mocht worden
onderbroken en, ten tweede, dat ze was gebaseerd op ware kennis (91). Voor het eerste
punt werd aangeraden om minstens één nacht over een besluit te slapen, maar aan die
voorwaarde konden personages in tragedies wegens de eenheid van tijd niet voldoen,
zodat daarin vaak overhaaste beslissingen worden genomen. Voor het tweede punt
moest de beraadslager ervaren zijn met de betreffende kwestie of, als hij dat niet was,
advies inwinnen bij ervaringsdeskundigen. Daarbij deden zich twee nieuwe problemen
voor, namelijk het identificeren van een geschikte raadgever en, als die eenmaal
gevonden was, de erkenning van de waarheid. Dit laatste proces leende zich voor de
uitwerking van de anagnorisis in een tragedie, want het inzicht dat het lot
onontkoombaar is vergde, naast een verstandelijke, ook een ethische omslag. Voor de
erkenning van een ongemakkelijke waarheid was billijkheid (dikaiosune) vereist, een
eigenschap waardoor bestuurders zich als onpartijdige rechters konden
onderscheiden. Naast billijkheid werd ook redelijkheid (logos) van belang geacht voor
deugdelijke beraadslaging als ‘a system of thinking in which ends are justified
according to a set of norms containing a high degree of internal coherence to each
other.’ De rede garandeerde ‘a high degree of stability in the deliberator’s intuitions
and judgements’ en wapende de beraadslager tegen de onbestendigheid van de
hartstochten (80-81).
Het feit dat Deianeira een vrouw is, vormde binnen de denkkaders van
klassieke en vroegmoderne toeschouwers een teken dat zij was benadeeld in de
deugdelijke uitvoering van haar beraadslaging.74 Klassieke bronnen benadrukken dat
de ideale beraadslager een ‘vrij man’ is (81-84, 86-87), waarbij ‘vrijheid’ neerkwam op
het vermogen zichzelf te onderhouden en zelfstandig keuzes te maken. Deze
onafhankelijkheid is niet absoluut, maar komt neer op de soevereiniteit over het eigen
leven, zoals besproken in paragraaf 5.1 (287). Aangezien vrouwen altijd onder curatele
74

Over de betekenis van de hartstochten m.b.t. vrouwelijke personages in Vondels treurspelen, zie
Konst 1993; Schenkeveld-van der Dussen 2002; Dickey 2010.
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stonden van een man hadden zij geen persoonlijk bezit en zouden zij in hun keuzes
worden beïnvloed door hun afhankelijkheid van anderen. Bovendien werden vrouwen
benadeeld in de beraadslaging door hun labiele natuur, een zwakte die nog kon
worden vergroot door verandering van omgeving, onzekerheid en de afwezigheid van
de vader of echtgenoot (Hall 2009, 83, 87). Dorothea Wender (1974) omschrijft
Deianeira als het prototype van een vijfde-eeuwse Atheense vrouw: ‘dependent,
domestic, submissive, timid, secretive, ‘‘good’’, and depressed’ (2). De rei legt in de
parados een verband tussen Deianiers angst en onvree enerzijds en het feit dat zij
zonder man in een vreemd land verkeert anderzijds (WB 10: 559, 106-115). Al met al
vormt haar conditie geen goed uitgangspunt voor deugdelijke beraadslaging.
Deianeira’s werkwijze en de keuzes die zij uiteindelijk maakt, zeggen niet alleen
iets over de Atheense opvattingen over de capaciteiten van vrouwen voor
beraadslaging. Genderrelaties kunnen worden beschouwd als binaire opposities, die
niet alleen de verschillen tussen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ betreffen, maar die op allerlei
sociale activiteiten kunnen worden betrokken.75 Zo wordt de oppositie van rede en
emotie in Griekse tragedies vaak gerelateerd aan de verschillen tussen mannen en
vrouwen, terwijl ze betekenisvol zijn voor besluitvormingsprocessen in ieder mens op
zich. Hall en Scott samen maken Deianeira’s beraadslaging zichtbaar als een negatief
voorbeeld voor de beraadslagers in de volksvergadering en de boulè --- functies die in
Athene uitsluitend door mannen werden verricht --- en beraadslaging in het algemeen.
Wat daarbij opvalt, is dat Deianeira’s genderrol niet in alle opzichten typisch is (Levett
2004, 87); zij faalt namelijk niet in haar beraadslaging door een gebrek aan
redelijkheid, maar veeleer door een verkeerde omgang met de rede.76
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‘[G]ender is a primary way of signifying relationships of power. It might be better to say, gender is a
primary field within which or by means of which power is articulated. … for concepts of power, though
they may build on gender, are not always literally about gender itself’ (Scott 1986, 1069). Voor een
eerdere toepassing van Joan Scott op Vondel, zie Steenbergh 2012, 409-410.
76
Over de atypische rollen van vrouwen in Vondels treurspelen, zie ook Van Gemert 1996.
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Gewapend met de rede
Op meerdere momenten in Herkules in Trachin geeft Deianier blijk van groot
vertrouwen in de rede en billijkheid voor besluitvorming. Zo draagt ze haar zoon op
om te handelen naar zijn kennis:
Ga heene, zoon: want nu gy kennis hebt gekregen
Is ’t oirbaer datge u quijt.° … (v. 94-95)

kwijt van uw taak

Bij het zien van de krijgsgevangenen redeneert ze welke gevoelens nu billijk zouden
zijn:
’t Is billijk datme dit tot blyschap na verdriet
Gedy,° dewijl mijn man zijn wraeklust nu volkomen
Met recht heeft uitgevoert … (v. 289-291)

stemt

Ook de Trachinische vrouwen zien in Deianier een redelijke spreker: ‘Ay luister naer
mevrou: zy spreekt met goede reden’ (v. 459). Deianier realiseert zich maar al te goed
dat angst en jaloezie haar beraadslaging in gevaar brengen en daarom poogt ze deze
emoties te onderdrukken. Wanneer de bode haar inlicht dat Herkules het bed deelt
met Iole, reageert ze eerst wanhopig: ‘Wee my elendige! waer ben, wat doe ik langer?’
(v. 362). Dit is geen overtrokken reactie, want als een Griekse vrouw in een vreemd
land is zij volmaakt afhankelijk van haar echtgenoot. Kort daarna echter doet ze zich
tegenover Lichas en de rei heel beheerst voor:
En hooren wy ’t, dat strekt tot niemants harteleet.
Heeft Herkules zich niet aen veelen uit besteet, (v. 448-449)
Doch als ik zeide, het betaemt niet dat een’ vrou,
Die wijs en rustigh is, zich hierom stooren zou. (v. 580-581)
Deianiers reactie is ronduit onderkoeld te noemen. Toch kan uit haar latere
activiteiten worden afgeleid dat zij wel degelijk aangegrepen is. Deianier wordt
neergezet als iemand die zich anders voordoet dan ze zich voelt. Ze beheerst haar taal
en voorkomen om bij anderen een redelijke indruk te wekken, maar ook om zichzelf
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tot kalmte te manen. Reeds in de openingsmonoloog geeft ze uiting aan haar afkeer
van onzekerheid en de behoefte om controle uit te oefenen. Ze meent zelfs dat ze haar
eigen lot kan voorspellen:
Een spreekwoort is van outs elk in den mont gegeven,
Dat niemant ’s menschen lot, voor ’t ende van zijn leven,
Kan kennen, of het goet of quaet uitvallen zal:
Maer ik gevoel voor ’t endt wat leedt, wat ongeval
My drukt … (v. 1-5)
Ingaan tegen eeuwenoude axioma’s is de goden verzoeken, en inderdaad worden
Deianiers verwachtingen nog overtroffen door de rampspoed die ze te verduren krijgt.
Als vrouw kan Deianier het paleis niet op eigen initiatief verlaten en is zij voor
nieuws van buitenaf afhankelijk van de inlichtingen die ze krijgt van mannen als
Hyllus, Lichas en de bode. Ethisch advies over de beste manier van handelen wint ze in
bij de Trachinische vrouwen en haar slavinnen, de leervrouw en de voedster.77
Deianier stelt al deze kennis zeer op prijs en reageert ‘billijk’ als de waarheid voor haar
moeilijk te verkroppen is. Zo prijst ze de leervrouw om haar vrijmoedigheid:
Mijn zoon, een dienstmaeght, uit onedele geboren,
Spreekt dikwijls heerlijk, en dat waerdigh is te hooren;
Gelijk dees dienstmaeght nu, niet ydel met haer’ mont,
Maer edelmoedigh, spreekt, en billijk, en gegront. (v. 61-64)
De raadgevingen van slaven in Griekse tragedies zijn niet over één kam te scheren.
Hall (2009) stelt dat slaven, omdat zij volmaakt afhankelijk zijn van hun bazen, geen
soeverein oordeel kunnen vellen en dat hun adviezen meestal neerkomen op vleierij en
soms zelfs op manipulatie.78 Voedsters vormen hierop een uitzondering; deze meestal
oude vrouwen beschikken over grote levenswijsheid en zijn daarbij uitermate trouw,
waarbij kan worden gedacht aan de voedsters in Euripides’ Medea en Hippolytes, en
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Vondel spreekt eerst van ‘leervrou’ (v. 49) en later van ‘voester’ (v.a. v. 872), terwijl er bij Sophocles
steeds sprake is van een dienstmaagd (‘Θεράπαινα’).
78
Zie Hall 2009, 83-84. Zie ook Colclough 2005, 19.
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Aeschylus’ Offerplengsters (Karydas 1998, 1-2). Foucault haalt het geval van de
Thebaanse slaaf in Sophocles’ Oedipus Rex aan, als symptoom van het juridische
discours in Athene, waar slaven als zeer betrouwbare getuigen golden omdat zij, in
tegenstellig tot burgers, tot waarheid spreken konden worden gedwongen: ‘the slave
was someone whose death could be put in the balance with regard to truth’ (CdF80 39).
De door Vondel toegevoegde woorden dat dienstmaagden ‘dikwijls heerlijk’ spreken
beklemtoont ook dat de leervrouw zowel een betrouwbare getuige als een verstandige
raadgeefster is.79 En inderdaad kunnen Deianier noch de voedster worden betrapt op
een leugen en schrikken ze er geen van beiden voor terug om hun bazin de
ongemakkelijke waarheid te vertellen. Hetzelfde geldt voor de bode die Deianier
inlicht over de identiteit van Iole: ‘Dit ’s waer, al klinkt het in uw oore onaengenaem’
(v. 361). In tegenstelling tot de hogergeplaatste Lichas, die oordeelt dat het
verstandiger is om Deianier in het ongewisse te laten over Iole, kenmerken de bode, de
leervrouw en de voedster zich als parrhesiasten. Zij stellen zich kwetsbaar op door een
autoriteit een ongemakkelijke waarheid te verkondigen.
Ook de rei van lokale en vermoedelijk jonge vrouwen (ook wel als ‘maeght’
aangesproken) vormt op het eerste gezicht geen ideaal adviesorgaan, maar biedt toch
raad die strookt met Aristoteles’ criteria voor deugdelijke beraadslaging.80 Een cruciaal
moment in Deianiers beraadslaging vormt de discussie met de Trachinische vrouwen
over de werking van het centaurenbloed. Deianier weet niet of het wel echt een
afrodisiacum is, zoals Nessus haar heeft verteld, en twijfelt of ze het zal gebruiken:
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In het WNT wordt naar deze versregel (v. 62) verwezen als een geval waarin de ethische en de
juridische betekenis van ‘heerlijk’ samenkomen (Heerlijk II, B, iii. WNT).
80
Vgl. de rei van de ‘Aemstellandsche Jofferen’ in P.C. Hoofts Geeraerdt van Velsen. Van Gemert
(1990) toont aan dat zij, als het tijdelijke gevolg van Machteld op het kasteel van Gysbreght in
Aemstelland, het algemeen belang van Aemstelland vertegenwoordigen (193-194). De Trachinische
vrouwen vervullen veeleer de rol van onbevangen getuigen.
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Deianeir: Doch dunkt dees middel u niet raetzaem om de kranken°
kwalen
81
Te heelen; ’k zal het liefst nalaeten uit ontzagh.
Rey:
Indien men op zijn werk betrouwen stellen magh,
Zoo dunkt ons zijtge hier niet qualijk in beraeden.
Deianier: Wy houden ’t zo, hoewelwe in ’t werk voorheen noit traden.
Rey:
Gy moet uw werk verstaen,° en geensins onbedocht
beheersen
Aenneemen voor bekent het geen gy noit bezocht.°
beproefde
Deianier: Men zal ’t haest weten. ’k zie hem° hier ten huize uit komen, nl. Lichas
En spoeden: wacht u dat dit geensins wort vernomen;
Want wie in ’t heimlijk een bestrafbaer werk bestaet,°
aandurft
Vervalt niet licht in scha, schandael, en schande en smaet. (v. 611-621)
Met ‘ontzagh’ (v. 612) geeft Deianier aan dat ze tovenarij niet licht opvat, daar het
‘bestrafbaer werk’ is. De vrouwen adviseren haar, op grond van het criterium van ware
kennis, om van het paardenmiddel af te zien zolang ze onbekend is met de werking; ze
dient eerst advies in te winnen. Deianier durft echter geen navraag te doen, omdat het
gebruik van magie strafbaar en schandelijk is --- daarom had ze zich nu juist tot de
vrouwen gewend. Die wijzen haar vervolgens op het criterium van uitgebreidheid:
Deianier moet alle tijd nemen die ze nodig heeft om uit te vinden wat de werking van
het centaurenbloed is. Deianier vertelt dat ze bezig is met een experiment, maar breekt
de discussie haastig af wanneer Lichas aan komt lopen, want ook hij mag niet weten
dat Deianier zich met tovenarij bezighoudt. Lichas meldt dat hij spoorslags moet
terugkeren naar Ceneus, waarop Deianier de knoop doorhakt: ‘Het is alreê beschikt’
(v. 624). Ze besluit de uitkomst van haar experiment niet af te wachten en Lichas het
ingesmeerde offergewaad te overhandigen. Ze breekt bewust met de criteria van ware
kennis en uitgebreide beraadslaging.
Het is niet voor het eerst dat een personage in een tragedie bezwijkt onder
tijdsdruk. De eenheid van tijd maakt de tragedie tot een ‘snelkookpan’ waarin
menselijke zwaktes onder hoge druk naar de oppervlakte worden gedreven. Van
Deianier wordt duidelijk dat zij, als het erop aankomt, de criteria voor deugdelijke
beraadslaging in de wind slaat en haar passies ruim baan geeft. Ze laat haar behoefte
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‘Ontzagh’: eerbiedige vrees (Ontzag. WNT).
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aan controle, die op het eerste oog redelijk lijkt, prevaleren boven het vinden van de
waarheid (Levett 2004, 55-60; Hall 2009, 71). In dat opzicht doet ze onder voor haar
‘minderen’, die zichzelf niet sparen als het gaat om de waarheid. Paradoxaal genoeg --vanuit een Grieks oogpunt --- gaat de sociale afhankelijkheid van haar slavinnen, de
Trachinische vrouwen en de bode samen met een uitmuntende relatie met de
waarheid. Vanuit een spinozistisch perspectief echter is de wijsheid van deze
ondergeschikte personages beter te verklaren. Een mens dient zich voor het goede
leven bewust te zijn van zijn existentiële ‘gedienstigheid’, en in dat opzicht bezitten
deze slavinnen meer ervaring of zelfkennis dan Deianier, die meent dat ze controle kan
uitoefenen op haar lot, of Herkules, die zich uit alle macht verzet tegen het noodlot.
Vanuit dit zeventiende-eeuwse perspectief kan ‘wijsheid’ in Herkules in Trachin
worden getypeerd als het besef van afhankelijkheid.
Hoewel Deianier op de hoogte is van de criteria voor deugdelijke beraadslaging
en blijk geeft van redelijkheid en billijkheid, kan ze toch niet ‘wijs’ worden genoemd.
Veeleer beantwoordt ze aan Spinoza’s omschrijving van het tweede kennisniveau,
waarop de rede technisch wordt beheerst maar niet wordt ingezet voor het juiste doel,
dat van het goede leven. Daarvoor is immers intuïtieve kennis vereist, oftewel het
inzicht dat de mens door het hebben van een lichaam deel uitmaakt van een web van
krachten dat veel te omvangrijk is om te kunnen worden overzien. De rede is voor
Deianier een retorisch instrument dat ze naar believen kan inzetten, zonder dat ze zich
realiseert dat de rede, als de hoogste natuurwet, alle aspecten van het leven beheerst.
Zonder deze wijsheid is retorisch vernuft een gevaarlijk wapen, zoals het ‘tweesnedigh
zwaert’ (v. 928) --- symbool van onderscheid en rede --- waarmee Deianier uiteindelijk
haar eigen hart doorboort.
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5.3 De ethiek van affect

Het inzicht dat de meest afhankelijke personages in Herkules in Trachin als enige de
onomwonden waarheid spreken en in die zin een vorm van intuïtieve kennis of
diepere soevereiniteit vertegenwoordigen, vraagt om een herziening van Herkules’
voorstelling als slaaf. Zoals naar voren kwam uit paragraaf 4.1 staat de metafoor van
de slaaf voor een gebrek aan het soort kennis waardoor een mens enige vrijheid ten
opzichte van de hartstochten kan verwerven. Paradoxaal genoeg blijkt die kennis te
bestaan in het besef van afhankelijkheid. Deze interpretatie botst echter met de
interpretatie van Herkules als een klassieke en christelijke parrhesiast, iemand die nu
juist strijdt voor de waarheid over de mens, in de zin van het goede leven. Nu blijkt dat
slaven in Herkules in Trachin een uitzonderlijk goede relatie met de waarheid hebben,
is het zinvol om ook Herkules’ ‘slaafsheid’ als een vorm van parrhesia te beschouwen.
Hiertoe zal ik eerst ingaan op de politieke betekenis van de slaaf in het denken van
Spinoza, om deze vervolgens te betrekken op Herkules. Diens aanklacht tegen de
oppergod wordt dan zichtbaar als de confrontatie met zijn eigen verbeelding van het
goddelijke en zijn harstochten als de expressie van de natuurlijke drang tot zelfbehoud.

De slaaf revisited
In Tractatus theologico-politicus (1670), in 1693 vertaald als De rechtzinnige theologant
(TTP), geeft Spinoza een politieke interpretatie van slaafsheid. Om TTP te schrijven
onderbrak Spinoza tussen 1665 en 1670 zijn werk aan de Ethica, wat de verwevenheid
van politiek en ethiek in zijn denken kenschetst. Ook zijn politieke en ethische (in de
Ethica) begrip van de slaaf zijn nauw aan elkaar verwant, zoals straks duidelijk wordt.
In TTP gebruikt Spinoza het woord ‘slaaf’ voor een onderdaan in een slecht
functionerende staat. In de ideale staat zien de bestuurders erop toe dat de ‘vrijheid’
van de onderdanen worden nageleefd (N fol. **2/E 11). ‘Vrijheid’ is bij Spinoza het
recht om onze natuurlijke drang tot zelfbehoud (conatus) te volgen en onze
vermogens te ontplooien binnen de rationele kaders die we aan onszelf opleggen. Het
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leven in een staat biedt de mens voordelen, maar daarvoor moet hij ook rechten
inleveren, zoals het recht om kritiek uit te oefenen op het bestuur. Idealiter zien
onderdanen van deze rechten af in het rationele besef dat dit in het belang is van de
staat en dus uiteindelijk ook van henzelf (N 273-274 /E 199-200). In de praktijk is het
echter vaak zo dat de bestuurders van hun positie misbruik maken door de
onderdanen in hun vrijheid te belemmeren zonder dat dit in het belang is van de staat.
Wanneer de onderdanen zelf niet inzien dat ze worden misleid, is er sprake van
slaafsheid. Een slaaf onderwerpt zich aan de macht door af te zien van zijn rationele
vermogens; hij is ‘de geen, die dus van zijn lusten getrokken word, en niets dat voor
hem nut is, zien of doen kan’ (N 276 /E 201).82 Hij leeft in de illusie dat de beperkingen
van zijn vrijheid gerechtvaardigd zijn en in zijn voordeel. De bestuurders van de staat
zijn schuldig aan deze vorm van slaafsheid, omdat ze een aandeel hebben in de illusie.
In de Voorreden van TTP beschrijft Spinoza hoe ze onderdanen jarenlang
onderdrukken met geweld en armoede, zodat deze uiteindelijk bereid zijn iedere illusie
voor waarheid aan te nemen als dit hun kans op overleving vergroot:
Maar dewijl zy dikwils tot die nood en benaautheit gebracht worden, dat zy geheel
onmachtig zijn van hen te konnen beraden, en deurgaans ellendelijk tusschen hoop
en vrees swerven, uit oorzaak van d’onzekere goederen des geváls, daar zy te
loszelijk na trachten; zo is hun gemoed ten meestendeel genegen om alles, dat hen
voorkomt, te geloven … (TTP (N fol. *2/E 3))
Daarmee zijn de onderdanen nog niet van hun slaafsheid vrijgepleit, want zij zijn het
die een irrationele levenshouding cultiveren die ingaat tegen hun menselijke natuur.
Ze houden aan hun illusies vast, omdat die hen een excuus bieden om niet tegen het
bestuur in opstand te hoeven komen. Zo blijven ze hangen op het laagste kennisniveau
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De ‘lusten’ staan in dit geval voor het natuurlijke streven tot zelfbehoud (conatus). De ambiguïteit
van het woord bood voor spinozisten aanleiding tot de verhulde toepassing van hun gedachtegoed in
pornografische romans. Zie bijv. Leemans 2002.
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van de verbeelding, zonder hun denkbeelden te toetsen aan de rede. De slaaf leeft in
een schijnwereld die hij zelf in stand houdt.83
Spinoza’s begrip van slaafsheid veronderstelt een verband tussen kennis en
vermogen dat hij duidt in de ethische en kwantitatieve termen van affect. Naarmate
iemands kennis toeneemt, vervult hij zijn menselijke vermogen (potentia) van
rationaliteit en neemt zijn vermogen om te handelen en te denken dus toe. Het woord
‘vermogen’ suggereert een verwantschap met ‘macht’, maar dit zijn voor Spinoza toch
twee heel verschillende begrippen. Macht (potestas) betreft politieke macht en kan de
actualisering van het vermogen van onderdanen in de weg staan. Andersom vormt
kennistoename vaak een drijfveer voor emancipatie en voor een confrontatie met de
politieke macht. Slaafsheid staat voor de wijze waarop bestuurders het vermogen van
onderdanen beheersen om te voorkomen dat ze opstaan tegen de macht. Spinoza’s
ethiek van affect maakt zichtbaar dat het affect van politieke macht niet alleen de
uitoefening van fysiek geweld betreft, maar ook een aandoening van de verbeelding
van onderdanen.
Twintigste-eeuwse denkers hebben de kritische implicaties van Spinoza’s
onderscheid tussen potentia en potestas, die in de zeventiende eeuw alleen tussen de
regels van de tekst door konden worden gelezen, stevig aangezet.84 Zo heeft Deleuze
het ethische verschil tussen potentia en potestas in zijn eigen denken uitvergroot:
There is no bad potentia, what is bad, we should say is the lowest degree of the
potentia. And the lowest degree of the potentia, it is the potestas. I mean, what is
malice? Malice consists in preventing someone to do what he can, malice consists in
preventing someone to do, to effectuate his potentia. … Potestas is always an
obstacle to the effectuation of potentia. I would say, any potestas is sad. (J for Joy.
Deleuze 1988-1989)

83

Dit alles was onderdeel van een debat dat in heel Europa werd gevoerd, m.n. in Engeland en in de
Republiek. Zie Skinner 2002; 2006; 2012; Nygist 2013.
84
Voor de definitie van potentia en potestas bij resp. Deleuze en Negri, zie Hardt 1991, xii-v; Massumi
2013, xvi.
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En de Italiaanse denker Antonio Negri (1933) duidt dit verschil zelfs als een
antagonisme --- wat weliswaar niet helemaal tegemoetkomt aan Spinoza’s denken in
termen van verschillen --- en licht de politieke betekenis van dit onderscheid uit als hij
spreekt van ‘[t]he paradox of potentia and potestas, of human power versus absolute
Power (and therefore the political absolute of Power)’ (69).85 Het antagonisme dat hij
aanbrengt, accentueert dat iedere afname van vermogen wordt veroorzaakt door een
concurrerende kracht en dat potestas in principe altijd een bedreiging vormt voor het
vermogen van onderdanen om zich te ontplooien. Volgens Negri moet politieke
opstand in met name het late werk van Spinoza als de natuurlijke en noodzakelijke
reactie worden gezien op de druk die potestas uitoefent op potentia, wat zou
betekenen dat Spinoza opstand onder bepaalde omstandigheden rechtvaardigde.86 De
deleuziaanse denker Daniel Smith ten slotte laat zien dat deze kritische houding
inherent is aan Spinoza’s immanente ethiek van affect:
an immanent ethics ... focuses on the differences between modes of existence, in
terms of their immanent capabilities or power (... active versus passive, in Spinoza),
and it poses, as one of its fundamental problems, the urge toward transcendence
that effectively ‘perverts’ desire, to the point where we can actually desire our own
repression, a separation from ou[r] own capacities and powers.87
Spinoza’s ethiek, die begint bij conatus (desire) als de immanente drijfveer voor de
vervulling van potentia (capacity), problematiseert ieder streven naar transcendentie,
precies omdat het een pervertering van conatus betreft. Deleuze, Negri en Smith

85

Volgens Hardt (1991) maakt Negri dit onderscheid zo scherp omdat het tegemoetkomt aan het
marxistische antagonisme van de macht van kapitalistische productieverhoudingen versus het
vermogen van het proletariaat als productieve kracht (xiii). Hardt waarschuwt ervoor dit antagonisme
ook aan Spinoza toe te schrijven, omdat het in strijd is met diens immanente denken, dat zich nu juist
laat samenvatten als ‘non opposita sed diversa’ (‘niet tegengesteld maar verschillend’).
86
Zie Negri 1986, 17. Negri spreekt hier van ‘a collectively expressed potentia’, die wordt uitgedrukt
door een menigte, waarvoor hij zich baseert op het multitudo-begrip in Spinoza’s Tractatus politicus
(1677). Zie ook Del Lucchese 2009, 136-137.
87
Zie Smith 2007, 68. Smith leidt deze kenmerken af uit Spinoza’s Ethica (1678) en Deleuzes
besprekingen van Spinoza in Expressionism in Philosophy: Spinoza (1968) en Spinoza: Practical
Philosophy (1970; herz. ed. 1981).
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lichten uit dat Spinoza’s metafoor van slaafsheid een tegennatuurlijke levenshouding
aanduidt, van een mens die verlangt naar zijn eigen onderdrukking.

Confrontatie
Vanuit dit perspectief wordt zichtbaar dat Herkules’ gebrek aan kennis verband houdt
met de machtsrelatie tussen hem en Jupiter. Herkules ziet Jupiter als een vader die
rechtvaardige oordelen velt, en dit beeld blijft behouden wanneer de voorkennis van
het publiek over de apotheose in de interpretatie van het stuk wordt betrokken. De
apotheose maakt echter géén deel uit van het stuk, en ook deze ambiguïteit dient in
rekenschap te worden genomen. In Trachiniae legt Herkules zich neer bij zijn wrede
lot, omdat hij inziet dat de wil van de goden onafwendbaar en goed is. In Herkules in
Trachin lijkt hiervan ook even sprake te zijn, maar vlak voor het einde wakkert
Herkules’ woede weer aan, zodat hij sterft met het waanbeeld van een vaderlijke god,
die zich echter onverschillig toont. Precies dit godsbeeld is volgens Spinoza de grootste
illusie van het christendom:
Wy besluiten dan dat God niet dan naar de bevatting van het gemeen [Captus
vulgi] en alleenlijk by gebrek van kennis, als een Wetgever [Legislator] of Vorst
beschreven, en rechtvaerdig, barmhartig enz. genoemt word, en dat God waarlijk
uit de noodzakelijkheit [Necessitas] van zijn enige natuur en volmaaktheit werkt
[Agere], en alles stiert [Dirigere], en eindelijk dat zijn besluiten [Decreta] en
willingen [Volitiones] eeuwige waarheden [Æternæ veritates] zijn, en altijt
nootzakelijkheit [Necessitas] insluiten … (N 117/E 64-65)
God bezit, volgens Spinoza, geen menselijke of vaderlijke eigenschappen en velt dan
ook geen oordelen. Daarvoor in de plaats is het goddelijke werkzaam als een
natuurkracht, vergelijkbaar aan de zwaartekracht. Spinoza ontkent dat er zoiets
bestaat als een goddelijke moraal en stelt dat oordelen alleen door mensen worden
geveld. Vanuit spinozistisch perspectief is Herkules’ godsbeeld een illusie, die
niettemin grote macht (potestas) uitoefent op zijn vermogen (potentia) en verhindert
dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt.
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Volgens Spinoza staat een irrationeel godsbeeld als dat van Herkules nooit op zichzelf,
maar is het altijd gevolg van een aandoeningen van de verbeelding. Illusies van
religieuze aard worden vaak gestimuleerd door degenen wier macht is gestoeld op dit
godsbeeld. Bij voorkeur dragen bestuurders het beeld uit van een God die oordelen
velt, opdat zij dit zelf ook kunnen doen teneinde hun eigen macht veilig te stellen:
Maar indien ’t de grootste verborgentheit van een eenhoofdige bestiering en van
zeer groot belang voor dezelve is, de menschen bedrogen te houden, en de vrees,
daar door zy weêrhouden moeten worden, met de schone naam van Godsdienst te
verschaduwen, op dat zy voor de dienstbaarheit, als voor hun vryheit zouden
strijden; en niet schandelijk, maar voor de grootste eer, achten hun bloed en leven
voor de roem van enig man te besteden … (N fol. *4v/E 6)
De machthebbers manipuleren de verbeelding van hun onderdanen op zodanige wijze
dat die vrijwillig afzien van hun rationele vermogens en ethische vrijheid, als slaven.
Dit mechanisme maakt het voor de onderdanen bijna onmogelijk om in opstand te
komen tegen hun onderdrukkers, omdat dit een omwenteling van hun eigen
denkbeelden vereist.
In de exodos van Herkules in Trachin wordt deze omwenteling van de
verbeelding voorbereid, maar niet volbracht. Wanneer Herkules zijn zoon opdraagt
om te trouwen met Iole, verzet die zich aanvankelijk:
Herkules:
Hyllus:
Herkules:
Hyllus:
Herkules:
Hyllus :

Acht gy ’t onbillijk in te volgen vaders raet?
O vader, zal ik uit uw’ mont godtloosheit leeren?
’t Is geen godtloosheit in te volgen mijn begeeren.
Is ’t billijk ’t geenge my dus streng ten laste leght?
Laet goden tuigen van mijn billijkheit en recht.
’k Zal ’t volgen, nademael° de goden dit getuigen,
zowaar als
En onder uw gebodt my zelven gaerne buigen.
Het kan niet quaet zijn, zoo ik vaders wil voltrek. (v. 1224-1231)

Hyllus noemt het voorstel van zijn vader goddeloos, waarmee hij doelt op incest.
Herkules brengt daar tegen in dat het niet goddeloos kan zijn om te doen wat je vader
begeert, zodat hij Hyllus dwingt om te kiezen tussen de wil van zijn vader en de
goddelijke moraal. Het woord ‘begeeren’ (v. 1226) is in deze context veelzeggend; het
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kan immers ook worden gelezen als een aansporing aan Hyllus om Herkules na te
volgen in zijn seksuele verlangen voor Iole. Bovendien werd er in de zeventiendeeeuwse discussie vaker een verband gelegd tussen Spinoza’s concept conatus en
seksuele lust (zie noot 82). Herkules’ ‘begeeren’ kan in die zin worden begrepen als de
natuurlijke drang tot zelfbehoud, wat betekent dat Herkules zich beroept op het
natuurrecht om in overeenstemming met zijn natuur te handelen; door Hyllus met
Iole te laten trouwen blijft hij op aarde immers vertegenwoordigd. Hyllus kan zijn oren
niet geloven en vraagt Herkules wat hij verstaat onder ‘billijkheid’, waarop Herkules
de goden aanroept om te getuigen tegen de goddelijke moraal. Ook deze woorden van
Herkules vormen een provocatie van de goden met het doel aan hen een reactie te
ontlokken. Ook nu zwijgen de goden in alle toonaarden, waarna Hyllus zich
kritiekloos onderwerpt aan de wil van zijn vader: ‘Het kan niet quaet zijn, zoo ik
vaders wil voltrek.’ Deze woorden vertolken bij uitstek de levenshouding van de slaaf
die zijn conditie onvoldoende rationaliseert. Herkules vervult de rol van de soevereine
bestuurder die zijn onderdanen verblindt voor het feit dat hij onwetend is van de
goddelijke wil.
Naar analogie van de soeverein in TTP legt Herkules in naam van de goden zijn
eigen wil op aan zijn zoon, die zich aan hem onderwerpt als een slaaf. Mijns inziens
loopt Vondels treurspel anders af dan dat van Sophocles. Herkules komt niet tot het
inzicht dat het goddelijke bestaat als een immanente natuurkracht, maar meent dat de
goden zich onverschillig tonen. Hij maakt wel de ontwikkeling door van zoon tot
vader, maar het is geen ontwikkeling op het rationele kennisniveau. Herkules
concludeert dat zolang God zich onverschillig toont, hij als mens hypocriet kan zijn en
geoorloofd is om zijn eigen morele oordelen te vellen.
Met Spinoza’s ethiek van affect is zichtbaar geworden dat Herkules’ provocatie
van Jupiter een confrontatie is met zijn eigen verbeelding. Tot het uiterste getergd
oefent zijn irrationele godsbeeld een zodanige druk uit op zijn drang tot zelfbehoud,
dat hij wordt gedwongen om dit godsbeeld te bevragen. Herkules doet dit niet door
een actieve toepassing van de rede, maar in zoverre hijzelf als lichaam een expressie is
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ván de goddelijke rede, vanuit zijn vermogen om te worden aangedaan. Zo bezien
vormt Herkules’ exces van woede de natuurlijke reactie op de confrontatie met zijn
eigen denkbeelden.

Besluit

Vondels oeuvre kan als een levenslang onderzoek naar de relatie tussen politiek en
religie worden beschouwd. Zestig jaar lang heeft hij gezocht naar een antwoord op de
vraag hoe een onverschillige god de hoogste macht op aarde kan vertegenwoordigen.
In zijn laatste treurspel confronteert hij God voor de eerste keer direct. Hij verwerpt
het godsbeeld dat hij in Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst nog had verdedigd niet,
maar confronteert het van binnenuit: in de verbeelding.
Parrhesia is in Herkules in Trachin werkzaam als de onthulling van illusies of
onware denkbeelden van het publiek. Het personage Herkules belichaamt dit proces,
wanneer hij door zijn immanente drang tot zelfbehoud wordt gedwongen de
confrontatie aan te gaan met zijn eigen illusionaire godsbeeld. De uitwerking van
Herkules in Trachin op het zeventiende-eeuwse publiek was dat het beeld van de
christelijke God, als een rechtvaardig oordelende vader, werd geconfronteerd met
andere mogelijke godsbeelden. Een spinozistische lezing van het personage Herkules
brengt haarfijn in beeld hoe politieke en religieuze bestuurders onderdanen via hun
verbeelding manipuleerden door God voor te stellen als een vaderfiguur die morele
oordelen velde. De macht van bestuurders om dogma’s uit te vaardigen en morele
oordelen te vellen was gestoeld op dit godsbeeld.
De wijze waarop parrhesia in Herkules in Trachin werkzaam is, kan het best
worden geduid aan de hand van Spinoza’s ethiek van affect. Volgens deze theorie
begint ieder proces van ware kennisverwerving als een aandoening van de verbeelding
door de hartstochten, oftewel affect. Deze immanente opvatting van parrhesia in het
toneel breekt met het principe van theatraliteit (Korsten 2013, 311), aangezien er geen
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hogere waarheid wordt gerepresenteerd, maar de gebeurtenissen in de wereld als
dramatisch in zichzelf worden beleefd. Terugverwijzend naar hoofdstuk 4 stel ik dat
Vondels parrhesia een ‘dramatisering’ van theatraliteit behelst, in de zin dat er in de
verbeelding van de toeschouwers virtuele, vooralsnog ondenkbare werkelijkheden
worden geactualiseerd.
Spinoza staat niet bekend als een vriend van het toneel. Allan Nadler (2006)
heeft zelfs beweerd dat Spinoza na de aanslag op zijn persoon voor de ingang van de
schouwburg nooit meer een theatervoorstelling zou bezoeken:
[he] never again darkened the door of any theater. Not so much because of any
post-traumatic association, but because of his utter disinterest in all things dramatic
(the fanatically rationalist Spinoza famously disdained the imagination as the root
of all human ignorance and misery).88
Bij nadere bestudering echter betreft Spinoza’s kritiek uitsluitend het
schouwburgtoneel, dat in de jaren 1660 grotendeels werd bepaald door het ‘oogtoneel’
van Jan Vos. Wanneer Spinoza in TTP de preken van godsdienstdemagogen vergelijkt
met taferelen in de schouwburg, gaat hij ervan uit dat de toeschouwers in staat van
stomme verwondering werden gebracht:
de liefde van de Godsdienst voor te planten, veranderde en veraarde in een vuile
gierigheit, en eerzucht, en in dezervoegen de kerk zelfs in een Schouwburg, daar
men niet de kerkelijke léraars hoorde, maar de redenaars, van dewelke niemant
begerig was, om ’t volk t’onderwijzen, maar in verwondering tot zich te trekken …
(N fol. **2-**2v/E 7)
Op vergelijkbare wijze wakkerden de spektakelstukken van Vos de passies aan, maar
weerhielden ze de toeschouwers ervan om hun rationele vermogens aan te spreken.
Aangezien Spinoza’s eigen leermeester het toneel juist inzette voor onderwijsdoeleinden, zal Spinoza met name het onbenutte potentieel van het schouwburgtoneel
hebben gezien. De methode van dramatisering leent zich bij uitstek voor het
‘spelenderwijs’ opdoen van nieuwe kennis. Nil benutte dit potentieel niet optimaal,
88

Verwar Allan Nadler niet met Steven Nadler, de schrijver van Spinoza’s biografie (1999).
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omdat de leden bang waren kritische denkbeelden op te wekken die de orde in de
samenleving zouden verstoren.
Nu blijkt dat dramatisering in Herkules in Trachin een belangrijke rol speelt,
kan gesteld worden dat de barokke treurspelschrijver Vondel en de ‘radicale verlichter’
Spinoza elkaar dichter benaderen dan tot nu toe werd aangenomen. In mijn optiek is
het immanente denken van Spinoza in vele opzichten verplicht aan het denken van de
Nederlandse barok, dat hem verbindt met een barokke dichter als Vondel. Op zijn
beurt toont Vondel zich op 81-jarige leeftijd nog altijd zeer ontvankelijk voor nieuwe
denkbeelden in de Amsterdamse samenleving. Door deze denkbeelden in zijn
treurspelen te vertolken, bracht hij de hartstochten in beweging om een ethisch
verschil te maken in de collectieve verbeelding.
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Hoofdstuk 6
Een crisis van representatie in Tooneelschilt (1661)

Inleiding

In het jaar 1662 deed zich de zoveelste aanvaring voor tussen de Amsterdamse
kerkenraad en Vondel.1 De directe aanleiding was een publicatie van de Amsterdamse
predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662), getiteld Oeconomia Christiana ofte
Christelicke huys-houdinghe (1661).2 Als aanhanger van de ‘nadere reformatie’
bepleitte Wittewrongel in dit werk de invloed van de Bijbel op alle facetten van het
dagelijks leven.3 Oeconomia Christiana was door de Classis van Amsterdam ‘oversien,
en geapprobeert’ (1: fol. *2v) en opgedragen aan de vier Amsterdamse burgemeesters,
Cornelis van Vlooswijk, Gerard Schaap, Cornelis de Graeff en Joan van de Pol (1: fol.
*3-****v). De publicatie kan als een verzoekschrift namens de Classis aan het
stadsbestuur worden beschouwd, want Wittewrongel spreekt de ‘burgervaders’ direct
aan op hun verantwoordelijkheid om de stedelijke ‘huishouding’, dat wil zeggen de
inrichting van het stedelijk leven, godvruchtiger te maken. Alleen dan kunnen de
Amsterdammers volgens hem worden behoed voor Gods toorn. In 44 hoofdstukken,
verdeeld over twee kloeke delen, bespreekt Wittewrongel de verschillende elementen
van het goede christelijke leven. In het laatste hoofdstuk komt het toneelbezoek
uitgebreid aan bod. De titel laat geen twijfel over de insteek:

1

Voor een overzicht van de schermutselingen tussen de Amsterdamse kerkenraad en de verdedigers
van de schouwburg in de zeventiende eeuw, zie Evenhuis 1967, 278-293; 1971, 37-43; Duits 1996, 178185.
2
Verschenen in 1661 bij A. van den Burgh en de weduwe van M.J. Brant te Amsterdam. Gebruikt ex.
UBA: OTM, O 61-157 (dl. 1), O 61-158 (dl. 2).
3
Over de nadere reformatie, zie Groenendijk 1998, 142.
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Dat de Schouw-tooneelen ende Schouw-spelen, rechte Scholen der ydelheyt, ende
sondige hooghten zijn; van de welcke alle Christelijcke Huys-vaders ende Huysmoeders een af-keer ende grouwel moeten hebben; op dat sy, noch hare Kinderen,
noch yemandt van hare Huys-ghenooten, sich daer aen en komen te sondigen, noch
oyt aenschouwers der selve en zyn.4
De drie belangrijkste argumenten van Wittewrongel tegen het toneel zijn: toneel is een
heidens gebruik, toneelspelers zijn schijnheilige en dus zondige mensen en de
gespeelde stof is niet zelden onkuis, gewelddadig en afgodisch. Met deze opvatting van
toneel als een bron van illusie en verleiding staat Wittewrongel met twee benen in de
antitheatrale traditie.
Wittewrongel richt zijn pijlen van afkeer ook direct op Vondel, in een
scheldkanonnade van meerdere pagina’s. Niet alleen ziet hij hem als het icoon van de
Amsterdamse toneelwereld, ook beschouwt hij specifiek Vondels treurspelen als een
regelrechte uitdaging aan de orthodoxe predikanten. Uit de tekst kan worden afgeleid
dat Wittewrongel reageert op de voorwoorden bij Lucifer (1654) en Salmoneus
(1657),5 over de aristotelische toneeltheorie.
In directe reactie op Oeconomia Christiana publiceert Vondel in 1662
Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht.6 De titel kan als een allusie op
Wittewrongels schimpnaam voor Vondel worden opgevat: ‘Tertullus van het Schouwburgh’. Tertullus was een Romeinse orator, die in het Bijbelboek Handelingen (24: 1)
door de joden wordt aangevoerd tegen de apostelen. Door Vondel voor te stellen als
iemand die voor geld bereid is andermans godsdienst of waarheden te verdedigen, valt
Wittewrongel hem aan op zijn voorstelling als parrhesiast. Vondel neemt de

4

Zie Wittewrongel 1661, 2: 1167. Voor een samenvatting van hoofdstuk 44, zie Schenkeveld-van der
Dussen 1978, 12-13.
5
Over het Berecht bij Lucifer en Salmoneus, zie Smit 1970, 188-191.
6
Gebruikt ex. Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht. Amsterdam: de weduwe van Abraham de
Wees, 1661. Ex. KB: 448 F 16. Voor de regelnummering, zie WB 9: 381-390.

322

handschoen op door als een echte orator het ‘tooneelrecht’ te bepleiten, maar maakt in
zijn betoog ook duidelijk dat het hier niets dan zijn eigen waarheid betreft.7
Tooneelschilt verschijnt als een losse publicatie van acht pagina’s bij Vondels
toenmalige vaste uitgever, de weduwe van Abraham de Wees. Op het titelblad prijkt
onder Vondels naam het motto van Erasmus, Cedo nulli (Ik wijk voor niemand). In de
tekst gaat Vondel niet zozeer in op de technische aspecten van toneel, zoals hij in
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (1650) en verscheidene periteksten had
gedaan, maar richt hij zich op de aard en de maatschappelijke functie ervan. Zijn
pleidooi volgt de opbouw van een klassieke redevoering. In het exordium (r. 1-39)
verzoekt Vondel de lezers om zijn weerwoord op ‘d’aenklaghten der
tooneelschenderen’ aan te horen, waarbij hij zich beroept op het recht van wederhoor:
‘de heerlijcke spreuck Hoor Party, eertijts met goude letteren, boven den ingangk van
het oude stadthuis, geschreven’ (r. 33-34). Vondel richt zich niet, zoals Wittewrongel,
direct tot de burgemeesters, maar door door zich te beroepen op het ‘Tooneelrecht’
betrekt hij hen, als handhavers van het recht, indirect in zijn betoog. In de narratio (r.
40-73) geeft hij een definitie van toneel om het vervolgens te vergelijken met de redeen de schilderkunst. Voor alle drie geldt dat ze in wezen goede gebruiken zijn, die soms
ten kwade worden aangewend. Dat is echter nog geen reden om ze af te schaffen.
Inmiddels is de lezer aangeland bij de argumentatio (r. 74-238), die grotendeels wordt
ingenomen door een refutatio van Wittewrongels aantijgingen. Eerst gaat Vondel in op
de kwestie of Bijbelstukken afgodisch zijn. Vervolgens poogt hij Wittewrongels
bezwaren tegen toneelspelers te weerleggen door te herinneren aan het feit dat de
farizese Schriftgeleerden Christus zelf voor een toneelspeler hadden uitgemaakt,
waarmee Vondel suggereert dat toneel een bij uitstek christelijk genre is. In de
7

Dat er sprake was van een kleine hetze rond Tooneelschilt blijkt uit het verschijnen van drie
herdrukken in 1661 bij De Wees (en één in 1781 bij Johannes Sluyter). Bovendien verscheen in 1661
het vijandige pamflet ‘Tooneel-schilds verplettering. Of Grondig bewijs, van d’ongesoutenheyt der
pleyt-reden, voor het toonel-recht.’ Amsterdam: Ernestus Bak, 1661. De auteur was vermoedelijk
predikant en dichter Jacob Steendam, die in 1650 al tegen Vondel had gepubliceerd en dat in 1664,
n.a.v. Adam in Ballingschap, weer zou doen. Zie de STCN.
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peroratio (r. 239-265) sluit hij af met een gedachte-experiment, waarvoor de lezers zich
in hun verbeelding naar de schouwburg moeten verplaatsen: indien daar op een dag de
gouden letters van een orakeltekst tegen het toneel zouden worden aangetroffen,
zouden de Amsterdamse burgemeesters zich daar dan iets aan gelegen laten liggen en
de schouwburg daadwerkelijk sluiten?

Vooruitblik
In dit hoofdstuk zal ik het verband tussen dramatisering en parrhesia, dat in
hoofdstuk 4 al theoretisch is besproken en in hoofdstuk 5 is geanalyseerd in een
treurspel, verder uitwerken aan de hand van een poëticale tekst, Vondels Tooneelschilt.
Ik zal betogen dat zijn visie op toneel hier wordt gekenmerkt door een crisis van
representatie, in de zin dat ze een confrontatie vormt van theatrale toneelopvattingen.
Het kader voor deze pleitrede wordt gevormd door de gevestigde theatrale traditie,
maar daarbinnen beschrijft Vondel processen van dramatisering die de grenzen van dit
kader van binnenuit zichtbaar maken.
Ik zal in detail bespreken hoe dramatisering in deze tekst vorm krijgt met
betrekking tot de aard, de functie, de werking en de ruimte van toneel. De aard van
dramatiserend toneel betreft de immanente dynamiek van het spel, tegenover het
representatieve karakter van theatraal toneel. Vondel stelt dat toneel ‘hypocriet’ is,
omdat het de representatie van de werkelijkheid betreft, waarmee hij zich in de
theatrale traditie plaatst. Hij maakt echter ook onderscheid tussen hypocrisie en
‘veinzerij’, waarbij iemand alleen maar doet alsof hij de werkelijkheid toont. De functie
van dramatiserend toneel is om waarheden die in het dagelijks leven onzichtbaar
blijven te onthullen, terwijl er in theatraal toneel een bestaande werkelijkheid wordt
gerepresenteerd. De werking van dramatiserend toneel kan het best worden geduid in
termen van Spinoza’s ethiek van affect. Dit kader maakt zichtbaar dat de hartstochten
die uitgaan van toneel denkbeelden vormen in de verbeelding van alle betrokkenen.
Deze denkbeelden kunnen hun beslag krijgen op de hogere niveaus van (rationele en
intuïtieve) kennis en zo een onthulling bewerkstellingen. De ruimte van dramatiserend
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toneel is dan ook bij uitstek de verbeelding. In tegenstelling tot de theatrale ruimte van
de schouwburg wordt deze ruimte gekenmerkt door de afwezigheid van een
afscheiding tussen werkelijkheid en verbeelding. In de verbeelding kunnen
verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. Om die reden verhoudt deze
ruimte zich kritisch ten opzichte van autoriteiten die één werkelijkheid als de hoogste
waarheid aan de mensen opleggen.8 Vondel beschouwt de kerk als een instantie die
poogt om door veinzerij de collectieve verbeelding te manipuleren en zo onrechtmatig
invloed uit te oefenen op het politieke discours in Amsterdam.

6.1 De aard van toneel: hypocrisie

Vondels geeft zijn visie op de aard van toneel in een definitie in de narratio:
Het tooneel is een verheven plat, toegestelt naer den eisch der rolle van de
personaedjen, die elck volgens heuren staet ingekleet, en gelijck [als het ware]
vermomt, door stemmen en gebaer uitbeelden eene historie,9 of waerschijnende10
verzieringe,11 of klucht, waerdigh tot stichtigh vermaeck, in het openbaer, gehoort
en gezien te worden. (r. 40-45)
Deze definitie komt op het eerste oog tegemoet aan het beeld dat we kennen uit de
zeventiende-eeuwse afbeeldingen van de Schouwburg van Van Campen (afb. 18): een
verhoogd podium dat van een gepast decor is voorzien en waarop verklede acteurs een
8

Over dramatisering als kritische methode, zie MacKenzie en Porter 2011, 33-51.
‘Historie’: verhaal van iets dat werkelijk gebeurd is (Historie 2 en 3. WNT). Het contrast met
‘waerschijnende’ benadrukt dat het hier gaat om ‘ware’ historie. Zie bijv. Vondels beschrijving van
Palamedes als historische held in de Voorrede van Palamedes (WB 3: 621, r. 54-67) of zijn aanduiding
van Bijbelse stof als ‘d’openbaere waerheit der bybelsche historie’ in het Berecht van Jeptha (WB 8: 773,
r. 11).
10
‘Waerschijnende’: waarschijnlijke, geloofwaardige (Waar IV, afl. WNT). Vondel zinspeelt hier op de
potentialis ‘γένοιτο’ (wat zou kunnen gebeuren) in Aristoteles’ Poetica (1451a). Zie ook hoofdstuk 4,
243. Voor Vondels uitspraken over waarschijnlijkheid m.b.t. het treurspel, zie ‘Q. Horatius Flakkus
van de Dichtkunst. Aen de Pisonen’ (WB 7: 367, r. 288-291); het Berecht bij Salmoneus (WB 5: 715, r.
154-161) en het Berecht bij Jeptha (WB 8: 777, r. 130, 145).
11
‘Verzieringe’: tekst die het kenmerk van de dichterlijke fantasie of verbeelding draagt, verdichtsel
(Versiering II, 3a. WNT).
9
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waargebeurde geschiedenis, een geloofwaardig verdichtsel of een klucht opvoeren.
Echter, wanneer Vondels definitie heel letterlijk wordt genomen bevat deze een aantal
ambiguïteiten: het toneel is zowel verheven als plat, de personages zijn gekleed
‘volgens heuren staet’12 (in overeenstemming met hun toestand) en verkleed, ofwel
‘vermomt’, de plot is waargebeurd of waarschijnlijk, en het doel is zowel verstandelijk
te overtuigen als de zinnen te verzetten.

Afb. 18 Salomon Savery. Toneel van de Schouwburg van Van Campen te
Amsterdam, 1637 (1658).

12

‘Staet’ wordt in het WNT nergens als ‘rol’ omschreven, maar als toestand of functie (Staet I. WNT).
Met deze woordkeuze benadrukt Vondel dat de kostuums van acteurs functioneel en realistisch zijn.
Deze aanduiding is strijdig met ‘vermomt’, wat duidt op een maskerade.
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Deze ambiguïteiten kunnen aan twee verschillende situaties worden gerelateerd: de
opvoeringspraktijk in de schouwburg en de individuele en collectieve beleving van
toneel in de verbeelding. Veel is ons al bekend over de zeventiende-eeuwse praktijk
van het schouwburgtoneel; minder weten we van het toneel dat alleen in de hoofden
van de toeschouwers bestond. In de verbeelding kan een toneel tegelijkertijd verheven
en gelijkvloers zijn en kunnen de personages zowel gekleed en vermomd verschijnen.
Door toespelingen te maken op verschillende vormen van toneel plaatst Vondel de
praktijk en conventies van het schouwburgtoneel op losse schroeven. De waarde van
toneel lijkt voor hem nu juist in deze ambiguïteit te liggen: de mogelijkheid om
meerdere waarheden naast elkaar te laten bestaan. Eerder heb ik deze eigenschap van
Vondels werk aangeduid als polyfonie, maar in het kader van Tooneelschilt kan er ook
gesproken worden van ‘hypocrisie’. In deze paragraaf zal ik de betekenis van
hypocrisie toelichten door een analyse van de centrale paradox in Tooneelschilt van
‘waarheid door vermomming’: de idee dat toneelspel ware kennis genereert juist door
de verbeelding te stimuleren met representaties en verdichtsels.
De paradox van waarheid door vermomming genoot in de Amsterdamse
toneelkringen van de jaren 1660 brede belangstelling, zoals Tanja Holzhey laat zien in
haar artikel over ‘maskerades’ in toneelteksten uit de periode 1642-1671.13 Uit
vergelijkend onderzoek tussen toneelteksten van Nil volentibus arduum en andere
auteurs komt naar voren dat maskerades altijd met kwade bedoelingen werden
ingezet, behalve in de teksten van Nil. Bij Nil zetten ook deugdzame personages soms
een masker op voor een goed doel, zoals ware liefde of de ontsnapping aan een belager.
Dat de maskerade door Nil niet vanzelfsprekend als immoreel werd afgedaan, maar als
een middel dat ten goede of ten kwade kon worden aangewend, is ook betekenisvol
voor de toneelopvattingen van Nil. Die gaan in tegen de visie van steile predikanten
13

Zie Holzhey 2009, 68-72. Het artikel betreft uitsluitend komisch toneel, aangezien Holzhey in
treurspelen uit de periode 1642-1671 geen maskerades door deugdelijke personages heeft
aangetroffen. Voor een vergelijkbare belangstelling in het Engelse toneel van de tweede helft van de
zeventiende eeuw, zie Phil Withington (2013) over ‘honestas’. Zie ook Davis (2003), m.n. diens
gebruik van ‘social dramaturgy’ (154).
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dat ‘spelen’, oftewel het opvoeren van representaties, in principe zondig want
afgodisch is: ‘’t is wat anders, een stichtelicke Comedie of Tragedie te dichten, ende
die te lesen; als de selve op een Heydensche wyse, met soo veel toestel, tot vleeschelick
vermaeck om geldt te spelen’ (Wittewrongel 1661, 2: 1190). Hoewel Wittewrongel
iedere vorm van toneel als hoererij beschouwt, benadrukt hij dat in principe alle
toneelspelers zichzelf te schande maken en ‘infaem’ zijn, en niet alleen degenen die
zich op het toneel onzedelijk gedragen of voor hun toneelspel betaald krijgen
(Wittewrongel 1661, 2: 1172-1173). Net als Nil gaat Vondel in tegen deze principiële
houding door in Tooneelschilt de retorische vraag te stellen: ‘Most men altijt, om der
dingen misbruick, het recht gebruick verworpen [verwerpen]; wat zou ’er ter weerelt
onomgewroet en in zijn geheel blijven?’ (r. 82-84). Het is aan de mensen om het toneel
op juiste wijze in te zetten.
Vondels houding ten opzichte van maskerades of vermommingen zegt iets over
zijn visie op theatraliteit, het idee dat toneel --- of het nu een waargebeurde
geschiedenis, een waarschijnend verdichtsel of een klucht betreft --- een representatie
van de werkelijkheid biedt. Net als een mens die een masker draagt, is toneel ambigu.
Deze ambiguïteit kan worden aangeduid als ‘hypocrisie’, dat etymologisch verwijst
naar het duiden van een onderliggende werkelijkheid.14 De Grieken duidden met
hypokrites onder meer een toneelspeler aan, omdat hij een werkelijkheid uitbeeldde die
zich niet in de wereld voordeed maar onderliggend was, in de verbeelding. Binnen de
antitheatrale traditie wordt de hypocrisie van toneel als een duivelse verleiding
beschouwd, een afleiding van de enige ware werkelijkheid. In Tooneelschilt poogt
Vondel de antithearale visie te weerleggen door hypocrisie als iets heel
vanzelfsprekends voor te stellen. Hiertoe onderscheidt hij hypocrisie nadrukkelijk van
veinzerij. Hypocrisie is een vorm van representatie, wat noodzakelijk is voor het

14

Het Griekse woord is opgebouwd uit hypo- (onder) en krinein (besluiten, duiden). Het woord
hypokrites werd in de oudheid gebruikt voor de duiders van dromen (als onderliggende werkelijkheid),
maar ook voor acteurs (Hypocriet. EWN). Over hypocrisie m.b.t. Vondels treurspelen, zie Korsten
2009, 192.
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produceren van waarheid, terwijl er bij veinzerij helemaal geen sprake is van waarheid,
in de wereld noch onderliggend in de verbeelding.
In Tooneelschilt werkt Vondel zijn genuanceerde visie op de verschillende
variaties op representatie uit door deze te duiden in toneeltermen. Eerst vergelijkt hij
God met een soort regisseur die zijn wil openbaart in openbaringen voor de mensheid:
Slaet den bybel op, van het boeck der scheppinge tot Sint Jans openbaringe toe; gy
ziet ’er doorgaens hoe Godt, voor en onder en na de wet, den aertsvaderen,
koningen, profeeten, en kruisgezanten, op velerhande wijze in droomen en
gezichten, als door levendige vertooningen, verscheen, en hun zijne genade, liefde
en gerechtigheit, en majesteit en heerlijckheit en wil openbaerde … (r. 98-104)
Vervolgens geeft hij een opsomming van Bijbelfragmenten waarin God regenbogen
aan het hemelgewelf schildert, dieren uit de wolken naar beneden laat zakken en
gordijnen opent (r. 98-140):
de Heilige Geest [nl. God] schuift, voor den Evangelist Sint Jan, de gordijnen van
zoo veele vertooningen open, vol geheimenissen en gebloemde wijsheit, te zijner tijt
te kennen, ondertusschen by wijlen jammerlijck van neuswijzen misduit en
verdraeit. (r. 132-136)
In deze reeks van vertoningen is God altijd degene die actief vormgeeft aan de
wonderen en openbaringen, vergelijkbaar aan de poiesis van een kunstenaar. God
representeert niet, hij toont, en blijft tegelijkertijd noodzakelijkerwijs verhullen,
omdat niemand God rechtstreeks kan aanschouwen. De mens kan de openbaringen
waarnemen en gissen naar de onderliggende waarheid, maar die zal zich nooit
helemaal prijsgeven. Ook Gods Woord in de Bijbel, geprofeteerd door de evangelisten,
vormt zo’n openbaring; de mens kan speculeren over de Bijbelteksten, maar niets
garandeert dat hij het bij het rechte eind heeft. Helaas zijn er ‘neuswijzen’ die, ten
onrechte, menen dat ze de ware betekenis van de openbaringen wél kennen.
De tweede variatie op representatie betreft Gods zoon Jezus Christus, die door
Vondel wordt vergeleken met een toneelspeler. Volgens het dogma van de Heilige
Drie-eenheid bestaat er één God in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon
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(Christus) en de Heilige Geest, en is Christus zowel God als mens. Daarom noemt
Vondel hem ‘[d]e hemelsche Waerheit, in den vleesche verscheenen’ (r. 196-197).
Christus belichaamt de continuïteit tussen God en de mens, omdat hij met zijn dood
de harmonie tussen hen heeft hersteld. Als verkondiger van Gods boodschap is
Christus echter ook een soort representatie of acteur. In deze dubbelzinnige
hoedanigheid werd Christus door de farizese Schriftgeleerden gewantrouwd:
De heilige Kruisgezant Thaddeus15 tekende al vroegh sommige pylaerbijters en
domme dwaelgeesten, lasterende het geenze niet verstonden. De hemelsche Waerheit,
in den vleesche verscheenen, wert doorgaens van schijnheilige Farizeeuen en
schriftgeleerden belaeght en geplaeght. Zy taisterdeze oock doorgaens met den titel
van tooneelspeelders, door het Griexe woort ὑποκριτὰ16 eigentlijck uitgedruckt … (r.
194-200)
In dit citaat voegt Vondel twee passages uit het Bijbelboek Mattheus bijeen. In
Mattheus 12: 22-24 lasteren de farizese Schriftgeleerden Christus door hem een
dienaar van Satan te noemen die zich voordoet als de zoon van God. Het woord
‘hypokrites’ wordt hier echter niet gebruikt. In Mattheus 23: 13-29 weert Christus de
aanvallen van de farizeeërs af door hen herhaaldelijk ‘hypokrites’ te noemen, in de
Statenvertaling vertaald als ‘geveynsde’. Door het woord hypokrites op Christus te
betrekken, gaat Vondel creatief om met de Bijbeltekst. Het Griekse woord voor
‘acteur’ zal hem hebben gefascineerd. Hij stelt Christus voor als een acteur die door de
goddelijke regisseur naar de aarde is gezonden, zij het een acteur die zich in de meest
strikte zin met zijn boodschap vereenzelvigt.
Een derde variatie betreft de getrouwe representatie van de wereld door een
goede toneelspeler. Vondel geeft twee voorbeelden. Het eerste is Erasmus (r. 1-5), die
met zijn motto ‘cedo nulli’ al aangeeft dat hij ‘ergens voor staat’. Vondel zegt ook dat
Erasmus zijn kritische teksten alleen ‘met de schiltwacht van eene voorrede’ (r. 5) kon
publiceren. In de voorrede immers, lichtte een auteur de waarde van zijn tekst toe of
15

‘De heilige Kruisgezant Thaddeus’: Judas Thaddeüs, schrijver van de nieuwtestamentische ‘Brief van
Judas’, waaruit Vondel hier v. 10 aanhaalt [de gecursiveerde tekst].
16
Een Latijnse vervorming van het Griekse hypokrites. Het Latijnse hypocrita betekent ‘mimespeler’.
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zocht hij protectie van een patroon. Behalve dat Erasmus vóór zijn teksten stond, wás
hij ze ook, zoals blijkt uit Vondels omschrijving van Erasmus als iemand ‘die van
wijsheit en letteren t’zamenhing’ (r. 1-2). Erasmus leefde in zijn teksten en
vereenzelvigde zich met de inhoud, vergelijkbaar met de wijze waarop Christus zich
verhield tot de goddelijke boodschap. Deze vorm van hypocrisie maakt Erasmus tot
een goede toneelspeler, die zich met zijn rol vereenzelvigt. Deze visie op toneel komt
weer tegemoet aan Nils behandeling van de maskerade; wanneer een masker wordt
ingezet voor een goed doel, in de zin dat de spelers zich met dit doel vereenzelvigen, is
die dubbelzinnigheid niet verwerpelijk. Er is nog altijd sprake van representatie, maar
ook van een continue relatie tussen leven en spelen.17 Het tweede voorbeeld is Vondel
zelf, als auteur van Tooneelschilt. Het motto van de publicatie geeft al aan dat hij zich
in zijn rol van pleiter identificeert met Erasmus. Met Tooneelschilt plaatst hij een
‘schiltwacht’ voor de Amsterdamse schouwburg. Toch kan hij niet vergeleken worden
met de opportunistische Tertullus, die willekeurig welk standpunt kon verdedigen,
want als toneelschrijver is Vondel een van binnenuit gemotiveerde verdediger van het
toneel. Het is onmogelijk om Erasmus en Vondel van hun werk los te zien; hun
woorden vormen een representatie én de expressie van hun leven. In dat opzicht
komen ze overeen met Vondels visie op Christus als hypocriet en toneelspeler. Hier
doet zich bovendien de vergelijking voor met de parrhesiast, wiens woorden
uitdrukking geven aan de waarheid, in de zin van het goede leven, zozeer zelfs dat hij
zijn leven ervoor op het spel zet.
De vierde variatie ten slotte betreft de ‘quade geveinstheit en mommerye’ van
de farizeeërs, die veinzen dat ze de enige, goddelijke waarheid kennen:
want hoewel men, niet sonder reden, zeght dat al de weerelt eene tooneelrol speelt,
nochtans paste het schijnheiligh kamerspel der schriftgeleerden eigentlijck op de
leest van quade geveinstheit en mommerye, die, om in schaduwe te schuilen, een
17

Vgl. de continue relatie tussen de vorst en de staat als gevolg van het vorstelijke ethos (zie hoofdstuk
2, 120-123) en de continue relatie tussen het leven en het spreken van de parrhesiast, in de zin van
poiesis (zie hoofdstuk 4, 239).
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momaenzicht en andere personadie aentrecken: want wie zijnen schijn gelijck is,
kan by geenen kamerspeeler geleken [vergeleken] worden. (r. 201-207)
Als Vondel zegt dat ‘al de weerelt eene tooneelrol speelt’, baseert hij zich op de
theatrum mundi-metafoor, die de wereld voorstelt als een toneel waarop ieder mens
een voorbestemde rol vervult. Deze wereldvisie stond in Vondels bewoording zelfs
boven de ingang van de Amsterdamse schouwburg: ‘De werelt is een speeltoneel, /
Elck speelt zijn rol en krijgt zijn deel’ (afb. 19).
Maar Vondel zal ook de uitspraak van Aristoteles in de Poetica hebben gekend:
‘τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ’ (Van kinds af aan hebben
mensen een instinct voor representatie).18 Volgens Aristoteles is mimesis inherent aan
leerprocessen; mensen verwerven kennis door nabootsing, net zolang tot ze de kennis
zelf beheersen. Dit natuurlijke spel kan moeilijk schijnheilig worden genoemd. Wat
daarentegen wel vals is, aldus Vondel, is doen alsof je de waarheid kent, terwijl die
speculatief is. Daarom bestaan er goede en valse toneelspelers, mensen die hun ‘schijn
gelijck’ zijn en ‘schijndeughden’.19 De farizeeërs, van wie in de Bijbel al is aangetoond
dat het veinzers zijn, staan in Tooneelschilt model voor de orthodoxe predikanten die
het wagen om als ‘muggenzifters, kameelverslinders, en splinterkijckers’ (r. 208; vgl.
Matt. 23: 24) te oordelen over het toneel (r. 207-212). Het zijn valse toneelspelers,
omdat ze de waarheid evenmin in pacht hebben als iemand anders.
Uit deze vier variaties op het thema van representatie kunnen twee conclusies
worden getrokken over de aard van toneel. Ten eerste baseert Vondel het ‘toneelrecht’
op de menselijke natuur, die zowel door Aristoteles als in de theatrum mundimetafoor als ‘hypocriet’ wordt voorgesteld.
18

Zie Poetica, 1448b. W.H. Fyfe vertaalt mimesis als ‘representation’.
Vgl. Deleuzes (2003) bespreking van het platonisme als theoretisch kader voor de selectie van goede
en valse representaties: ‘We are now in a better position to define the totality of the Platonic
motivation: it has to do with selecting among the pretenders, distinguishing good and bad copies or,
rather, copies (always well-founded) and simulacra (always engulfed in dissimilarity). It is a question
of assuring the triumph of the copies over simulacra, of repressing simulacra, keeping them completely
submerged, preventing them from climbing to the surface, and ‘insinuating themselves’ everywhere’
(294). Zie ook Davis en Postlewait 2003, 5,9; Tanke 2009, 127-128.

19
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Afb. 19 De ingang van de schouwburg aan Keizersgracht 384 met Vondels
inscriptie onder het tympaan boven de poort.
Alle mensen zijn toneelspelers op het wereldtoneel en ze spelen voortdurend toneel,
omdat representatie de basis vormt van communicatie en leerprocessen. Aangezien
theatraliteit in de natuur van de mens besloten ligt, kan het toneelrecht hem
onmogelijk worden ontzegd. Ten tweede kan de mens zijn hypocriete natuur op goede
en verkeerde wijze aanwenden, namelijk door oprecht of vals toneel te spelen. Bij
‘goed toneelspel’ is er sprake van een zekere continuïteit tussen spelen en leven,
vergelijkbaar met de wijze waarop de woorden van de parrhesiast zijn levenswijze
uitdrukken. Goed toneelspel biedt een representatie van de werkelijkheid en slaat
tegelijkertijd een brug van de werkelijkheid naar de verbeelding. Deze brug schept de
mogelijkheid voor het proces van dramatisering.
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6.2 De functie van toneel: onthullen

Voor de functie van toneel baseert Vondel zich in eerste instantie op de aristotelische
theorie, die hij betrekt op de Amsterdamse samenleving:
Het ooghmerck der treurspelen is, zoo wy voorheene zeiden, den verwilderden aert
in te toomen, en zeden in te scherpen. Het blyspel verlicht zwaermoedige geesten,
en geneest de hartewonden der staetheeren en amptenaeren, door geduurige
bekommeringen en beslommeringen, tot heil der gemeente, afgeslaeft. (r. 66-72)
Vondel benadrukt de functie van het toneel voor de bestuurbaarheid van de stad: het
treurspel maakt de burgers beter bestuurbaar en het blijspel sterkt de bestuurders in
hun zware taak. De functie van het treurspel wordt in dit citaat op twee verschillende
manieren uitgelegd: het ‘intomen’ van de ‘verwilderde aert’ (r. 67-68) duidt op een
spiritueel proces van reiniging (katharsis), in gang gezet door de emoties van angst en
medelijden, terwijl het inscherpen van de zeden (r. 68) een cognitief proces is van
morele kennisverwerving. In het eerste geval wordt er iets afgeleerd, in het tweede iets
aangeleerd.
De reinigende functie van het toneel ontleent Vondel aan de aristotelische
theorie, zoals hij die ook beschrijft in de voorwoorden bij Salmoneus en Jeptha. Het is
algemeen bekend dat hij zich vanaf de jaren veertig toespitste op de aristotelische
tragedie. Over zijn opvattingen over de didactische functie van toneel, die niet los
kunnen worden gezien van het opkomende verlichtingsdiscours aan het einde van de
zeventiende eeuw, is minder bekend, terwijl hij die in Tooneelschilt breed uitmeet. Zo
vergelijkt Vondel het toneel met de redekunst in het opzicht dat het ‘heilige en
weereltsche historien, naer het ongestadigh beloop der weerelt, ontvout’ (r. 50-52).
Het onderwijst het publiek in Bijbelse en wereldse geschiedenis. Vervolgens vergelijkt
hij het toneel met de historieschilderkunst, omdat beide ‘welgeschickte vertooningen’
verzorgen, die ‘naer d’afgemaelde stof, stichten of ontstichten’ (r. 53-54). Hier betreft
het de overdracht van zedelijke kennis. Verder benadrukt Vondel de didactische
functie van toneel door het te vergelijken met ‘hooge schoolen’ (universiteiten; r. 49)
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en de toeschouwers met studenten. Ook noemt hij ‘de geschicktheit, en bequaemheit
der Societeit’ (r. 141),20 oftewel de jezuïetenorde, als voorbeeld van een organisatie die
toneel succesvol inzet om de ‘leergierige jongkheit’ te ‘regelen en zedevormen’ (r. 142).
Tegenover het didactische potentieel van het toneel zet Vondel de lasteraars van het
toneel weg als kortzichtig en hardleers: ‘domme dwaelgeesten, lasterende het geenze
niet verstonden’ (r. 195-196). Hij betwijfelt zelfs of ze zijn pleitrede wel zullen
begrijpen, aangezien ‘domme onwetenheit geene ooren heeft om te hooren’ (r. 184185).
De didactische functie van toneel kent een lange geschiedenis, zij het dat
kennisverwerving daarbinnen heel verschillend wordt begrepen. Aristoteles rekende
‘intellectuele activiteit’ (dianoia) al tot de zes elementen van de tragedie, maar deze
functie was ondergeschikt aan het hoofddoel van de spirituele loutering.21 Ook
Horatius benadrukte in zijn Epistula ad Pisones, bekend onder de titel Ars Poetica (ca.
19 v. Chr.), de didactische functie van poëzie, maar hij liet in het midden hoe deze
kennis in poëzie precies werd overgedragen (336-346). Vondel vertaalt het horatiaanse
adagium utile dulci in zijn vertaling van de brief ‘Aen de Pisonen’ (1654) heel letterlijk
als ‘vermaeck’en ‘nut’, ‘het oirbaer’ en ‘het genoegelijck’.22 In het Berecht van
Salmoneus (1657) echter spreekt hij van het ‘het eerlijck’ en ‘het nut’, waarbij hij
vermaak vervangt door kennis van wat eervol en wat schandelijk is.23 Het evenwicht
verschuift in de richting van het nut en die verschuiving stemt overeen met Nils
interpretatie van Horatius binnen de kaders van de nieuwe ethische wetenschappen.
20

‘Societeit’: Societas Jesu, de orde der jezuïeten. Wellicht een verwijzing naar Franciscus van den
Enden, die in Antwerpen als jezuïet in de leer was geweest (1619-1633) en schooldrama’s organiseerde
op zijn Latijnse school in Amsterdam (1652-1670).
21
De zes principes zijn: plot, personage, dictie, denken, spektakel en zang. Zie boek 6 van de Poetica.
22
‘Wie den oirbaer [het nuttige] met het genoegelijck mengelt, den lezer vermaeckende, en te gelijck
onderwijzende, die heeft het rechte wit [doel] getroffen.’ Zie ‘Q. Horatius Flakkus van de Dichtkunst.
Aen de Pisonen’ (WB 7: 363, r. 293-294).
23
‘De tooneelkunst den menschelijcken handel, gelijck de schilderkunst en beelthouwery de natuur,
nabootsende, mengt het eerlijck en het nut onder een, gelijck Horatius zeght: ‘‘Omne tulit punctum,
qui miscuit utile dulci. / Hy heeft op ’t rechte wit gemickt, / Die stichtende oock den geest verquickt.’’
De tooneelkunst wyst aen wat eerlyck wat schandelyck luit.’ Zie het Berecht bij Salmoneus (WB 5: 715,
r. 139-145).
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In Onderwys in de tooneel-poëzy (1765) geeft Antonius van Koppenol een opsomming
van de zes functies van toneel (65-68). Vier van deze functies betreffen het ‘nut’ --verbetering van de zeden, aanbrengen van wijsheid en voorzichtigheid, oefening van
de taal, en kennis van geschiedenis, aardrijkskunde, andere culturen, de natuur en
‘gelijkenissen’. De overige twee functies, die het vermaak betreffen, zijn: de
bevrediging van verlangen en de ontroering van de hartstochten. Koppenols
woordkeuze verraadt reeds de invloed van Spinoza. Het strikte onderscheid tussen nut
en vermaak, valt samen met actief leren versus het passief ondergaan van de
hartstochten. Anders dan bij Horatius, bij wie vermaak dienstbaar is aan het
leerproces, staan nut en vermaak bij Koppenol samen in dienst van de ‘verquikkingh
van onze geesten’ (68). In het woord ‘verquikking’ komen intellectuele en de
emotionele verheffing samen, in de zin van een algehele toename van het vermogen
(potentia). Koppenol baseert zich op Spinoza’s Ethica, waarin de aangeboren drang
naar kennis en de aandoening door de hartstochten het noodzakelijke voorstadium
vormen van rationele kennis (zie hoofdstuk 5, 294). De aandoening door de
hartstochten, door Nil geïnterpreteerd als ‘vermaak’, was niet bevorderlijk maar zelfs
noodzakelijk voor kennisverwerving.
Naast deze didactische en louterende functie van toneel introduceert Vondel
nog een derde functie van toneel, die de voorgaande twee verbindt: verlichting.
‘Verlichting’ wordt in Tooneelschilt zowel in de betekenis van intellectuele (r. 20) als
emotionele (r. 70) ‘verheffing’ gebruikt, maar ook in de betekenis van ‘onthulling’. Het
betreft dan de onthulling van de leugens die de predikanten vanaf de preekstoel
uitdragen: op het toneel worden deze leugens in het volle licht gesteld. Naar de smaak
van de predikanten zou het toneel dan ook ‘te bijster [veel] in het licht staan’ (r. 8),
terwijl zij zich zelf liever schuilhouden in hun donkere kerken:
een kerckuil [nl. predikant] bemint de duisternis, en haet het licht. Hy zuight den
olijfoli uit de gewijde koorlampen, en vangt by nacht het lichtschuwe ongedierte, als
een lecker wiltbraet; eigenschappen die luttel gemeenschap met de wijsheit schijnen
te hebben … (r. 13-17)
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De predikanten hullen zich in duisternis, omdat ze de wijsheid en de waarheid
schuwen die hun waarheden als leugens zullen onthullen. Het toneel daarentegen
bevindt zich in het licht, vanwaar het de burgers onderwijst en de veinzers ontmaskert.
De onthullende functie van het toneel kan weer in de traditie van parrhesia en aletheia
worden beschouwd, als het tonen van de naakte waarheid. Deze benadering maakt
Vondels gebruik van ‘verlichten’ in Tooneelschilt zichtbaar als de loutering van valse
waarheden door de confrontatie met een ongemakkelijke waarheid. In deze opvatting
van verlichting als een parrhesiastische onthulling komen de didactische en de
louterende functie van het toneel in Tooneelschilt samen.

6.3 De werking van toneel: affect

Met de ‘werking’ van toneel bedoel ik de wijze waarop een voorstelling de spelers,
toeschouwers of lezers beïnvloedt, opdat de beoogde functie wordt vervuld. In
Oeconomica Christiana had Wittewrongel (1661) Vondel fel aangevallen op de
veronderstelling dat toneel de harten van de toeschouwers buiten hun weten om
aanzet tot de deugd:
’t Schijnt, ‘dat de oefeninghe van de deught, moest t’eenenmael vervallen, soo die op
de Schouw-burgh niet geleert en wierdt’: Ja hy [Vondel] meynt ‘dat hier het rechte
onderscheyt van deught ende ondeught; wat eerlick ende wat schandelick’ is, ons
moet aengewesen werden; dat hier ‘den mensche in sijne herts-tochten, ende
innerlicken bewegingen, bestiert, in sijnen boesem ende aen het herte recht weeck
gemaeckt, ende door schrick ende mede-dooghen, kan vermorwt worden.’ … ’t
Schijnt dat den ‘hoogh-dravenden Tooneel-stijl, door haere spits-vondigheden
alleen bequaem is, om het onbuygsaem ende onversettelick herte der
overvliegende24 vernunften25 soo te raecken; dat een mensche buyten sijn
vermoeden, daer door tot de deught getrocken wort’ …26
24

‘Overvliegende’: uitmuntende (Overvliegen I. WNT).
‘Vernunften’: genieën (Vernuft I, 5. WNT).
26
Zie Wittewrongel 1661, 2: 1189. De door mij tussen aanhalingstekens geplaatste tekst is daar in
romein gedrukt, om aan te geven dat het een citaat van Vondel betreft.
25
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Uit de vermelding van ‘schrick ende mede-dooghen’ blijkt dat Wittewrongel bekend is
met Aristoteles’ Poetica en dat hij Vondels Berecht bij Jeptha heeft gelezen, al acht hij
de daarin verkondigde toneeltheorie volkomen onzinnig. Hij bespot het idee dat
toneel aanzet tot deugd, maar met name de wijze waarop dit gebeurt acht hij
onwaarschijnlijk. Het toneel zou de harten week maken om het publiek vervolgens
‘buyten sijn vermoeden’ om deugdelijk te maken. Hij duidt hier op het spirituele en
onbewuste proces van katharsis.
In zijn reactie op Wittewrongel beschrijft Vondel het toneel echter niet meer
uitsluitend in aristotelische termen, zoals ik al heb laten zien. Dit geldt ook voor de
werking van toneel. Dit is zichtbaar in Vondels vergelijking van toneel met de
redekunst:
Het onderscheit, tusschen redenaer en tooneelier, bestaet oock ten deele hierin, dat
de redenaer doorgaens alleen spreeckt, en, naer den stijl der rederijckkunste, by
wijlen personeert,27 en uit den naeme van eenen anderen spreeckt; het zy uit den
mont van Godt, of eenen engel, of koningk, of amptenaer, of vryen staet, of
andersins, gepast op de leest der stoffe, om het hart des toehoorders te roeren, en
lieflijck, buiten zijn weten, tot des spreeckers ooghmerck aen te leiden. Het
ooghmerck der treurspelen is, zoo wy voorheene zeiden, den verwilderden aert in te
toomen, en zeden in te scherpen, gelijck de grijze en wijze Pythagoras dit oock door
de muzijck beooghde. (r. 57-69)
Vondel noemt twee verschillen en een overeenkomst. Het eerste verschil is dat de
redenaar meestal alleen spreekt, terwijl toneelspelers naar Vondels opvatting samen
spelen. Een tweede verschil is dat redenaars vaak ‘personeren’ of spreken namens een
ander persoon, terwijl de ‘tooneelpoëzy … haere spreeckende personadien regelrecht …
invoert’ (r. 57-58), wat wil zeggen dat toneelspelers degenen wier woorden ze spreken
ook letterlijk voorstellen. De vergelijking doet geforceerd aan, alsof Vondel de
hypocrisie van toneel teniet lijkt te willen doen door haar af te zetten tegen de
redekunst. Hij lijkt te willen zeggen dat toneel natuurlijker is dan retorica (bogend op
de parrhesiastische kritiek op de sofisten), omdat dialogen natuurlijker zijn dan
27

‘Personeert’: spreekt namens een ander persoon, personifieert (Personeeren I. WNT).
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monologen en omdat de teksten van toneelspelers in overeenstemming zijn met hun
voorkomen. Vervolgens is de overeenkomst tussen redenaars en toneelspelers dat ze
hun publiek ‘lieflijck, buiten zijn weten’ (r. 65) voor hun eigen visie innemen. Hier gaat
Vondel in op de door Wittewrongels gehekelde onbewuste werking van toneel. Hij
weerlegt haar niet, maar stelt dat het een ‘lieflijck’ proces is met een verheven oogmerk
--- het intomen van de verwilderde aard en het inscherpen van de zeden. Hij vergelijkt
het met de melotherapeutische werking van muziek, zoals beschreven door de Griekse
wiskundige Pythagoras. Deze stelde dat de krachten van muziek zowel de natuur als de
menselijke stemmingen beïnvloedden en dat de studie van de wiskundige wetten voor
maat en verhouding in de muziek de mens inzicht bood in zijn eigen onderhevigheid
aan deze wetten. Pythagoras’ visie op de werking van muziek stemt in hoge mate
overeen met Spinoza’s ethiek van affect, waarin de hartstochten immers worden
voorgesteld als natuurkundige krachten die het menselijke gemoed ongemerkt
beïnvloeden. Met de verwijzing naar Pythagoras haakt Vondel in op het nieuwe
wetenschappelijk discours in de Amsterdamse toneelwereld. Enerzijds stelt hij toneel
voor als iets natuurlijks --- want in die hoedanigheid kan het de toeschouwers
ongemerkt meeslepen in de loutering ---, anderzijds trekt hij dit spirituele proces in een
natuurkundig en objectiverend discours, zoals ook de leden van Nil dat deden.
Lodewijk Meijer beschrijft de werking van toneel in Onderwys in de tooneel-poëzy
als een bewust en cognitief proces in termen van Spinoza’s ethiek van affect. Zijn visie is
genuanceerder dan Koppenols strikte tweedeling tussen de onbewuste of passieve
(vermaak) en bewuste of actieve (nut) beleving van toneel door de toeschouwers. Hij
stelt dat de toeschouwers op de door het toneel opgewekte hartstochten moeten
reflecteren, waarbij ze kennis opdoen over hun eigen onderhevigheid aan deze krachten.
Door de toeschouwers de hartstochten bewust te laten ervaren, zullen ze deze beter
leren beheersen (Spies 2005, 47). Voor deze rationalistische toneelopvatting baseert
Meijer zich op Spinoza’s bewering in de Ethica dat:
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yder macht heeft om zich zelf en zijn hartstochten [Affectus], is ’t niet
volkomentlijk, ten minsten ten deel, klarelijk en onderscheidelijk te verstaan en by
gevolg te maken dat hy minder van hen lijd. Wy moeten dan voornamelijk vlijt en
naerstigheit hiertoe aanwenden, dat wy yder hartstocht, zo veel als ’t mogelijk is,
klarelijk en onderscheidelijk kennen … (Ethica 5: Prop. 4, Schol. (N 271/E 292))
Om de hartstochten niet passief te ondergaan (lijden) is het nodig dat mensen deze in
zichzelf leren herkennen en de oorzaak ervan begrijpen. Voor dit zelf-analytische doel
had Spinoza aan de Ethica een catalogus van de hartstochten toegevoegd. Meijer voegt
aan Onderwijs een vergelijkbare catalogus toe, waar toneelschrijvers emoties uit
konden kiezen voor hun teksten. De vertoning van deze emoties op het toneel zou de
verbeelding van de toeschouwers prikkelden en tot verder denken aanzetten.
Ook Vondel pleit er in Tooneelschilt voor dat burgers zich door het toneel beter
bewust worden van hun hartstochten, dat wil zeggen dat ze de processen die zich
voordoen in hun eigen verbeelding leren rationaliseren. Het gaat hem dan om
processen van bijgeloof die de burgers worden aangepraat door de predikanten. In het
volgende stelt hij voor om de vreemde ‘natuurgeheimenis’ van de kerkuil --- oftewel de
predikant --- die zich schuilhoudt in het duister, maar toch als een symbool van
wijsheid bekendstaat (r. 11-17), wetenschappelijk te bestuderen:
zulcke natuurgeheimenissen, den uitgeleerden Griecken t’Athene, het hoogh altaer
der wijsheit, grondigh bekent, moghten ons klaer blijcken, hadden wy van kintsbeen
af by den hoogh verlichten Trismegist, en de natuurkundige Egyptenaers, zijne
wackere scholieren, in Zonnestadt ter schoole gelegen, en onze onbeslepe zinnen op
hun heylighdom, het uitgesneden beeldewerck, op grafnaelden ter eeuwige
gedachtenisse uitgehouwen, gescherpt. Ondertusschen willen wy ons liever over dit
zinnebeelt verwonderen, dan, met gevaer van den hals te breecken, steil opklauteren
naer een geheimteken, met ons onverstant noch niet te bereicken. (r. 17-27)
Vondel stelt de natuur hier voor als een holistisch systeem van tekens. Indien hij en
zijn tijdgenoten geschoold zouden zijn in het lezen van ‘geheimtekens’ (hiërogliefen),
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zoals de wijze Atheners en Egyptenaren,28 dan zouden ze de het vreemde gedrag van de
kerkuil wel kunnen verklaren, maar dit is helaas niet het geval. Ze kunnen zich slechts
verwonderen over de paradox dat predikanten voor wijs worden gehouden, terwijl het
huichelaars zijn. Vondel is hier ironisch, want de natuurgeheimenis van de kerkuil
betreft niet zozeer de natuur, als wel de religie. Hij suggereert dat de vele geheimen die
de religie omgeven eigenlijk vormen van bijgeloof zijn die de leugens van de
predikanten verhullen. De predikanten zijn schuldig aan de instandhouding van deze
leugens, maar de burgers die zich blijven verwonderen ook. Tegelijkertijd lijkt Vondel
met ‘steil opklauteren’ te verwijzen naar het vignet van Nil (zie hoofdstuk 5, afb. 15,
265). De ‘geleerde’ dichters van Nil doen het ook niet goed, want zij proberen de
verkeerde dingen te begrijpen.
In de context van Tooneelschilt vermoed ik dat Vondel hier in het bijzonder
verwijst naar Wittewrongels (1661) uitleg van de oorlogen en rampen in Europa als
tekenen van Gods toorn over de zonden van de mensheid. Hij waarschuwt dat als de
burgemeesters de schouwburg nu niet snel sluiten Gods woede zich spoedig ook op
Amsterdam zal richten (1: fol. ****v; 2: 1193). Maar hoe weet Wittewrongel eigenlijk
dat juist het schouwburgtoneel Gods toorn opwekt, lijkt Vondel te insinueren. Is het
niet iets te toevallig dat de predikanten zich door datzelfde toneel bedreigd voelen?
Met dit ironische citaat spoort Vondel de Amsterdammers aan om zich niet langer in
‘onverstant’ over de terecht onbegrijpelijke onwaarheden van de predikanten te blijven
verwonderen. Juist Vondels onthullende toneelvoorstellingen zullen hen bevrijden uit
hun staat van bijgeloof en verwondering.

Verwondering
Over de staat van verwondering was veel te doen in de zeventiende-eeuwse
toneeltheorie, met name omdat Descartes een positieve interpretatie van het begrip
28

Voor de verwijzing naar Egypte kan Vondel zich op twee populaire studies hebben gebaseerd:
Hermes Trismegistus’ Sesthien boecken, dl. 5 (Amsterdam: P. La Burgh, 1652) en Athanasius Kirchers
Oedipus Aegyptiacus (Rome: Vitalis Mascardi, 1652).
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geeft. Aanvankelijk volgde hij Plato in de opvatting dat de verwondering een passie
was die de rede dwarsboomde.29 In Les passions de l’âme (1649) echter richtte hij zich
op Aristoteles, die in de Metafysica stelt dat het gevoel van onwetendheid dat de
verwondering in ons opwekt juist aanzette tot filosofie (982b). De verwondering
neemt ook een belangrijke plaats in binnen Aristoteles’ Poetica, aangezien dit woord
(to thaumaston) vanaf boek 9 de plaats van katharsis lijkt in te nemen. In boek 9 stelt
Aristoteles dat de verwondering van het publiek maximaal is als de emoties van angst
en medelijden worden opgewekt door onverklaarbare gebeurtenissen, zaken die ons
begrip te boven gaan en waar we ons alleen nog maar over kunnen verwonderen. In
boek 24 en 25 noemt Aristoteles de verwondering als het uiteindelijke doel van de
poëzie, waartoe ook de tragedie behoort. Op basis hiervan verheft Descartes de
verwondering tot een uitzonderlijke passie en noemt haar zelfs noodzakelijk voor
filosofie: ‘Aussi voyons nous que ceux qui n’ont aucune inclination naturelle à cette
passion, sont ordinairement fort ignorans’ (Ook weten we dat zij die niet de
natuurlijke neiging hebben tot deze hartstocht, gewoonlijk zeer onwetend zijn).30
De Franse toneelschrijver Pierre Corneille ziet in Descartes’ positieve
interpretatie van verwondering een vrijbrief om naast de negatieve passies van schrik
en medelijden ook andere, positieve passies in te zetten, zolang ze het gewenste effect
van verwondering maar teweegbrengen.31 In Onderwys in de tooneel-poëzy maken
Koppenol en Bouwmeester zich sterk voor Corneilles op Descartes gebaseerde visie
dat de verwondering een verheven hartstocht is met grote waarde voor het toneel.
Wanneer toeschouwers zich verwonderen over de deugdzaamheid van personages --- in
de positieve zin van ‘bewonderen’ --- zou dit tot zuivering van hun ziel en deugdzaam
gedrag leiden (Onderwys, 377-380, 391-393; Harmsen 1989, 3).

29

Zie Theaetetus, 155d; Steenbakkers 1994, 121. Over de verwondering, zie Matuschek 1991, 123-124
(Descartes), 133-136 (Spinoza).
30
Zie Descartes, Les passions, 97 (art. 75). Zie ook art. 69-73, 75-78.
31
Zie Corneilles Examen in Nicomède (Oeuvres Complèts 2: 643). Zie ook Decartes, Les passions, art. 71.
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Meijer echter vertolkt een andere visie door verwondering niet op te nemen in zijn
catalogus van de hartstochten (Steenbakkers 1994, 120-122). Hij baseert zich op
Spinoza, die de verwondering niet als een hartstocht beschouwde, maar als de
verbeelding van iets dat geen enkele gemeenschappelijke voorstelling oproept in de
ziel (Ethica 3: Def. 4 (N 167/E 214)). Spinoza brengt verwondering in verband met het
letterlijke geloof in wonderen:
En hier uit spruit het dat de genen, die de ware oorzaken der wonderdaden
[Miracula] navorschen, en die trachten de naturelijke dingen als wijzen te verstaan,
en niet als zotten daar over verwondert te zijn, deurgaans van de genen, die van ’t
gemeen als tolken en verklaarders van de natuur, en van de goden geächt zijn, voor
ketters gehouden, en van hen daar voor uitgekreten worden. Want de zodanigen
weten dat, als men d’onwetenheit, of liever botheit wechneemt, dan de
verwondering [Stupor], of verbaastheit, dat is, d’enige middel, die zy hebben, om
hun redenering, en hun gezach te verdedigen, wechgenomen word. (Ethica 1: App.
(N 42/E 109-110))
Wijze mensen onderzoeken de natuur, de onwetenden noemen ieder
natuurverschijnsel dat ze niet begrijpen een wonder, zodat ze hun hersens er niet over
hoeven te pijnigen. Voor Spinoza is verwondering een negatieve toestand, die ons
verhindert om het object van onze bewondering nog kritisch te benaderen. Hij noemt
de kerk en de schouwburg als plaatsen waar het volk moedwillig in staat van
verwondering wordt gebracht en dom gehouden:
de Kerk [veränderde] zelfs in een Schouwburg, daar men niet de kerkelijke léraars
hoorde, maar de redenaars, van dewelke niemant begerig was, om’t volk
t’onderwijzen, maar in verwondering tot zich te trekken, en de genen, die in
gevoelen van hen verschillen, opentlijk te bestraffen, en alleenlijk die dingen voor te
dragen, die nieuw en ongewoon waren, en waar over ’t volk zich ’t meeste
verwonderde: daar uit waarlijk groote twisten, nijt, en haat, die men door geen lang
gevolg van jaren heeft konnen weêrleggen, moesten vortkomen.’32

32

Zie TTP, Prae. (N fol. **2-**2v/E 7). Het citaat betreft Spinoza’s antwoord op de vraag waarom
christenen, die zich beroepen op hun menslievendheid, andersgelovigen zo gewelddadig bestrijden.
Volgens hem maakt verwondering de gelovigen ontvankelijk voor de passies van haat en nijd.
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Vondels negatieve interpretatie van verwondering stemt overeen met die van Spinoza,
met name omdat ze verwondering als de oorzaak beschouwen van bijgeloof en de
onkritische houding van burgers ten opzichte van de predikanten. Spinoza vergelijkt
hun preken met het schouwburgtoneel, in de zin dat ze de gelovigen met verhalen over
onverklaarbare gebeurtenissen (wonderen) in staat van verwondering brengen. De
visie op de schouwburg die hieruit naar voren komt, stemt overeen met Vondels
beschrijving van het ‘oogtoneel’ in de dedicatie van Herkules in Trachin (WB 10: 551, r.
81-90; hoofdstuk 5, 274-275), dat het verstandelijker ‘oortoneel’ met oorverdovend
spektakel poogt te overstemmen. Ook in Tooneelschilt maakt Vondel zich sterk voor
verstandelijk toneel, dat de toeschouwers met onthullingen bevrijdt uit hun staat van
verwondering.
Vondel maakt echter één uitzondering op zijn afwijzing van verwondering en
die betreft de verwondering over Gods werken, omdat die nu eenmaal
ondoorgrondelijk zijn. Deze opvatting kan worden geïllustreerd aan de hand van de
beschrijving van de openbaringen aan Petrus en Johannes:
[Peter zagh] een vat, vol dieren en vogelen, uit den ontsloten hemel
nederdaelen, gelijck eenen grooten lijnen doeck, aen vier hoecken gebonde: en
de Heilige Geest schuift, voor den Evangelist Sint Jan, de gordijnen van zoo
veele vertooningen open, vol geheimenissen en gebloemde wijsheit, te zijner tijt
te kennen, ondertusschen by wijlen jammerlijck van neuswijzen misduit en
verdraeit. (r. 130-136)
De openbaring aan Petrus ontleent Vondel aan Handelingen, waar God Petrus in
verwarring brengt door ‘alle de viervoetige [dieren] der aerde, ende de wilde, ende de
kruypende [dieren], ende de vogelen des hemels’ voor hem neer te laten dalen (10: 12).
Petrus’ verwondering vormt een belangrijk motief in het Bijbelverhaal: ‘Ende alsoo
Petrus in hem selven twijfelde wat doch het gesichte mochte zijn, dat hy gesien hadde’
(17). Niet veel later leert hij dat God hem met de openbaring wilde vertellen dat Zijn
schepselen, hoewel ze onderling sterk verschillen, allemaal gelijk zijn: ‘Nu verneme ick
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inder waerheydt, dat God gheen uitnemer der persoonen33 en is. Maer in allen volcke,
wie hem vreest, ende gherechticheyt werckt, die is hem aenghenaem’ (34-35). Het is
niet aan de mens maar aan God om oordelen te vellen over Zijn werken. Vondels
verwijzing naar het Bijbelboek Openbaring, dat draait om het laatste oordeel,
benadrukt deze boodschap. De ‘vertooningen’ voor de ‘Evangelist Sint Jan’ zijn ‘vol
geheimenissen en gebloemde [verbloemde] wijsheit’. De mens kan zich daar enkel over
verwonderen. Vondel verfoeit de mensen die menen dat ze in Gods naam mogen
oordelen, waarmee hij uiteraard weer op de predikanten duidt. Aan de hand van twee
openbaringen beargumenteert Vondel het primaat van Gods scheppingswerk en het
onrecht van de predikanten om over het leven van anderen te oordelen.
Deze visie betrekt Vondel op het recht van de Amsterdammers op toneel; de
predikanten hebben de bevoegdheid niet om hen de schouwburg te ontnemen:
verzoeckende dat de toehoorders, die het gigagen en d’aenklaghten der
tooneelschenderen aenhoorden, zich gewaerdigen oneenzijdigh hun oordeel een
luttel op te schorten, om de heerlijcke spreuck Hoor Party, eertijts met goude
letteren, boven den ingangk van het oude stadthuis, geschreven, met der daet te
voltrecken, en niet zonder grondige kennis van zaecken te neemen, een ontijdigh
vonnis, ten laste van schouburghoofden en tooneelieren, te vellen. (r. 30-37)
Vondel verzoekt de Amsterdamse burgemeesters om hun uitspraak over de sluiting
van de schouwburg op te schorten totdat ze de verdedigende partij hebben gehoord,
namelijk in Vondels Tooneelschilt. De zinspreuk ‘Hoor Party’ (audi et alteram partem)
komt uit de rechtspraak en stond in de gevel van het oude stadhuis gebeiteld, dat in
1648 was afgebroken. De predikanten doen deze regel geweld aan door hun
dogmatische opvattingen door te drijven.
De werking van toneel wordt in Tooneelschilt voorgesteld als de prikkeling van
de verbeelding met vertoningen, waardoor een proces van loutering op gang wordt
gebracht. De tekst bevat echter meerdere aanwijzingen dat die loutering gepaard gaat

33

‘Uitnemer der persoonen’: begunstiger, iemand die de een bevoorrecht boven de andere (Aannemer
3. WNT).
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met verstandelijke processen. Vertaald naar Spinoza’s ethiek van affect wekt het
toneel zowel denkbeelden op als rationele gedachten over deze denkbeelden. Deze
verkenning van de eigen verbeelding verschaft burgers inzicht in de kwetsbaarheid van
hun verbeelding voor de passies, maar ook voor bijgeloof en de veinzerij van de
predikanten. Juist het toneel, als instituut van vermomming en representatie, leent
zich voor de kritische beschouwing van theatrale processen in de samenleving. Het
toneel zet de toeschouwers zeker niet aan tot passieve verwondering, maar prikkelt
juist tot de onthulling van illusies.

6.4 De ruimte van toneel: de verbeelding

Als Spinoza stelt dat de krachten van affect inwerken op ‘lichamen’ hanteert hij een
ruime definitie: ‘By lighaam [Corpus] versta ik de wijze [Modus], die Gods wezentheit
[Essentia], voor zo veel zy als een uitgestrekte zaak [Res extensa] bevat word, op een
zekere en bepaalde wijze uitdrukt’ (Ethica 2: Def. 1 (N 46 /E 113)). Lichamen zijn alles
waarin God aanwezig is; dit zijn niet alleen materiële voorwerpen, maar ook onze
denkbeelden en rationele gedachten. Dit betekent dat de denkbeelden en gedachten
die worden opgeroepen door toneel lichamelijke of ruimtelijke eigenschappen
bezitten. Deze eigenschappen kunnen worden bestudeerd met het begrippenapparaat
van de Spatial Turn, een stroming binnen de filosofie en de sociale wetenschappen die
veronderstelt dat sociale praktijken of teksten een eigen ruimte scheppen, en
andersom (McAuley 1999, 1-35). De veronderstelling van een dergelijke ‘affectieve
ruimte’ biedt de mogelijkheid om de late treurspelen van Vondel, die nog nauwelijks
werden opgevoerd en alleen in boekvorm verschenen,34 toch in een bepaalde ruimte te
situeren. In deze paragraaf zal ik de affectieve ruimte van Vondels late treurspelen

34

Voor de opvoeringen van Vondels treurspelen vanaf 1660, zie hoofdstuk 5, 269, noot 19.
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construeren om vervolgens te analyseren hoe deze ruimte afweek van de ‘scenische
ruimte’ in de schouwburg.
Met ‘scenische ruimte’ duid ik op alle tastbare voorwerpen, zoals decors en
rekwisieten, die samen het toneel uitmaken en die verwijzen naar de theatrale
werkelijkheid. De concrete plaats van de opvoering is hiervoor zeer bepalend. In
Tooneelschilt situeert Vondel het toneel exclusief in de schouwburg aan de
Keizersgracht.35 Met de affectieve ruimte duid ik op de ruimte die zich, als gevolg van
het affect dat uitgaat van een toneelstuk of -tekst, ontvouwt in de verbeelding. De
‘vormgeving’ van deze ruimte wordt bepaald door de toneeltekst,
regisseursaanwijzingen in de tekst,36 de scenische ruimte en de persoonlijke
achtergrond van de lezers of toeschouwers. Ik zal de affectieve ruimte van Vondels late
treurspelen en de wijze waarop die zich verhield tot de scenische ruimte van de
schouwburg construeren op basis van Tooneelschilt en, ter illustratie, enkele
voorbeelden uit Herkules in Trachin (1668). In de periode 1663-1665 werd de
schouwburg verbouwd, om deze beter toe te rusten op de spektakelstukken die toen
erg in zwang waren (Amir 1996; afb. 20). De ingrepen die daarbij zijn gedaan maken
geen verschil voor mijn analyse, die zich toespitst op twee aspecten die ongewijzigd
bleven, namelijk het verhoogde podium en de geslotenheid van de toneelruimte.

‘Verheven plat’
Het door Gay McAuley geformuleerde principe dat ieder theatergebouw een scheiding
aanbrengt tussen het toneel en de wereld, gaat ook op voor de Amsterdamse
schouwburg:
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Exterieur en interieur van de schouwburg zijn beschreven door Hummelen 1996; Smits-Veldt 1996.
Vgl. De Paepe 2013.
36
Vondel geeft zelden expliciete regieaanwijzingen. Een enkele maal is daarover iets vermeld aan het
slot van de Inhoud. Zie bijv. onderaan de Inhoud van Lucifer (1654): ‘Het tooneel is in den hemel’ (WB
5: 615, r. 15). Vaker verweeft hij aanwijzingen over de theatrale werkelijkheid met de toneeltekst
(woordregie).
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the theater building itself, the functions it fulfills, notably in marking the separation
of the theatrical from the everyday, in ‘framing’ the activity in certain specific ways,
in transformations from the ‘unmarked’ to ‘marked’ … and in eliciting certain
behaviors from people.37
Ieder gebouw maakt deze scheiding op een andere manier, afhankelijk van de
specifieke architectuur. Vanzelfsprekend is de hoogte van het podium ten opzichte
van het publiek voor deze scheiding van groot belang. Vondel noemt het toneel in
Tooneelschilt een ‘verheven plat’, waarbij hij zich baseert op een mogelijke etymologie
van toneel als ‘houten stellage’ (Toneel 3a. WNT; vgl. Toneel. EWN). De verhevenheid
van het podium lijkt in eerste instantie noodzakelijk voor de zichtbaarheid van de
spelers. Toch zijn er ook andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld straattheater, dat vaak
midden op een plein en zonder podium werd opgevoerd. Daarmee wil ik maar
aangeven dat het verhoogde podium in de Amsterdamse schouwburg een conventie
betreft, die bijdraagt aan een specifieke theatrale beleving.
De Amsterdamse schouwburg aan de Keizersgracht, van voor en na de
verbouwing, is een vroegmoderne classicistische schouwburg, waarin de omlijsting van
het toneel door het decor en de gordijnen,38 de hoogte van het podium en de
lichttechniek een scheiding aanbrengen tussen het toneel en het publiek. Deze
scheiding werd door Aristoteles al cruciaal geacht voor de tragedie, om ‘zonder echte
innerlijke pijn te kunnen genieten van datgene wat voorgesteld’ werd.39 Ze zorgt voor
een onderscheid tussen de twee domeinen van de representatie: de theatrale
werkelijkheid en de wereld daarbuiten. De voorstelling, waarin illusie en werkelijkheid
door elkaar heen lopen, wordt omkaderd door een architectuur die het onderscheid te
allen tijden helder houdt.

37

Zie McAuley 1999, 39. Zie ook Hobgood 2013, 43; Lefebvre 1991, 188. Weigert (2013) benadrukt
dat de fysieke scheiding van podium en publiek in de zeventiende eeuw eerder uitzondering dan
gebruik was, aangezien toneelopvoeringen nog zelden in theaters plaatsvonden (30-31).
38
Pas na de verbouwing was er sprake van een letterlijk ‘lijsttoneel’, waarbij het toneel ook door een
toneelboog nadrukkelijk van de zaal werd gescheiden (Amir 1996, 259).
39
Zie Van der Ben en Bremer 1988, 183. Volgens Laura Zeigert (2013) is het onderscheid terug te
leiden tot de architectuur van het Griekse theater (44).
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Afb. 20 Reconstructies door Timothy De Paepe van de schouwburg aan de
Keizersgracht voor en na de verbouwing van 1664.
Hoogteverschil speelt een belangrijke rol in de theatrale voorstellingen die Vondel
beschrijft in Tooneelschilt. Bij de goddelijke openbaringen bijvoorbeeld, bevindt de
vertoning zich steeds hoog boven de menselijke toeschouwer: Noah ziet de regenboog
in de lucht (r. 104-105), God verschijnt voor Jacob bovenaan een ladder (r. 107) en
Petrus ontvangt zijn ‘vat, vol dieren en vogelen’ vanuit de hemel op het dak van zijn
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huis (r. 131). Het feit dat Petrus zich zelf ook op een dak bevindt, maakt hem op zijn
beurt zichtbaar als een theatrale figuur voor zijn navolgers. Het hoogteverschil kan in
verschillende situaties anders worden geïnterpreteerd, zoals in termen van een hogere
en een aardse werkelijkheid, maar mij gaat het nu om de scheiding op zich. Als gevolg
van de scheiding worden de blikken van de toeschouwers georganiseerd in termen van
perspectief. Zij bevinden zich nadrukkelijk buiten de theatrale werkelijkheid en
worden in de positie gedrongen van iemand die op de vertoning reflecteert of erover
oordeelt. Deze situatie noemt Korsten (2013) ‘theatraal’ en hij zet haar af tegen
dramatisering, waarbij de toeschouwers juist worden aangemoedigd om deel te nemen
aan een spel met de collectieve verbeelding (325). In dit spel vervaagt de grens tussen
het toneel en het publiek, wat in de affectieve ruimte gepaard zou gaan met een
minder stringente scheiding tussenbeide.
Ter illustratie van die minder stringente scheiding verwijs ik naar Herkules in
Trachin. De personages beschrijven de hoogteverschillen in het landschap van Trachis
en Oechalia als een ethische uitdaging. Het is er rotsachtig, met bergen en steile
kliffen: een extreem gevaarlijke omgeving voor mensen die niet goed nadenken over
de gevolgen van hun handelingen. Volgens Edith Hall (2009) verbeeldt dit landschap
de meedogenloosheid van het lot: één kleine misstap en het noodlot voltrekt zich
onmiddellijk (71-72). In het treurspel wordt het noodlot door Herkules een handje
geholpen als hij tot tweemaal toe een onschuldig personage in de afgrond stort: hij
duwt Ifitus van een toren en Lichas van een klif af. Deze misdaden illustreren dat het
noodlot zich zo noodzakelijk als de zwaartekracht voltrekt, maar dat het altijd nog in
gang wordt gezet door menselijk handelen, waaraan een ethische beslissing ten
grondslag ligt. De landschapsbeschrijving in Herkules in Trachin waarschuwt het
publiek dat, hoewel ze geen invloed hebben op het lot, ze wel degelijk
verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop ze zich tot het lot verhouden.
Naar analogie van het landschap in Herkules in Trachin kan het podium in de
schouwburg worden gezien als een ‘landschap’ dat uitdaagt tot ethische keuzes. De
architectuur brengt een scheiding aan, maar waartussen of hoe dogmatisch de lijn
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wordt getrokken zijn vragen die het publiek voor zichzelf moet uitmaken.
Voortbordurend op Herkules in Trachin kan het publiek zelf bepalen hoe ze Herkules’
provocatie van Jupiter interpreteren: als een heidense mythe zonder waarheidswaarde
of als een kritiek op soevereiniteit in de eigen, christelijke samenleving.
Vanuit dit oogpunt kan Vondels definitie van het toneel als een ‘verheven plat’
worden gezien als de paradox van een verhoogd en een gelijkvloers podium
tegelijkertijd, waarop theatrale processen kunnen worden bevestigd of
geconfronteerd.40 Het verhoogde podium bevordert een theatrale beleving, terwijl een
vlakke vloer meer ruimte laat voor een spel met de verbeelding, dramatisering.
Uiteraard maken beide processen van iedere toneelvoorstelling deel uit, maar de mate
waarin en de wijze waarop vormen centrale vragen in Vondels late werk.
In Tooneelschilt geeft Vondel ook een voorbeeld van een gelijkvloers optreden,
in zijn bespreking van de toneeldans: ‘Of men nu op eenen vloer, of op een tooneel
dansse, dat gelt evenveel.’41 Het voorbeeld maakt deel uit van een passage waarin
Vondel de kruisbestuiving van religie en toneel bepleit: ‘heiligh en onheiligh onder een
mengende, en Godts bruit, de kerck, by der hant neemende, met haer de Spaensche
pavane danssen’ (r. 168-170). De afwezigheid van een podium gaat hier gepaard met
het wegvallen van andere grenzen; de kerk wordt verleid om zich in de toneeldans te
laten meeslepen. In de dans zullen godsdienst en toneeldans elkaar wederzijds
beïnvloeden en ontstaat misschien iets nieuws.
Tooneelschilt vertrekt vanuit een theatrale visie op toneel, die echter
voortdurend wordt geconfronteerd met een dramatiserende visie. Vondels spel met de
verschillende perspectieven van waarneming draagt daar aan bij. In dit spel licht hij de
perspectieven uit hun verband, waarbij hun willekeur of politieke bepaaldheid
40

Wellicht dat Vondel middels deze paradox ook kritiek uitte op het fenomeen van het ‘hellende
podium’, een technisch zeer moeilijk te realiseren onderdeel van het Teatro Olympico in Vicenza,
gebouwd in 1584 naar het ontwerp van Andrea Palladio, dat model stond voor de
schouwburgverbouwing van 1664. Langs dit hellende podium was het decor zodanig opgetrokken dat
de illusie van een zeer diep perspectief werd bereikt (Magagnato 1951, 216-217).
41
Zie WB 9: 387, r. 157-158. De toneeldans vond in het Griekse theater nl. plaats op de platte vloer
voor het verhoogde podium.
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zichtbaar wordt. Op een gegeven moment beschrijft hij predikant Wittewrongel, die
waant dat hij van bovenaf dwars door het dak van de schouwburg kan kijken:
Een Farizeeusche Lynceus42 waende, met den verrekijcker van zijne benevelde
oogen, door het dack des schouwburghs heene te zien, en daer een hoerenouter
t’ontdecken: maer het miste den opsnijder,43 en de schouburgh, Comoedia Vetus
opslaende44, las ’er, dat de kerck een dicht dack is, daer eertijts de duivel onder
gescholen hadde … (r. 220-225)
Vondel beschuldigt Wittewrongel ervan dat hij een goddelijk perspectief inneemt, van
waaruit hij een moreel oordeel velt over toneel. Door dit perspectief in Tooneelschilt te
visualiseren wordt het geridiculiseerd; een mens kan immers niet door een dak heen
kijken, ook niet van bovenaf. Vondel speelt in zijn werk vaker met de verwisseling van
een goddelijk en een menselijk perspectief. In Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst
(1662) bijvoorbeeld, geloven een ‘Moor’ (WB 9: 437, v. 795) en een ‘Tegenvoeter’ (438,
v. 817) dat Amsterdam een godswonder is in plaats van een door mensenhanden
opgerichte stad.45 Hier plaatst Vondel de Amsterdammers in de goddelijke positie,
waardoor het eigene zichtbaar wordt als goddelijk. Tegelijkertijd hebben de
Amsterdammers zelf gezien dat hun huizen uit het veen zijn opgetrokken. De passages
in Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst relativeren het goddelijke door te laten zien
dat wat voor de een godswonder is, voor de ander een alledaags en inzichtelijk
verschijnsel. Wat goddelijk is wordt afhankelijk gemaakt van een bepaald perspectief.
Dit kan weer op Wittewrongel worden betrokken; binnen Amsterdam worden de
predikanten als goden aanbeden, maar zijn er ook andere perspectieven mogelijk?

42

‘Lynceus’: een van de argonauten, bekend om zijn scherpe zicht. Hier is spottend Wittewrongel
bedoeld.
43
‘Het miste den opsnijder’: de opschepper faalde
44
Vondel verwijst naar Willem Meermans Comoedia Vetus. Of, anders ghenoemt Het bootsmans
praetgen (1612), een antikatholiek pamflet met als aanhef: ‘Hoe den ghekapten Droes [duivel], al waer
hy Godes Tolck, Sich leghert in de Kerck.’
45
Over deze passage in Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, zie Korsten 2009, 130-131. De
vreemdeling die een stad aanziet voor een wonder is een topos in het klassieke genre van de stedenlof.
Zie bijv. ‘Amsteldam’ en ‘Rotterdam’ in Constantijn Huygens’ ‘Stede-stemmen en dorpen’ in Otia
(1625).
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Vondel suggereert dat de predikanten zich onterecht een goddelijk perspectief
aanmeten en dat ze helemaal niet in de positie verkeren om te oordelen over het
toneel.
De affectieve ruimte die wordt opgeroepen in Tooneelschilt wordt gekenmerkt
door een spel met hoogteverschillen, dat verband houdt met het feit dat Vondel de
grenzen tussen toneel en publiek, verbeelding en werkelijkheid afwisselend oproept en
weer laat vervagen. Hij maakt deze grenzen zichtbaar als een ethische uitdaging voor
alle deelnemers aan het toneelspel, waarbij ze zich bewust worden van het perspectief
dat ze zelf innemen ten opzichte van de grenzen.

‘In het openbaer, gehoort en gezien’
De tekst van Tooneelschilt is niet minder ambigu als het aankomt op de open- dan wel
geslotenheid van de affectieve ruimte. Vondel acht de geslotenheid van de schouwburg
functioneel, zoals Kristine Steenbergh (2012) heeft aangetoond op grond van het
Berecht en de tekst van Jeptha. Het gebouw vormt een beschermde omgeving
waarbinnen het publiek zijn gevoelens de vrije loop kan laten: ‘Thus the tragedy has
come full circle with Jeptha’s realization that it is necessary to express one’s emotions
in an isolated environment in order to come to terms with them’ (423, vgl. 408, 426).
En dit alles zonder dat de sociale orde wordt verstoord en de samenleving hiervan
hinder ondervindt.
In weerwil van deze maatschappelijk verantwoorde poëtica roept Tooneelschilt
beelden op van een open schouwburg, waar het toneel in het volle licht staat (r. 8-9) en
bestemd is om ‘in het openbaer, gehoort en gezien te worden’ (r. 44-45). Het is
Vondels grootste vrees dat de burgemeesters deze openbare ‘schouburgh met een
diamanten grendelslot, by Vulkaen, der goden wapensmit, gesmeet, eeuwigh
toesluiten, en bezegelen’ (r. 254-256). De schouwburg is een stedelijke instelling en een
publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk moet blijven. Dit beeld zet Vondel af
tegen de beslotenheid van de kerk, als een duistere plek met een ‘dicht dack’,
waaronder de duivel zich schuilhoudt (r. 224-225). De schouwburg is een open en
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publieke ruimte, waartoe de kerk zich verhoudt als de besloten en persoonlijke ruimte
van een ‘huis’. Deze dichotomie komt ook tot uiting in Vondels gebruik van het woord
‘kamerspeelder’. In Oeconomia Christiana had Wittewrongel acteurs laagdunkend
aangeduid als ‘Kamer-speelders’ (2: 1172): rondreizende kunstenmakers en
kluchtspelers, die tegen een vergoeding bij iemand thuis optraden.46 In reactie op
Wittewrongel gebruikt Vondel het woord voor ‘het schijnheiligh kamerspel der
schriftgeleerden’ (r. 203), oftewel voor de veinzerij van de predikanten. Ze opereren in
de beslotenheid van de kerk, waar ze ‘binnenskamers’ duistere zaakjes bekonkelen. De
eerbiedwaardige ‘tooneelisten’ echter staan in de schouwburg in het volle licht (r. 171,
215).
In Herkules in Trachin speelt het onderscheid tussen openheid en geslotenheid
ook een rol. In de eerste episode, als Deianier beraadslaagt over de toepassing van het
centaurenbloed, maakt ze een haarscherp onderscheid tussen binnen en buiten. Zo
stuurt zij, als de bode met het langverwachte nieuws over haar echtgenoot arriveert,
alle vooraanstaande mannelijke hovelingen het paleis in, om zelf buiten te blijven met
de Trachinische vrouwen:
Deianier: Begeertge dat de mans het hooren, of de vrouwen,
Of alle beide dit uit uwen mont verstaen?
Bode:
Laet vrouwen buiten, en de mannen binnen gaen.
Deianier: Zy gaen alreede heen. wy luisteren nu gaeren
Naer ’t geen u raetzaem dunkt ons wijder t’openbaeren.
(WB 10: 568, v. 335-339)
Het is een opmerkelijke omkering van de gebruikelijke gang van zaken in het oude
Athene, waar de vrouwen in het huis (oikos) verbleven en de mannen de publieke
ruimte bestierden. Deianier gedraagt zich als een man, in overeenstemming met haar
taak om een belangrijke beslissing te nemen over de toekomst van het huis van

46

Het woord werd ook gebruikt voor de spelers in de oude, besloten rederijkerskamers. Na de
institutionalisering van de schouwburg en de professionalisering van het beroep van toneelspeler werd
het woord veelal neerbuigend gebruikt (Kamerspeler. WNT).
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Herkules.47 Bovendien verhult Deianier even later haar plan om Herkules’
offergewaad in te smeren met het centaurenbloed voor Herkules’ schildknaap Lichas,
door haar beraadslaging hierover met de Trachinische vrouwen af te breken op het
moment dat Lichas het toneel betreedt (zie hoofdstuk 5, 309). Ze beheert haar
reputatie door een strikt onderscheid te maken tussen binnen en buiten, en
nauwkeurig vast te stellen wie met welke kennis in aanraking komt en wie in
onwetendheid wordt gelaten, zoals het haar het beste uitkomt. Uiteindelijk faalt
Deianier in de beraadslaging, omdat ze door mensen van de discussie uit te sluiten
vooral zichzelf afsluit voor de waarheid. Als vrouw dient Deianier zich dan ook te
beperken tot de huishouding en zich niet te mengen in problemen waar ze niet tegen
opgewassen is.
Door de kerk voor te stellen als een huis en de schouwburg als een publieke
ruimte, maakt Vondel een politieke bewering. Reeds vanaf de middeleeuwen werd de
kerk ervan beticht dat ze zich onterecht mengde in het publieke en politieke domein.48
De kerk was het huis van God de Vader, een oikos en daarmee apolitiek; geloof was een
persoonlijke kwestie tussen de gelovige en de Vader. Wat dat betreft, lijkt
Wittewrongel zich met de titel Christelicke huys-houdinghe heel adequaat te
positioneren, maar bij nadere beschouwing dient zijn begrip van huishouding als een
sluiproute naar de ‘stedelijke huishouding’, oftewel de stedelijke politiek. Als hij de
burgemeesters aanmoedigt om de schouwburg te sluiten, mengt hij zich onterecht in
politieke zaken. Precies daarom is het een waanbeeld van Wittewrongel dat hij ‘door
het dack des schouwburghs heene [kan] zien’ (r. 221-222): de schouwburg is een
publieke ruimte, waar de privéopvattingen van de orthodoxe predikanten
gelijkwaardig zijn aan alle andere stemmen en nooit de boventoon mogen voeren.

47

Vgl. het treurspel Batavische gebroeders (1662), waarin het vrouwelijke personage Heldewyn actief
de publieke ruimte betreedt (Van Gemert 1998, 214).
48
Nl. door Marsilius van Padua in diens Defensor Pacis (1324), reeds besproken in hoofdstuk 3, 203.
Zie ook Canning 1988, 460-461.
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De affectieve ruimte in Tooneelschilt is open en moedigt aan tot een vrije uitwisseling
tussen het toneel en de samenleving. Het spel met de verbeelding moet door iedereen
kunnen worden meegespeeld. Afgaand op Vondels oeuvre streefde hij dit spel met de
collectieve verbeelding ook na. Bij de publicatie van Palamedes (1625) bracht hij
hekeldichten en gelegenheidsgedichten in omloop, die de maatschappelijke relevantie
van de toneeltekst expliceerden (zie hoofdstuk 1; Geerdink 2012b). Ook de publicatie
van Maria Stuart (1646) wordt omgeven door gedichten op het Britse koningshuis, die
aan het treurspel politieke betekenis verlenen (Helmers 2014, 97-99, 108-114, 163).
Vondel was er ontegenzeggelijk op uit de collectieve verbeelding van politieke
gebeurtenissen te confronteren met alternatieve werkelijkheden. Ook het gegeven dat
Vondels publicaties steevast worden ingeleid door één of meerdere parateksten,
getuigt van zijn behoefte om de grenzen tussen de kunst en de samenleving te
verkennen.49 In weerwil van wat Vondel in de voorwoorden bij Jeptha, Salmoneus,
Herkules in Trachin en vele andere treurspelen nastreeft, heeft zijn werk vaker niet dan
wel een ‘tomende’ invloed op de samenleving. Uit de analyse van Herkules in Trachin
in hoofdstuk 5 bleek zelfs dat Vondel de katharsis in zijn bewerking van de Griekse
tekst ‘saboteert’, met als gevolg dat het (lees)publiek na de voorstelling of de laatste
pagina in de hoogste staat van opwinding kon verkeren. Vondel wendt de affectieve
krachten van het toneel aan om een ethisch verschil te maken in de samenleving, waar
ze bestaande geschiedenissen en verhaallijnen van koers en van snelheid doen
veranderen.

Het orakel spreekt
In de peroratio van Tooneelschilt (r. 239-265) verankert Vondel het toneelrecht van de
Amsterdammers met een gedachte-experiment. Hij roept het interieur van de
schouwburg op, waarin de schouwburghoofden op een goede dag grote gouden letters

49

Genette (1997) beschrijft de paratekst als ‘an ‘‘undefined zone’’ between the inside and the outside …
a zone between text and off-text, a zone not only of transition but also of transaction’ (2).
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vinden. Ze rangschikken deze letters met ‘Yver’--- het motto van de Nederduitsche
Academie --- tot twee raadselachtige spreuken: ‘Schryf speelen, maer speel niet’ en
‘Lucifer gaet ten toneelreie’ (r. 245-246). Vondel kan zich niet voorstellen dat, zelfs al
zouden deze spreuken aan de gevel van de schouwburg worden bevestigd, de
Amsterdammers hun toneelspel zouden staken en de Amsterdamse regenten de
schouwburg zouden sluiten. Het toneel draagt immers bij aan de roem van Amsterdam
als ‘de pylaer der goude vryheit’ (r. 261-262). Een nadere analyse van dit gedachteexperiment moet uitmaken waarom Vondel zo zeker is van zijn zaak.
De eerste spreuk, ‘Schryf speelen, maer speel niet’, is ontleend aan Oeconomica
Christiana, waar Wittewrongel stelt dat niet zozeer het lezen als wel het opvoeren van
toneelteksten verwerpelijk is (2: 1190). De Amsterdammers mogen wel toneelteksten
lezen, zolang ze maar niet worden gespeeld. Bezien vanuit de in Tooneelschilt
verkondigde toneelopvattingen is het sluiten van de schouwburg dan tevergeefs.
Mensen spelen immers van nature al toneel. Door ze de toegang tot de schouwburg te
ontzeggen kunnen ze niet van hun toneelspel in het dagelijks leven worden
afgehouden. Bovendien ondergaan ze bij het lezen van de toneelteksten de affectieve
werking van het toneel net zo goed. De menselijke verbeelding werkt als een
privéschouwburg waar de denkbeelden voor het geestesoog worden opgeroepen. Zelfs
al wordt de schouwburg en iedere vorm van toneel op straat en binnenskamers
uitgebannen, dan nog gaat het spel met de verbeelding in de hoofden van de mensen
door. Voor Vondels late treurspelen, die alleen in boekvorm werden uitgegeven, was
dit in feite reeds de praktijk.
De tweede spreuk, ‘Lucifer gaet ten tooneelreie’, kan op twee manieren worden
gelezen. Ten eerste kan Lucifer duiden op Wittewrongel, die Vondel in Tooneelschilt al
had omschreven als ‘de geest der duisternisse [vermomt] in eenen engel des lichts’ (r.
228-229). De spreuk betekent in dit geval dat Wittewrongel dubbel schijnheilig is,
omdat hij zich als engel vermomt en omdat hij ondanks zijn toneelkritiek optreedt in
de toneelrei. Lucifer kan ook slaan op Vondels treurspel van 1654, dat door
Wittewrongel stevig was aangepakt. ‘Lucifer gaet ten tooneelrei’ lijkt iets te betekenen
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in de trant van ‘Lucifer gaat op de planken’ en kan dan als een provocatie worden
opgevat. Een rei is een groep zingende en dansende toneelspelers en maakt als zodanig
geen deel uit van de statische schouwburgarchitectuur. Ze kan op willekeurig welke
plaats en welk moment worden samengesteld, waarmee Vondel wederom benadrukt
dat toneel niet afhankelijk is van een gebouw, maar van mensen.

Op grond van Tooneelschilt en Herkules in Trachin karakteriseer ik de affectieve
ruimte van Vondels late treurspelen als een ‘vlakke’ in de zin van publieke ruimte, die
hun affect optimaliseert. Deze ruimte wordt in sterke mate bepaald door de scenische
ruimte van de Amsterdamse schouwburg. Vondel verlaat deze ruimte niet, maar tast
haar van binnenuit af op openingen, waardoor zijn teksten de samenleving kunnen
bereiken. Het beste voorbeeld van deze ruimte wordt gevormd door de menselijke
verbeelding, die door de predikanten wel kan worden gemanipuleerd, maar nooit
volledig kan worden beheerst. In Vondels stukken leren de Amsterdamse burgers de
manipulaties van hun verbeelding door veinzerij en bijgeloof herkennen, opdat de
ruimte van hun verbeelding behouden blijft voor het vrije geweten.

Besluit

Toneel is een recht dat de mens van nature toekomt, zo beweert Vondel in zijn
pleitrede voor het toneel, en daarom moet de Amsterdamse schouwburg geopend
blijven. De steile predikanten kunnen de Amsterdamse burgers hun schouwburg wel
willen ontnemen, maar daarmee blijft de natuurlijke aandrang van mensen om toneel
te spelen bestaan. Daarbij gaan de steile predikanten, als ze zich mengen in de
stedelijke politiek over de publieke ruimte van schouwburg, hun boekje te buiten.
Volgens Vondel heeft de kerk het recht niet om zich te mengen in de politiek, omdat
de kerk een huis is, waarvan de wetten alleen betrekking hebben op het eigen
privédomein. Ook waarschuwt hij tegen de neiging van de predikanten om de
358

verbeelding van gelovigen te manipuleren en ze met veinzerij aan te zetten tot
bijgeloof. Vondel beschouwt als een schending van het recht op de vrijheid van
geweten.
Wanneer Vondel mensen ‘toneelspelers’ noemt, maakt hij onderscheid tussen
twee soorten: enerzijds de mensen die hun rol op aarde naar eer en geweten vervullen
en bescheidenheid in acht nemen ten opzichte van de hogere waarheid, anderzijds de
‘veinzers’ die doen alsof ze de waarheid in pacht hebben en haar aan andere mensen
mogen opleggen, waarmee Vondel doelt op de orthodoxe predikanten.
Bescheidenheid ten aanzien van de hogere waarheid gaat gepaard met de
instandhouding van meerstemmigheid of polyfonie, die ik in Vondels teksten heb
aangeduid als een vorm van parrhesia (zie hoofdstuk 2 en 3). Deze polyfonie werkt
onthullend, in de zin dat degenen die beweren dat ze de enige en de hoogste waarheid
kennen, worden onthuld als veinzers.
Bezien vanuit Spinoza’s ethiek van affect is iedere onthulling een toename van
kennis en vermogen, met een ethisch verschil als gevolg. Door te onthullen scheppen
Vondels treurspelen een ethische ruimte in het theologisch-politieke discours van de
Republiek en deze ruimte bevindt zich in de collectieve verbeelding van de burgers.
Deze affectieve ruimte neemt de vorm aan van een gelijkvloers en publiek toegankelijk
toneel, waar de scheiding tussen verbeelding en werkelijkheid ter discussie staat en
vrije uitwisseling van denkbeelden met de samenleving mogelijk is. De openheid van
de collectieve verbeelding is enerzijds kwetsbaar voor de manipulaties van veinzers,
anderzijds vormt ze een noodzakelijke stap in de richting van de waarheid voor de
staat. Alleen via de collectieve verbeelding staat een samenleving in verbinding met het
virtuele, als onuitputtelijke bron van creativiteit en waarheid. In Vondels opvatting
stimuleert het toneel de collectieve verbeelding, omdat de burgers door toneel hun
verbeelding leren kennen, wat hen weerbaar maakt tegen processen van manipulatie.
Werd Vondels pleitrede verhoord? Wellicht, want de Amsterdamse
burgemeesters hebben de schouwburg niet gesloten. Voor Vondel maakte het echter
weinig verschil. In 1663 zette het schouwburgbestuur onder leiding van Jan Vos een
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grootscheepse verbouwing op touw, waarbij de laatste snufjes op het gebied van
theatertechniek werden aangebracht. Schouwburghoofd Tobias van Domselaar
kondigt ze trots aan: ‘alle bedenkkelijke [denkbare] en schielijkke [snelle]
veranderingen van Perspectieven of Inzichten, en veelderley Vliegende Werkken, die
men machines noemt’ (gecit. in Amir 1996, 259-260). In de vernieuwde schouwburg
werd een spectaculair soort toneel geprogrammeerd, waarin met gebruik van
geschilderde decors, rook, water en verlichting een illusionaire wereld werd geschapen,
die ‘[s]oo natuurlijk en als levendig’ (r. 260) was dat het publiek van de ene verbazing
in de andere zou vallen. De toeschouwers werden voor de duur van het stuk
ondergedompeld in een illusie, waarbij de oogmerken van loutering en stichting op het
tweede plan kwamen. De talige en statische stukken van Vondel kwamen niet langer
tegemoet aan de wensen van het schouwburgbestuur. Hoewel het toneelrecht de
Amsterdammers niet werd ontzegd, benutten ze het toneel, in Vondels optiek, niet
voor het doel waarop dit recht was gebaseerd. De Amsterdamse schouwburg was er
niet langer de plaats naar om Vondels ethische denkbeelden over het toneel te
verwezenlijken.
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Conclusie

Vondel was geen parrhesiast. Het concept parrhesia maakt nu juist inzichtelijk dat de
mogelijkheid van volmaakt authentiek en onretorisch spreken problematisch is. Wel is
het zo dat parrhesia een leidend motief vormt in Vondels oeuvre en dat hij parrhesia,
als retorische figuur, geregeld aanwendt om zijn argumenten kracht bij te zetten. Dit
gegeven beschouw ik als veelzeggend voor het politieke discours waarin Vondels
teksten functioneerden. Zijn ontegenzeggelijke fascinatie met parrhesia duidt binnen
de gedecentraliseerde politieke structuur van de Republiek op een crisis van waarheid:
de situatie waarin er meerdere waarheden naast elkaar bestaan en niet langer duidelijk
is wie het recht op waarheidspreken toekomt, in de zin van wat goed, heilzaam en
nuttig is voor de staat. In een dergelijke crisis roept het spreken van de parrhesiast
binnen het politieke discours een ethische ruimte op, van waaruit de politiek weer in
overeenstemming wordt gebracht met de waarheid voor de staat en vervolgens weer
voortgang kan vinden. De zeventiende-eeuwse Republiek was zo’n veelstemmige
omgeving, als gevolg van de vrijheid van geweten en de afwezigheid van een soevereine
vorst. Geregeld deden zich politieke patstellingen voor, die dan weer werden
doorbroken door het gewelddadige optreden van de stadhouder van Holland, wat ik
als de uitwerking van een ethisch discours beschouw (zie hoofdstuk 1, 90-91). Deze
omstandigheden manifesteren zich in Vondels teksten als het motief van parrhesia. In
deze studie heb ik de relevantie van het perspectief van parrhesia betoogd op grond
van dit verband tussen Vondels teksten en politieke processen in de Republiek.

Parrhesia als perspectief

Ik heb de parrhesia in Vondels oeuvre vanuit verschillende perspectieven belicht aan
de hand van vijf casussen. De inzichten die dit heeft opgeleverd in Vondels
dichterschap zal ik nu eerst bespreken.
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Ten eerste is gebleken dat zich in Vondels werk meerdere modaliteiten van waarheid
spreken voordoen. Er is vaak gewezen op de feit dat Vondel zich, in overeenstemming
met de renaissancistische neoplatoonse traditie, profileert als een poeta vates, een
profeet-dichter die bemiddelt tussen het hemelse en het aardse in de goddelijke taal
van de poëzie (zie de Inleiding, 43-44). Ik heb betoogd dat dit beeld van Vondel moet
worden bijgesteld; veeleer vormt zijn oeuvre een confrontatie tussen deze
transcendente opvatting van waarheid en een immanente waarheid, die de spreker in
zichzelf of in het leven zelf aantreft. Voor deze modaliteit van waarheid spreken
beroept Vondel zich op de klassieke traditie van parrhesia of ‘vrijmoedig spreken’. Hij
stond daarin niet alleen binnen de Republiek. De studies van Sierhuis (2011) en
Weststeijn (2012) lieten al zien dat parrhesia een belangrijke plaats innam binnen de
publieke discussie, wat ik verklaar vanuit de politieke situatie in de Republiek (zie de
Inleiding, 50-51). Bijzonder aan Vondels oeuvre is dat de twee modaliteiten van
waarheid spreken daarbinnen als twee rode draden door elkaar lopen en steeds weer
op een andere manier tot confrontaties leiden.
Ten tweede biedt parrhesia een mogelijke verklaring voor Vondels
uitgesproken voorkeur voor het treurspelgenre vanaf de jaren 1640. In hoofdstuk 2
heb ik beschreven hoezeer hij werd teleurgesteld in zijn streven om stadhouder
Frederik Hendrik met lofdichten (1625-1632) in te nemen voor de Amsterdamse
belangen in de buitenlandse politiek. Met parrhesia maakte ik zijn poëtische appel
zichtbaar als een poging om via het vorstelijke ethos van de prins zijn invloed te laten
gelden in het politieke domein. Hij daagde Frederik Hendrik uit om met hem het spel
van parrhesia te spelen, maar deze heeft zich eigenlijk nooit tot meer dan een
opportunistische samenwerking met het Amsterdamse stadsbestuur laten verleiden.
Toen hij er met zijn lofdichten voor de prins niet in slaagde om een ethisch verschil te
maken in het politieke domein, heeft hij zich op een ander publiek en een bijbehorend
genre toegelegd. Vondels keuze voor het treurspel is begrijpelijk als ervan uit wordt
gegaan dat hij zocht naar een medium voor parrhesia. Ten eerste is het treurspel erop
gericht bij het publiek een ethische transformatie te bewerkstelligen, wat ook een
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vereiste is voor de erkenning van de ongemakkelijk waarheid door de toehoorders van
een parrhesiast. Met behulp van Spinoza’s ethiek van affect heb ik duidelijk willen
maken dat de uitwerking van een treurspel op het publiek in de late zeventiende eeuw
werd ervaren als een bijna fysieke aandoening van de verbeelding (zie hoofdstuk 5,
267). Ten tweede geeft het dialogische treurspelgenre beter uitdrukking aan de
meerstemmigheid van de Amsterdamse samenleving dan de monologische lofdichten.
Het stelt Vondel beter in staat de specifiek Nederlandse waarheid te spreken. En dat
gebeurt ook, want Vondels oeuvre van treurspelen zou uiteindelijk de vorm aannemen
van een onderzoek naar de relatie tussen religie en politiek in de Nederlandse
samenleving (zie hoofdstuk 5, 318). Ten derde kon Vondel via de schouwburg, die in
1638 werd opgericht, een groot publiek bereiken van Amsterdamse bestuurders en
kooplieden met grote politieke invloed. Via het collectieve ethos van deze menigte, het
affectieve ‘lichaam’ van de samenleving, lukte het hem wel om een ethisch verschil te
maken binnen het politieke discours.
In de derde plaats biedt parrhesia inzicht in Vondels visie op religie, als het
punt waar persoonlijke geloofsovertuigingen en het instituut van de kerk
samenkomen. Zoals Foucault in de geschiedenis van het christendom twee tradities
aanwijst --- enerzijds een ascetische traditie van zelfverloochening, die hij verbindt aan
de politieke doeleinden van de kerk, anderzijds een parrhesiastische traditie, die er
juist toe aanzet om de goddelijke waarheid in onszelf te zoeken --- zo belicht Vondel,
onder meer in Peter en Pauwels (1641), twee stromingen binnen de geschiedenis van
het christendom: macht en geloof. Oprecht geloof omschrijft hij in termen van
parrhesia, het spreken van de waarheid over onszelf ten overstaande van en in de
meest persoonlijke relatie met God (zie hoofdstuk 3, 212). Geloof is wat Vondel
betreft een persoonlijke zaak en daarom beschouwt hij de kerk als een huis (oikos) dat
zijn persoonlijke opvattingen en leefregels niet mag opdringen in de publieke ruimte,
die bestemd is voor het politieke debat. Met deze opvatting sluit hij aan bij een
kritische lijn in het denken, die reeds vanaf de middeleeuwen werd uitgestippeld door
Marsilius van Padua (ca. 1280-1343). Op grond hiervan pleit hij er in Tooneelschilt
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(1661) tegen dat de predikanten zich mengen in de stedelijke politiek van Amsterdam
(zie hoofdstuk 6, 355). Ook Vondels problematische verhouding tot het
martelaarschap, die al vaker is geconstateerd,1 wordt binnen dit kader begrijpelijk. Het
maakt martelaarschap zichtbaar als de inversie van de natuurlijke aandrang tot
zelfbehoud, waar ieder mens recht op heeft, en als een pervertering van het
persoonlijke geloof door politieke macht. Dit inzicht is wel moeilijk in verband te
brengen met Vondels keuze voor de rooms-katholieke kerk. Net als Pollmann (2012)
ben ik van mening dat hij zich niet bekeerde, maar koos voor het katholicisme, omdat
hij daarin potentie zag voor een oecumenische christelijke gemeenschap, waarbinnen
ruimte was meerstemmigheid. Dit betekent zeker niet dat hij blind was voor de
structurele gespletenheid van de kerk, waardoor volmaakte geloofsvrijheid altijd een
ideaal zou blijven en zijn keuze tevens een zwaktebod was.
Ten vierde onthult het perspectief van parrhesia dat Vondels werk vanaf circa
1660 invloed onderging van de nieuwe ethische wetenschappen. In zijn laatste
treurspel, Herkules in Trachin (1668), zijn meerdere discoursen over de hartstochten
werkzaam, waaronder een spinozistisch discours. Het spinozistische gedachtegoed
wordt door Vondel anders ingezet dan door het verlichte toneelgezelschap Nil
volentibus arduum. Het onbeheerste gedrag van Herkules wordt vanuit het
rationalistische en moralistische standpunt van poëtische gerechtigheid, zoals
gebezigd door Nil, terecht afgestraft. Bezien vanuit Spinoza’s Tractatus theologicopoliticus (1670) daarentegen, een publicatie die zich kritisch verhield ten opzichte van
het theologisch-politieke discours, kan Herkules’ klacht aan Jupiter worden
beschouwd als een ongemakkelijke waarheid, als parrhesia dus. Zijn klacht dat God
onverschillig is voor menselijk lijden, vormt een confrontatie met het christelijke
godsbeeld en de vraag hoe dit godsbeeld als fundament kan dienen voor de hoogste
macht op aarde (zie hoofdstuk 5, 290). Het circuleren van Spinoza’s ideeën in
Amsterdam, die uiteindelijk een herverdeling van de macht op basis van de gelijkheid
1

Zie bijv. Smits-Veldt 1994a; Koppenol 1999; Prandoni 2007; Steenbergh 2012. Zie hoofdstuk 3, 171173, 198.

364

van alle mensen voorstaan, maakte Vondels treurspelen tot explosieve materie. Ook
maakte parrhesia zichtbaar dat de uitwerking van Vondels treurspelen op het publiek
kan worden beschreven in termen van Spinoza’s ethiek, omdat parrhesia zowel
kennisverwerving (de onthulling van de waarheid) behelst als een ethische
transformatie. Bij Spinoza’s ethiek van affect impliceert kennistoename ook altijd een
ethisch verschil. Daarom, en om hun gedeelde zorg over de religieuze fundering van de
politiek, mag Spinoza’s denken niet over het hoofd worden gezien als verklarend kader
voor Vondels late treurspelen. Andersom toont Vondels werk aan dat de invloed van
Spinoza op het zeventiende-eeuwse Nederland veel ingrijpender is geweest dan wordt
aangenomen; zijn ideeën circuleerden niet alleen in filosofische kringen, maar kwamen
via bijvoorbeeld het toneel ook in de collectieve verbeelding van de burgers terecht. Ik
beschouw Spinoza’s denken als een manifestatie van en een reactie op de Nederlandse
samenleving, waar het vervolgens ook weer door werd opgenomen. Zijn
immanentiedenken verplicht hem aan het denken van de Nederlandse barok, dat hem
verbindt met mensen als Rembrandt en Vondel. Ten slotte is duidelijk geworden dat
Vondel op 81-jarige leeftijd nog altijd zeer ontvankelijk was voor nieuwe denkbeelden
in de Amsterdamse toneelwereld.

Parrhesia in perspectief

Deze studie draagt op twee punten bij aan de theorievorming van Foucaults concept
parrhesia. Ten eerste biedt mijn analyse van parrhesia in Vondels werk een voorbeeld
van de wijze waarop de humanistische traditie van vrijmoedig spreken functioneerde
in de zeventiende-eeuwse Republiek. Sierhuis en Weststeijn hadden al aangetoond dat
de traditie in Nederland vitaal was, en deze studie biedt daarvoor een nieuwe
verklaring door parrhesia vanuit Foucaults denken te benaderen. Met Foucault kan de
levendigheid van de traditie in de Republiek in verband worden gebracht met de
politieke situatie, de hierboven reeds genoemde crisis van waarheid, en met het
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denken van de barok. De barok vormt in het denken van Foucault het
ontmoetingspunt van twee épistèmes, de renaissance en de klassieke épistème. In de
Republiek wordt deze periode gekenmerkt door de opkomst van de nieuwe
wetenschappen en daarmee een nieuw waarheidsbegrip. Op basis van Descartes’
onderscheid van objectieve en subjectieve kennis zou waarheid in toenemende mate
worden vastgesteld aan de hand van objectief-wetenschappelijke criteria, terwijl de
ethische en politieke waarheden van de parrhesiast naar het subjectieve domein
werden verwezen. Descartes streefde ernaar de rede in overeenstemming te brengen
met het transcendente christelijke denken. Het denken van de barok vormt een
confrontatie van dit transcendente denken met een immanent denken dat vertrekt
vanuit de materie (Benjamin 1925). Ik relateer Vondels parrhesia aan dit barokke
denken, omdat ze keer op keer een confrontatie met transcendent denken behelst, of
het nu de soeverein in een treurspel of de predikanten in de samenleving betreft. In
deze studie heb ik deze confrontatie, voortbouwend op Korsten (2013), aangeduid als
dramatisering. De keuze voor dit concept, ontleend aan het immanente denken van
Gilles Deleuze, is gebaseerd op het feit dat het tegemoetkomt aan de spinozistische
invloed op Vondels late werk.
Mijn beschouwing van Vondels werk aan de hand van parrhesia is niet alleen
een toepassing van, maar heeft ook bijgedragen aan de theorievorming over het
foucaultiaanse concept. Ik heb gedemonstreerd hoe parrhesia kan worden ingezet als
een heuristisch instrument voor de analyse van poëzie. Daarbij deed zich wel het
probleem voor dat Foucault de rol van de verbeelding voor parrhesia niet heeft
geconceptualiseerd, terwijl die cruciaal is voor de interpretatie van kunst. Dit
probleem heb ik opgelost door de methode van parrhesia in Vondels teksten op te
vatten als dramatisering, het proces waarbij het gangbare beeld van de werkelijkheid
(de waarheid) wordt geconfronteerd met de actualisering van het virtuele in de
verbeelding. Dramatisering slaat een brug tussen waarheid en verbeelding door al het
denkbare als werkelijk voor te stellen en de ‘waarheid’ als niet meer dan een door
machtsprocessen bevoordeelde werkelijkheid. Als zodanig belicht dramatisering ook
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het kritisch potentieel van de verbeelding en van kunst, omdat daarin werkelijkheden
worden opgeroepen die de waarheid van de macht confronteren.
De verbinding van parrhesia met dramatisering is gebaseerd op Vondels
treurspeloeuvre, maar is ook breder toepasbaar voor de analyse van parrhesia in kunst.
Het barokke denken van Vondel vestigt de aandacht op parrhesia als een confrontatie
van transcendent denken met ‘anders denken’ en kan als zodanig ook op andere en
eigentijdse kunstwerken worden betrokken, zoals Foucault zelf doet in zijn analyse
van Manet (zie hoofdstuk 4, 253-255). Ten slotte laat mijn analyse van de
mogelijkheden voor verbinding van parrhesia en dramatisering in hoofdstuk 4 zien dat
het begrensde denken van Foucault en het grenzeloze denken van Deleuze elkaar in
het ‘denken van de kunst’ toch zeer dicht benaderen. In de kunst worden grenzen
onthuld als drempels naar nieuwe werkelijkheden en war het ‘elementaire’ als het
dionysische door de apollinische schil van de beschaving breekt.

Vooruitblik

Tot op de dag van vandaag vormt parrhesia een retorisch argument in de strijd van de
marge tegen het establishment, omdat parrhesia het recht van de ‘underdog’
vertegenwoordigt, de waarheid die nu eindelijk ‘maar eens gezegd moet worden’. De
voorbeelden in onze eigen tijd spreken tot de verbeelding, van Geert Wilders tot
Edward Snowden, de Pussycat Dolls en de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Het zou
interessant zijn om na te gaan hoe deze klassieke traditie vanaf de zeventiende eeuw in
Nederland heeft vorm gekregen, ten eerste omdat de vrijheid van meningsuiting en
‘klare taal’ als eigen aan de Nederlandse volksaard worden beschouwd. Of dit terecht
is laat ik in het midden, maar het is wel zo dat niet weinig hedendaagse Nederlandse
gebruiken en overtuigingen hun wortels hebben in de zeventiende eeuw, of in die tijd
ten minste een hevige impuls hebben gekend, omdat het een zeer welvarende en
dynamische periode is, waar we als samenleving nog graag aan terugdenken. Parrhesia
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kan worden beschouwd als een van die gebruiken, stevig ingebed binnen de collectieve
herinnering aan een democratische en tolerante traditie. Ik zou ook benieuwd zijn
naar de relaties tussen de ‘heldere en vrijmoedige taal van de koopman’, zoals Barlaeus
parrhesia in 1632 omschreef, en het Nederlandse vroegkapitalisme. Het is veel
moeilijker, met name als samenleving, om die ‘wortels’ te herinneren die in onze
hedendaagse cultuur tot grote problemen en misstanden zijn uitgegroeid, waarbij ik
natuurlijk doel op koloniale expansie, racisme en kapitalisme. Op vergelijkbare wijze is
het epistemologisch complex om oog te hebben voor blinde vlekken in het moderne
denken, waarvoor in de vroegmoderne periode de grondslag is gelegd. Wat mij betreft
zou aan deze wortels meer aandacht mogen worden besteed in de bestudering van de
kunstwerken en teksten die in de negentiende eeuw zijn uitverkoren om de
geschiedenis van de Nederlandse natiestaat te vertellen.
Juist daarom heb ik voor mijn studie van Vondel gebruikgemaakt van
poststructuralistische theorie, waartoe ik Foucault en Deleuze nu voor het gemak even
reken. Deze studie laat zien dat historisch-letterkundig en filosofisch onderzoek elkaar
kunnen versterken. De analyse van Vondels teksten aan de hand van hedendaagse
filosofische concepten opent nieuwe perspectieven op zijn werk en laat hen spreken
over kwesties die nu, voor onze eigen samenleving relevant zijn. Andersom is duidelijk
geworden dat de bestudering van parrhesia aan de hand van zeventiende-eeuwse
poëzie en treurspelen niet alleen het inzicht in het concept vergroot, maar ook
bijdraagt aan de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden ervan en zelfs verbanden
tussen moderne denkers onderling blootlegt.
De waarde van de poststructuralistische theorie voor tekstanalyse is dat ze
eenduidige interpretaties uitsluit en oog heeft voor ambiguïteit. Daarom doet ze recht
aan de van zichzelf zeer polyfone teksten van Vondel. Hij beperkt zich zelden tot het
heersende beeld van de klassieke, Bijbelse of recente geschiedenis, maar roept ook
alternatieve visies op, die leefden in de verbeelding van zijn tijdgenoten en die niet
zelden tot een confrontatie leidden met het theologisch-politieke discours. Het
concept parrhesia maakt deze denkbeelden in Vondels teksten zichtbaar als
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confrontaties én biedt een kader waarin aan die confrontatie betekenis kan worden
gegeven. Het feit dat bepaalde denkbeelden niet tot de waarheid werden gerekend,
kan bijvoorbeeld te maken hebben gehad met het feit dat ze botsten met de belangen
van machthebbers. Dat betekent niet dat deze denkbeelden voor Vondel en zijn
tijdgenoten van minder groot belang waren. Ze zullen een vergelijkbare rol hebben
gespeeld als de werkelijkheden die wij in onze hedendaagse samenleving als subversief,
experimenteel, kwetsbaar of onrealiseerbaar beschouwen, en waarvan we alleen maar
kunnen hopen dat toekomstige onderzoekers zich er later nog voor willen openstellen.
Wat voor een beeld zou onze samenleving bieden als enkel de objectief historische
werkelijkheid in beschouwing zou worden genomen?
Zo toont deze studie aan dat het denken van Spinoza, dat door zeventiendeeeuwse machthebbers niet tot de waarheid werd gerekend, toch heel ingrijpend is
geweest in de zeventiende-eeuwse Republiek, en niet alleen onder filosofen. Russ Leo
(2008) stelt dat Jonathan Israel er in Radical Enlightenment (2001) en Enlightenment
Contested (2006) niet in slaagt om de verspreiding van spinozistische gedachtegoed
onder de Europese bevolking aan te tonen. Inmiddels is daar met het werk van
Leemans (2002) en Holzhey (2014), en het lopende onderzoek Spinoza’s Web (20142017), onder leiding van Piet Steenbakkers, verandering in aangebracht. Een volgende
stap zou zijn ook de invloed van Spinoza’s politieke en sociale denken op de collectieve
verbeelding in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederland, Europa en de
Nieuwe Wereld in kaart te brengen. Wat voor een wereldbeeld ging daarmee gepaard?
Hoe zou een samenleving geschoeid op spinozistische leest eruit hebben gezien? En in
welke bronnen kan het antwoord op deze vragen worden gevonden --- want dat ze er
zijn staat voor mij vast.
Spinoza wordt wel gezien als de gelijktijdige tegenhanger van Descartes, wiens
denken de grondslag zou vormen voor de moderne wetenschap, terwijl Spinoza en
latere immanentiedenkers --- zoals Bergson, Nietzsche en Deleuze --- een marginale
traditie bleven binnen de geschiedenis van het westerse denken. Spinoza’s vierhonderd
jaar oude, maar nog altijd vernieuwende visie op lichamelijkheid biedt inzicht in
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problemen waar de moderne wetenschap nu tegenaan loopt. Voor het hedendaagse
onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld de levenswetenschappen en de neurologie
doet het cartesiaanse onderscheid tussen object en subject allang niet meer ter zake.
Het denken van voor de ‘cartesiaanse wending’ kan ons helpen reflecteren op deze
situatie. Ook creëert het succes van Descartes tegenover het onbekend blijven van
Spinoza bewustwording van het feit dat ieder denken, wetenschappelijk of niet,
politiek is ingebed. Een dergelijke zelfkritische benadering van het epistemologische
discours past ook binnen Foucaults oogmerk van ‘alethurgie’, een
wetenschapsbeoefening die zichzelf onthult als een uitvloeisel en bevestiging van
politieke macht, maar die er tegelijk op gericht is mensen de waarheid te laten spreken
over zichzelf als deel van een ethische en een politieke gemeenschap.
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Samenvatting

Dichter bij de waarheid
Parrhesia en dramatisering in het werk van Joost van den Vondel

Parrhesia
Het concept ‘parrhesia’ van Michel Foucault (1926‐1984) dient in deze studie als een
heuristisch instrument, een ‘lens’ die de teksten van de Amsterdamse dichter en
toneelschrijver Joost van den Vondel (1587‐1679) zichtbaar maakt vanuit de hoek van
vrijmoedig spreken én die in dit leesproces zelf wordt bijgeslepen.
Het Griekse woord parrhesia betekent etymologisch ‘alles’ (pan) ‘wat wordt
gezegd’ (rhema). Een parrhesiast (parrhesiastes) zegt precies wat hij denkt, omwille van
zijn goede relatie met de waarheid. Foucault heeft dit klassieke begrip als uitgangspunt
genomen voor zijn laatste collegereeksen aan het Collège de France (CdF83; CdF84),
waarin hij het omschrijft als het moedig uitspreken van een ongemakkelijke waarheid.
Met parrhesia drukt de spreker zijn persoonlijke relatie met de waarheid uit; omwille
van die relatie beschouwt hij het als zijn plicht de waarheid te onthullen als die wordt
verhuld. Parrhesia veronderstelt een verband tussen ethiek en politiek: enerzijds heeft
de parrhesiast inzicht in de waarheid omdat hij het ‘goede leven’ (eu zen) leidt,
anderzijds betreft deze waarheid datgene wat goed, heilzaam en nuttig is voor de staat.
Volgens Foucault opent het spreken van een parrhesiast een ethische ruimte binnen
het politieke discours, van waaruit het functioneren van de politiek tijdelijk
aanschouwelijk wordt gemaakt en ter discussie kan worden gesteld. De thematisering
van parrhesia in het Athene van de vijfde en vierde eeuw v. Chr. wijst er volgens
Foucault op dat het toenmalige politieke discours in een crisis van waarheid verkeerde,
waarbij niet duidelijk was wie het recht op waarheidspreken toekwam. Alleen door de
inbreuk van een ethisch discours, dat buiten de politieke wetten om orde op zaken
stelde, kon het voortbestaan van dit politieke discours worden gegarandeerd. Op
vergelijkbare wijze duidt de thematisering van parrhesia in Vondels teksten op een
371

crisis van waarheid in het politieke discours van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden (verder: de Republiek).
Parrhesia functioneert in Vondels teksten op twee manieren, die ik aanduid als
‘polyfonie’ en ‘dramatisering’. Polyfonie is een concept van de Russische
literatuurwetenschapper Michail Bachtin (1895-1975) dat een methode biedt om
stemmen die op het eerste oog afwezig zijn in een tekst af te leiden uit de duidelijk
aanwezige stemmen. Wanneer Vondels teksten volgens deze methode worden
geanalyseerd, blijkt dat ze een representatie vormen van verschillende wereldbeelden
die leefden onder de inwoners van de Republiek. Die grote meerstemmigheid hing
samen met de vrijheid van geweten en de gedecentraliseerde politieke structuur in de
Republiek. Die resulteerden in een relatief hoge mate van tolerantie, die
andersgezinden en vrijdenkers uit heel Europa aantrok. Hoewel ze hun gedachtegoed
niet konden uiten in de publieke ruimte, was die wel degelijk aanwezig in de
collectieve verbeelding. Bachtins concept maakt Vondels teksten zichtbaar als een
platform voor discussies die in de samenleving niet konden worden gevoerd of niet op
gelijkwaardige wijze, als gevolg van de machtsverhoudingen. Vondels polyfone teksten
onthulden dat de waarheid van de machthebbers niet de enige waarheid was die leefde
in de Republiek en zo schiepen ze een ethische ruimte van waaruit de politiek
bespreekbaar was.
Het concept dramatisering is afkomstig van de Franse filosoof Gilles Deleuze
(1925-1995), die daarmee een confrontatie van transcendentie in het denken
aanduidt. Ik beschouw dramatisering bij Vondel als een confrontatie van
‘theatraliteit’, zowel in het toneel als de samenleving, omdat theatrale voorstellingen
hun betekenis ontlenen aan de representatie van een andere werkelijkheid, die dus
‘transcendent’ is aan de theatrale werkelijkheid. De theatrale werkelijkheid verwordt
dan tot een schijnwerkelijkheid, waartoe de toeschouwers in de ‘echte’ wereld zich
kunnen verhouden in termen van perspectief, maar waar ze nooit letterlijk aan kunnen
deelnemen. Dramatiserend toneel poogt te ontsnappen aan deze representatieve
functie van toneel door het gangbare beeld van de ‘werkelijkheid’ te confronteren met
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denkbeeldige werkelijkheden. Bij dramatisering komt betekenis niet tot stand in
termen van perspectief, maar in de immanente dynamiek van de verbeelding. Als in
dat proces een radicaal nieuwe werkelijkheid word opgeroepen --- dus niet, zoals bij
theatraliteit, de representatie van een bestaande werkelijkheid --- is er sprake van
dramatisering.
Uiteraard spelen theatraliteit en dramatisering een rol voor iedere
toneelvoorstelling. Zo ook in Vondels treurspelen, waar de theatrale en de
dramatiserende functie zich beurtelings manifesteren. Belangrijker is echter dat zijn
werk nadrukkelijk op deze processen reflecteert. In het kader van parrhesia duidt
dramatisering op een crisis van dé waarheid, waarbij niet alleen wordt onthuld dat er
meerdere waarheden naast elkaar bestaan, maar de waarheid op zich op zodanige
wijze wordt geconfronteerd dat ze een verandering moet ondergaan.
De analyse van parrhesia maakt zichtbaar dat in Vondels teksten twee
manieren van waarheid spreken samenkomen, namelijk de onthulling van de
verscheidenheid aan waarheden in de samenleving (polyfonie) en de confrontatie van
dé waarheid met een radicaal nieuw wereldbeeld (dramatisering). Terwijl polyfonie is
gebaseerd op representatie en theatraliteit, vormt dramatisering juist een confrontatie
van deze processen. Ik beschouw parrhesia als het scharnier dat beide vormen van
waarheid spreken in Vondels werk met elkaar verbindt.
Bij de analyse van Vondels teksten is de ‘lens’ van parrhesia zelf ook bijgeslepen.
Het probleem deed zich voor dat Foucault weinig heeft vermeld over de specifieke
werking van parrhesia door een kunstwerk, terwijl hij het concept wel aan de hand van
toneelstukken, literaire teksten en beeldende kunst heeft ontwikkeld. Hoe kan het
vrijmoedige spreken in de denkbeeldige werkelijkheid van het kunstwerk, een
confrontatie of onthulling teweeg te brengen in de wereld daarbuiten? Aan de hand
van Vondels teksten die, behalve dat ze parrhesia thematiseren zelf ook een
parrhesiastische functie vervulden in de samenleving, wordt een antwoord
geformuleerd op deze vraag. Vondels teksten confronteerden het wereldbeeld van de
toeschouwers of lezers in de verbeelding; soms op zo’n grote schaal dat kan worden
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gesproken van een collectieve verbeelding. Met name Deleuzes concept dramatisering,
dat de hiërarchie tussen werkelijkheid en verbeelding opheft, bleek goed toepasbaar
op Vondels toneel als een spel met de verbeelding. Ook is het behulpzaam gebleken bij
de aanpassing van Foucaults concept parrhesia, opdat dit beter aan Vondels
treurspelen tegemoetkwam. De verbinding van parrhesia en dramatisering vormt ook
een bijdrage aan het onderzoek naar de raakvlakken in het denken van Foucault en
Deleuze.

De casussen
Het dichterschap van Joost van den Vondel vormt een buitengewone casus voor een
analyse van parrhesia, omdat het waarheid spreken als een rode draad door zijn werk
loopt. Hoewel Vondel het woord ‘parrhesia’ niet gebruikt, getuigt de inhoud van zijn
teksten van zijn fascinatie met het verschijnsel van vrijmoedig spreken. Bovendien
stelt hij zichzelf in zijn werk meermaals voor als een vrijmoedige spreker. Ook de
periode en de omgeving waarin Vondel zijn teksten publiceerde, maken zijn casus
relevant voor parrhesia. In het denken van Foucault vormt de barok de
overgangsperiode tussen twee épistèmes (de samenhangende systemen van ideeën die
de grenzen bepalen van wat in een bepaalde periode wordt aanvaard als ware kennis),
namelijk de renaissance en de klassieke épistème. De door parrhesia geaccentueerde
crisis van de waarheid in het werk van Vondel betreft deze omwenteling in de
opvattingen over waarheid. Juist in de Republiek, waar vrijdenkers uit heel Europa
samenkwamen, deed deze zich in alle hevigheid voor. In Vondels oeuvre, dat maar
liefst zestig jaar bestrijkt, kan deze ontwikkeling op de voet worden gevolgd als
verschillende manieren van waarheid spreken. In vijf casussen belicht ik steeds een
ander aspect van parrhesia aan de hand van een tekst of tekstverzameling van Vondel.
In de hoofdstukken 1-3 ligt de nadruk op het verschijnsel van polyfonie en in de
hoofdstukken 5 en 6 op dramatisering. Hoofdstuk 4 wordt ingenomen door een
theoretische tussenbeschouwing over de verbinding van parrhesia en dramatisering.
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Hoofdstuk 1 gaat over het treurspel Palamedes (1625), waarmee Vondel reageerde op
de executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619. De klassieke allegorie onthult deze
rechtsgang als een schijnproces en een schending van de rechten van de vrije steden. In
de paratekst (de door Vondel geautoriseerde teksten in het voorwerk van de publicatie
en enkele thematisch verwante gedichten daarbuiten) stelt Vondel zichzelf hoe langer
hoe duidelijker voor als een parrhesiast. Een analyse van Vondels sociale netwerk wijst
echter uit dat hij in Palamedes niet alleen zijn eigen waarheid spreekt, maar ook die
van een groep remonstrantse en staatsgezinde bestuurders, die zelf buiten beeld wilden
blijven. Vondels voorstelling als parrhesiast kan als retorisch worden beschouwd, maar
dat neemt niet weg dat het motief van parrhesia in de publicatiegeschiedenis van
Palamedes veelzeggend is voor het politieke discours van de Republiek in 1619 en
1625.
De onthulling van Oldenbarnevelts proces als een schijnproces, gaat in
Palamedes gepaard met de verhulling dat dit onrecht inherent was aan het politieke
discours van de Republiek. Binnen het politieke discours blijft verhuld dat Maurits’
schending van de Unie van Utrecht de werking van een ‘ethisch’ discours betrof, dat
het politieke discours omzeilde, omdat de politiek in 1618-1619 het voortbestaan van
de Republiek niet langer kon garanderen. Als gevolg van de gedecentraliseerde
politieke structuur van de Republiek vormden politieke patstellingen een terugkerend
probleem. De gewelddadige machtsgrepen van de stadhouder van Holland, die binnen
het politieke stelsel van de Republiek veel bewegingsvrijheid genoot, maakte keer op
keer een einde aan de patstellingen en garandeerden zo het voorbestaan van de
Republiek. In Palamedes tekent het spel van parrhesia zich af door zowel de
aanwezigheid van het politieke als het ethische discours in de tekst. De allegorische
vorm van het treurspel stimuleert een spel van onthulling en verhulling, dat
representatief is voor de dynamiek van patstellingen en doorbraken in de Republiek.
Op deze manier verschaft het perspectief van parrhesia inzicht in het functioneren van
Palamedes in relatie tot machtswerking in de Republiek.
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In hoofdstuk 2 bespreek ik zes lofdichten die Vondel in de jaren 1625-1632 opdraagt
aan de nieuwe stadhouder Frederik Hendrik, maar waarin hij de belangen verdedigt
van de Amsterdamse magistraat in de oorlog tegen Spanje: Begroetenis (1625),
Geboortklock (1626), Verovering van Grol (1627), Amsteldams Wellekomst (1628),
Zegesang (1629) en Stedekroon (1632). De magistraat bestond in deze periode uit
overwegend staatsgezinde burgemeesters en streefde naar afschaffing van de
antiremonstrantse plakkaten en meer inspraak in de buitenlandse politiek. Omdat de
inhoud van de lofdichten nauw samenhangt met de fluctuerende politieke
omstandigheden heb ik de analyses onderverdeeld in drie tijdvakken.
In de lofdichten van 1625 en 1626 --- Begroetenis en Geboortklock --- neemt
parrhesia de vorm aan van ongevraagd advies aan de vorst. Met parrhesia kon Vondel
via Frederik Hendriks vorstelijke ethos zijn invloed laten gelden in het politieke
domein. In de zestiende-eeuwse theorie over soevereiniteit had een soeverein twee
lichamen: een natuurlijk lichaam van vlees en bloed en een politiek lichaam dat
samenviel met het abstracte ‘lichaam’ van de staat. Aangezien Frederik Hendrik in de
Republiek echter geen soevereiniteit bezat, stond Vondel voor de uitdaging om dit
vorstelijke ethos, als voorwaarde voor parrhesia, zelf in zijn lofdichten op te roepen.
In de periode 1627‐1630 bood de prins de remonstrantse steden, waaronder
Amsterdam, militaire steun in ruil voor oorlogsgelden. Deze samenwerking vormde
een geweldige prikkel voor de oorlog tegen Spanje en leidde tot de veroveringen van
Grol (1627), Den Bosch (1629) en Wezel (1629). De lofdichten Verovering van Grol,
Amsteldams Wellekomst en Zegesang geven blijk van een groeiend Amsterdams
zelfbewustzijn; Vondel stelt de Amsterdamse regenten en Frederik Hendrik voor als
de gezamenlijke voortrekkers van de oorlog en tegelijkertijd voert hij bij Frederik
Hendrik de druk op om de plakkaten op te heffen. Uit het feit dat Vondel van de prins
geen respons kreeg op zijn lofdichten blijkt dat zijn voorstelling van zaken botste met
de positie van de prins in de samenwerking, die puur strategisch van aard was.
In 1632 ten slotte keerde de prins zich abrupt van Amsterdam af door de
vredesonderhandelingen met Spanje af te breken en financieel met de Franse koning
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in zee te gaan. In Amsterdam werd deze beslissing als verraad beschouwd. Vondels
reactie tekent zich af in Stedekroon, dat breekt met de verbeeldingswerkelijkheid van
de lofdichten en een nieuw beeld schept van een oorlog die maar niet wil ophouden.
Vondels gedicht ‘Vredewensch aen Constantyn Huigens’ (1633) wordt beschouwd als
het slotakkoord van Vondels zegezang op de prins. Hierin wordt Frederik Hendrik
verbeeld als een natuurkracht die zich zonder geweten een weg baant door het
politieke discours van de Republiek. Hij daagt de prins uit dit beeld te weerleggen
door zijn ethos te tonen, maar die speelt het parrhesiastische spel niet langer mee.
In hoofdstuk 3 laat ik zien hoe parrhesia functioneert in een christelijk kader.
Het treurspel Peter en Pauwels (1641), over het martelaarschap van de twee apostelen,
werd door Vondels tijdgenoten ontvangen als een verdediging van zijn keuze voor de
rooms-katholieke kerk, die in het stuk wordt voorgesteld als een oecumenische
moederkerk met de paus aan het hoofd als onfeilbare arbiter. Het martelaarschap van
Peter, de eerste paus, vormt de ‘rots’ waarop de kerk is gebouwd en vanwaar ze iedere
splijting --- ook de reformatie --- te boven komt.
Een polyfone analyse van Peter en Pauwels laat zien dat er ook protestantse
stemmen in de tekst doorklinken, die de katholieke kerk juist voorstellen als een
gespleten institutie, waar politieke belangen het winnen van religieuze bezieling. Deze
tweestrijd van geloof en macht wordt vertegenwoordigd door Peter en Nero, als het
katholieke ideaal van de paus en het protestantse schrikbeeld van de paus als
‘antichrist’. De derde protagonist, Pauwels, slaat een brug tussen hen door een inversie
van geloof en macht; de geestelijke macht heerst over het Hemelse Rijk. Deze inversie
komt ook tot uiting in het martelaarschap, als een overwinning over het aardse door te
sterven voor God. Nero verbeeldt de wijze waarop deze inversie door christelijke
leiders wordt ingezet, opdat gelovigen zich aan de macht van de kerk onderwerpen. De
onthulling dat de kiem voor de splijting van het christendom van het begin af aan in
het christendom zelf aanwezig was, vormt de parrhesiastische betekenis van Peter en
Pauwels. De inversie van geloof en macht verklaart hoe deze kiem zo lang verhuld kon
blijven.
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Peter en Pauwels is een voorbeeld van een christelijke geschiedenis die door Vondel is
bewerkt tot een klassieke tragedie. Een probleem dat zich daarbij voordeed was dat
Nieuwtestamentische helden niet ‘onvolmaakt’ zijn, zoals een tragische held. Peter en
Pauwels zijn martelaars en hun dood is geen tragische katastrophe, maar een zege. De
confrontatie van de klassieke vorm met de christelijke stof leidde tot fundamentele
theologische vragen. Vondels zoektocht naar een tragisch motief heeft er in Peter en
Pauwels toe geleid dat de schijnbaar zuivere beginselen van de apostelen in twijfel
worden getrokken, waardoor het het instituut van martelaarschap zich aftekent als een
onnatuurlijke inversie van de menselijke drang tot zelfbehoud.
In hoofdstuk 4 wordt de verbinding tussen parrhesia en dramatisering
theoretisch uiteengezet. Deze verbinding is nodig, omdat Foucault niet expliciteert
hoe parrhesia door een kunstwerk in de samenleving kan resoneren. Deleuzes concept
dramatisering, dat de hiërarchie van werkelijkheid en de verbeelding opheft, biedt
hiervoor wel een verklaring. Het vertrekt vanuit de gedachte dat de verbeelding het
voorstadium is van alle rationele kennis en dus ook ware denkbeelden bevat. Het
toneel kan de vorming van denkbeelden stimuleren en zo de aanzet geven voor een
proces van rationele kennisverwerving, met name op het gebied van zelfkennis. In de
late treurspelen van Vondel, vanaf circa 1660, speelt dit verband tussen de verbeelding
en kennis een centrale rol en interpreteert hij parrhesia ook steeds vaker als het
onthullen van een gebrek aan kennis. Dit relateer ik aan de opkomst van de nieuwe
wetenschappen in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Amsterdam, die
waarheid duidden in termen van kennis.
Vondels late treurspelen vormen een mooie casus om aan te tonen dat
parrhesia en dramatisering, concepten afkomstig uit verschillende denksystemen,
elkaar kunnen versterken. Foucault beschouwt parrhesia als de manifestatie van een
‘etho-poëtische’ levenswijze, waarbij het poëtische element suggereert dat dit leven
wordt vormgegeven, ‘als een kunstwerk’. Terwijl poiesis een brug slaat tussen het leven
en het spreken van de parrhesiast, heft ze niet de grens op tussen de verbeelding en de
werkelijkheid, die het kunstwerk in de vroegmoderne tijd afscheidde van de wereld.
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Deleuzes concept dramatisering maakt geen onderscheid tussen ware en onware
gedachten; hij rekent zowel geactualiseerde als virtuele denkbeelden tot de realiteit.
Welke verbeeldingswerkelijkheid binnen een bepaalde samenleving als de ‘ware’ wordt
aangeduid is volgens hem de uitkomst van machtsprocessen. Het ‘denken van kunst’ is
een denkmodus die ons in staat stelt om de stap van de ene naar de andere
verbeeldingswerkelijkheid te maken. De denkbeelden die een kunstwerk voortbrengt,
kunnen een dusdanige zeggingskracht of ‘vermogen’ hebben, dat hun affect niet
onderdoet voor die van ‘ware’ denkbeelden. De werking van deze affectieve processen
beschrijft hij aan de hand van een ‘ethiek van affect’, die hij deels ontleent aan Spinoza.
De ethiek van affect verklaart dat ook kunstwerken een parrhesiastische functie
kunnen vervullen. Juist in het denken van kunst komen Foucault en Deleuze,
afkomstig uit een begrensd en een onbegrensd denken, elkaar tegen. Ze beschouwen
het denken van kunst allebei als een eindeloze reeks onthullingen, waarin de grenzen
tussen waarheid en verbeelding keer op keer zichtbaar worden gemaakt als drempels
naar of dramatiseringen van nieuwe werkelijkheden. Het ‘differentiedenken’ van
Deleuze lijkt in dit opzicht sterk op het ‘anders denken’ van Foucault. Ook Foucaults
aanduiding van het kunstwerk als een ‘irruptie van het elementaire’ kan worden
gerelateerd aan dramatisering, als de immanente dynamiek waarmee het ware leven
met een dionysische oerkracht door de apollinische schil van de beschaving breekt.
In hoofdstuk 5 en 6 laat ik zie hoe dramatisering zich in Vondels werk
manifesteert als de confrontatie van een renaissancistisch en theatraal wereldbeeld
met het wereldbeeld dat werd ontwikkeld binnen de nieuwe wetenschappen. Het
perspectief van parrhesia maakt deze confrontatie zichtbaar als een crisis van de
waarheid. Uitgangspunt voor hoofdstuk 5 vormt het treurspel Herkules in Trachin
(1668), een bewerking van Sophocles’ Trachiniae, waarmee Vondel participeerde in de
discussie over de hartstochten in het toneel. De discussie hield nauw verband met de
opkomst van de nieuwe ethische wetenschappen, die de hartstochten definieerden als
het gevolg van de aandoening (affect) door natuurkrachten op ons lichaam. Mijn
hypothese is dat niet alleen het verlichte toneelgezelschap Nil volentibus arduum
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(1669-1681) zijn toneeltheorie baseerde op de cartesiaanse toneeltheorie van onder
anderen Pierre Corneille, maar dat ook Vondel zich liet inspireren door de nieuwe
wetenschappen. Een polyfone analyse van Herkules in Trachin laat zien dat daarin drie
grote discoursen werkzaam zijn, te weten een aristotelisch discours, een barok discours
over soevereiniteit en een spinozistisch discours over de hartstochten. In een
aristotelische tragedie draagt de beleving van de hartstochten bij aan een spiritueel
proces, waarin de toeschouwers worden gelouterd van overmatige hartstochten. In een
barok treurspel, zoals beschreven door Walter Benjamin (1925), is de held altijd een
soeverein vorst. Als Herkules zo wordt beschouwd, kan zijn onbeheerste gedrag
worden uitgelegd als de verscheuring tussen de goddelijke en de menselijke
hoedanigheid van de soeverein. Het spinozistische discours ten slotte maakt Herkules’
hartstochten zichtbaar als het gevolg van een gebrek aan kennis. Tot het moment van
de anagnorisis (waarop de held tot inzicht komt) stelt Herkules Jupiter voor als een
vaderfiguur. Pas als hij inziet dat het goddelijke een volkomen onmenselijke
natuurkracht is, leert hij zijn hartstochten beheersen en kan hij berusten in zijn lot.
Vondel echter draait de anagnoris in zijn bewerking terug; Herkules houdt tot hij
sterft vast aan het vaderbeeld en beschuldigt Jupiter van onverschilligheid.
Geredeneerd vanuit Nils poëtica is kennisverwerving een morele plicht en vormt de
dood van Herkules, die zijn hartstochten niet weet te matigen, een voorbeeld van
poëtische gerechtigheid.
Een analyse van Herkules’ beschuldigingen van Jupiter op grond van Spinoza’s
Tractatus theologico-politicus (1670), geeft echter een heel ander beeld dan de
maatschappelijk verantwoorde toneelopvattingen van Nil. In een spinozistisch kader
wordt Herkules zichtbaar als parrhesiast. Volgens Spinoza bestaat een inadequaat
godsbeeld als dat van Herkules nooit op zichzelf, maar wordt ze vaak gestimuleerd
door machthebbers wier macht is gestoeld op dit inadequate godsbeeld. Ze
manipuleren de verbeelding van hun onderdanen op zodanige wijze dat deze vrijwillig
afzien van hun rationele vermogens. Als dit inzicht wordt gecombineerd met Spinoza’s
ethiek van affect wordt Herkules’ provocatie van Jupiter zichtbaar als een confrontatie
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van zijn eigen verbeelding. Herkules in Trachin confronteerde het zeventiende-eeuwse
publiek met de vraag hoe een god die zich onverschillig toont over menselijk lijden de
hoogste macht op aarde kon vertegenwoordigen. Vondel verwerpt het christelijke
godsbeeld niet, maar confronteert het van binnenuit, in de verbeelding.
In hoofdstuk 6 wordt het verband tussen dramatisering en parrhesia verder
uitgewerkt aan de hand van Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht (1661).
Vondels visie op toneel wordt hierin gekenmerkt door een ‘crisis van representatie’:
een confrontatie van theatraliteit in het toneel en de samenleving. De tekst vormde
een reactie op Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe (1661), waarin de
Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662) had gepleit voor sluiting
van de schouwburg, omdat het schouwburgtoneel Gods wrok op zou wekken. In
Tooneelschilt bepleit Vondel dat het toneel de mens van nature toekomt, omdat
mensen zelf een soort toneelspelers zijn op het wereldtoneel, in de zin van de theatrum
mundi-metafoor. Bovendien acht hij processen van nabootsing, spel en verbeelding
noodzakelijk voor kennisverwerving. Het kader voor Vondels pleitrede wordt
gevormd door de gevestigde theatrale traditie, maar hij beschrijft ook processen van
dramatisering die dit kader van binnenuit confronteren. Deze confrontatie heb ik
geanalyseerd met betrekking tot de aard, de functie, de werking en de ruimte van
toneel.
De aard van dramatiserend toneel bestaat in de immanente dynamiek, waarmee
in de verbeelding kennis wordt gegenereerd. In tegenstelling tot bij theatraal toneel,
wordt er geen nabootsing geboden van een bestaande waarheid, maar radicaal nieuwe
denkbeelden opgeroepen. Vondels toneelopvatting behelst een dramatische
confrontatie van theatraliteit. Hij beschouwt theatraliteit als een eigenschap die
mensen van nature toekomt, maar benadrukt dat deze ook verkeerd kan worden
aangewend, zoals in het geval van ‘veinzerij’. Vondel noemt de calvinistische
predikanten veinzers, omdat ze doen alsof ze Gods wil verkondigen, terwijl ze hun
eigen zin doordrijven (de sluiting van de schouwburg). De functie van dramatiserend
toneel is illusies te onthullen. Deze onthullingen zijn bij Vondel enerzijds
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epistemologisch, in de zin dat er illusies worden weggenomen, anderzijds politiek van
aard, zoals de onthulling van veinzerij. Beide functies kunnen in elkaars verlengde
worden gezien: toneel onderwijst de burgers en maakt hen op die manier weerbaarder
tegen de manipulaties van de verbeelding door de predikanten. De werking van
dramatiserend toneel kan het best worden geduid in termen van Spinoza’s ethiek van
affect. De hartstochten die uitgaan van toneel beïnvloeden ons niet alleen fysiek, maar
ook via de verbeelding. Indien we in onze verbeelding illusies handhaven, kan het
toneel die onthullen door het genereren van rationele en intuïtieve kennis.
Vergelijkbaar met de werkwijze van Nil-lid Lodewijk Meijer, integreert Vondel
spinozistische inzichten in de aristotelische opvattingen over katharsis. Volgens
Vondel wekt het toneel zowel hartstochten als rationele gedachten óver deze
hartstochten op en stimuleert het aldus de verkenning van onze eigen verbeelding. De
toeschouwers leren hoe kwetsbaar de verbeelding is voor aandoening door de
hartstochten, maar ook voor bijgeloof en veinzerij. Juist het toneel, als instituut van
vermomming en representatie, leent zich voor de kritische beschouwing van theatrale
processen in de samenleving. Ten slotte is de ruimte van dramatiserend toneel bij
uitstek een ‘affectieve ruimte’, die zich onder invloed van het affect dat uitgaat van
toneel ontvouwt in de verbeelding. Ik karakteriseer de affectieve ruimte van Vondels
late treurspelen als een vlakke en publieke ruimte, waar de grenzen tussen
werkelijkheid en verbeelding, en toneel en samenleving onophoudelijk worden
geconfronteerd. In tegenstelling tot de scenische ruimte van de Amsterdamse
schouwburg, waar waarheid en verbeelding uiteindelijk gescheiden blijven, kunnen in
deze affectieve ruimte meerdere werkelijkheden naast elkaar bestaan (polyfonie).
Wanneer het heersende beeld van de werkelijkheid wordt geconfronteerd met een
nieuw beeld, noem ik dat dramatisering, of een actualisering van een virtuele
werkelijkheid. Aangezien bestuurders geen controle kunnen uitoefenen over virtuele
werkelijkheden verhoudt deze affectieve ruimte zich potentieel kritisch tot het
politieke discours.
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Wittewrongel kan de Amsterdammers hun schouwburg wel afnemen, maar daarmee
blijft de natuurlijke aandrang van mensen om toneel te spelen bestaan. De processen
van dramatisering die plaatshebben in de verbeelding kan hij niet tegengaan.
Bovendien gaan de predikanten, als ze zich mengen in het debat over de publieke
ruimte van de schouwburg, hun boekje te buiten. Vondel zet de kerk neer als een ‘huis’
dat zich moet beperken tot haar persoonlijke domein en geen recht heeft op het
maken of beïnvloeden van politieke besluiten. Op dezelfde manier hebben de
predikanten niets te zoeken in de persoonlijke en de collectieve ruimtes van de
verbeelding. Hij beschouwt hun manipulaties en veinzerij als een schending van de
vrijheid van geweten.

Conclusie
De inzichten die deze studie heeft opgeleverd in het dichterschap van Vondel kunnen
worden samengevat onder vijf punten. Ten eerste treden in Vondels werk twee
modaliteiten van waarheid spreken voortdurend met elkaar in conflict: die van de
profeet en de parrhesiast. Ten tweede kan het prominente motief van parrhesia in
Vondels werk worden gerelateerd aan een crisis van waarheid in de politiek van de
Republiek. Ik beschouw de herhaalde machtsgrepen door de stadhouders van Holland
als de uitwerking van een ethisch discours dat inbreekt op het politieke discours op
momenten dat dit in een crisis van waarheid verkeert. De parrhesia in Vondels
teksten is representatief voor deze botsing van discoursen in de Republiek. Ten derde
biedt parrhesia een verklaring voor Vondels voorkeur voor het treurspelgenre vanaf
de jaren 1640. Toen bleek dat hij er na een zeven jaar lang offensief van lofdichten op
de prins niet in was geslaagd om een ethisch verschil te maken in het politieke
domein, heeft hij zich op een ander publiek en een bijbehorend genre toegelegd. Met
treurspelen kon hij een groot en invloedrijk publiek van burgers bereiken. Via het
collectieve ethos van deze menigte lukte het hem wel om een ethisch verschil te
maken in de samenleving. Ten vierde heeft het perspectief van parrhesia inzichtelijk
gemaakt hoe Vondels visie op het christendom wordt gekenmerkt door een
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onderscheid tussen de persoonlijke geloofsbeleving van christenen en de
machtswerking van de kerk, die beperkingen oplegt aan de vrije geloofsbeleving.
Volgens Vondel moet de keuze voor een bepaalde kerk en haar richtlijnen daarom een
persoonlijke en vrijwillige keuze zijn, en is de inmenging van de kerk bij politieke
debatten uit den boze. Ten vijfde onthult het perspectief van parrhesia dat Vondels
werk vanaf circa 1660 invloed onderging van de nieuwe ethische wetenschappen, het
spinozisme in het bijzonder. Spinoza’s bedenkingen bij de theologische fundering van
het politieke discours vinden aansluiting bij Vondels levenslange onderzoek naar de
relatie tussen godsdienst en politiek. Ook biedt Spinoza’s ethiek van affect een kader
voor de werking van parrhesia in Vondels treurspelen. De processen van
dramatisering die zich daarin voordoen vormen een confrontatie van een theatraal
wereldbeeld en transcendent denken.
De opbrengst van deze studie voor Foucaults concept parrhesia is tweevoudig.
Ten eerste biedt de analyse van parrhesia bij Vondel een voorbeeld van de wijze
waarop de humanistische traditie van vrijmoedig spreken functioneerde in de
zeventiende-eeuwse Republiek. Ik heb betoogd dat er een verband is tussen de
vitaliteit van deze traditie en de politieke situatie in de Republiek. In Vondels teksten
tekent deze parrhesia zich af als polyfonie. Parrhesia in de zin van dramatisering heb
ik gerelateerd aan het denken van de Nederlandse barok, als het ontmoetingspunt van
twee épistèmes. Ten tweede heb ik gedemonstreerd dat parrhesia een waardevol
instrument vormt voor de analyse van teksten, en kunst in het bijzonder. Daarbij heb
ik parrhesia beter op deze functie toegerust door het te verbinden met Deleuzes
concept dramatisering. Hier wijst de analyse van de mogelijkheden voor verbinding
van parrhesia en dramatisering uit dat het begrensde denken van Foucault en het
grenzeloze denken van Deleuze elkaar in het ‘denken van de kunst’ zeer dicht
benaderen.

384

Summary

Poetics of Truth
Parrhesia and Dramatisation in the Work of Joost van den Vondel

Parrhesia
In this study the concept of parrhesia by Michel Foucault (1926-1984) functions as a
heuristic instrument, a ‘lens’ through which the texts of the Amsterdam poet and
playwright Joost van den Vondel (1587-1679) appear as ‘frank’ or ‘bold’ speech’. In the
reading process this lens is itself being polished as well.
The Greek word parrhesia is traced back etymologically to ‘all’ (pan) ‘that
which is said’ (rhema). A parrhesiast (parrhesiastes) says exactly what he thinks: he
speaks frankly and he puts something on the line by doing so. Foucault took this
classical concept as a starting point for his last series of lectures at the Collège de
France, where he describes parrhesia as the courageous expression of an inconvenient
truth. By using parrhesia the speaker expresses his ethical relation with the truth that
forces him to reveal the truth when it is being repressed. Parrhesia implies a
connection between ethics and politics: on the one hand the parrhesiast gains access to
the truth because he is leading a ‘good life’ (eu zen), on the other hand this truth
involves what is good, healthy and useful to the polis. According to Foucault, parrhesia
opens up an ethical space within political discourse, where political processes become
visible and open to examination. He points out that the increased concern with
parrhesia in Athens from the end of the fifth and fourth century B.C. indicates that
political discourse was going through a ‘crisis of truth’, in which it is unclear who has
the right to speak the truth. Eventually, this political stalemate would be broken by the
irruption of a second, ethical discourse that violated political laws in order to maintain
the very existence of political discourse. Similarly, Vondel’s fascination for the
phenomenon of parrhesia reveals a crisis of truth in the political discourse of the
Republic of the Seven United Netherlands (henceforth, the Republic).
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In Vondel’s texts parrhesia operates in two different manners, which I refer to as
‘polyphony’ and ‘dramatisation’. For polyphony I refer to the concept by the Russian
literary theorist Mikhail Bakhtin (1895-1975) that provides a method of inferring the
repressed from the more dominant voices in a text. When Vondel’s texts are analysed
following this method, it becomes clear that they contain different worldviews, which
were present in his immediate environment. I relate this polyphony --- in Vondel’s work
and Dutch society --- to the decentralised political structure of the Republic and to the
freedom of conscience prescribed in the Union of Utrecht (1579). These conditions
led to a relatively high degree of tolerance that attracted dissidents and freethinkers
from across Europe. Even if they were officially not allowed to express their
worldviews in public, their ideas had a strong presence in the collective imagination.
Bakhtin’s concept of polyphony makes Vondel’s texts appear to be as it were platforms
for discussions that could not take place in public. By creating an ethical space where
the foundations of politics were called into question, these texts reveal that the truth
of those in power was not the only worldview existent in the Republic.
The second concept, ‘dramatisation’, derives from the French philosopher
Gilles Deleuze (1925-1995), who used it to indicate an epistemological method for
confronting processes of representation in our thinking that presuppose
transcendence and hierarchy. Regarding Vondel, I consider dramatisation a
confrontation of ‘theatricality’, both in the theatre and in society. Theatrical
performances derive their meaning from the representation of a different reality,
which thus transcends theatrical reality. Theatrical reality is a false or illusionary
reality that the spectators in the ‘real’ world can never literally participate in. They can
only relate to in terms of perspective, creating a sharp distinction between the two
realities. Dramatising forms of theatre aim at escaping this theatrical process by
confronting the prevailing image of ‘reality’ --- or truth --- with imaginary realities. In
this case meaning is not generated in terms of perspective, but through the immanent
dynamics of the imagination. I call dramatisation precisely this process of imagination
in which a new ‘virtual’ reality is actualised, which is something radically different
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from the theatrical representation of an existing reality. From the perspective of
parrhesia, dramatisation indicates a crisis of the truth. It does not only reveal the
coexistence of multiple truths in society, but also confronts the truth in such manner
that society cannot remain unaffected.
Clearly, theatricality and dramatisation are both crucial elements in any stage
performance. In Vondel’s tragedies no less, processes of theatricality and
dramatisation are manifested by turns. What makes Vondel’s work special is that it
reflects upon these processes and relates them to two conflicting worldviews. While
polyphony involves processes of representation and theatricality, dramatisation is
precisely a confrontation of these processes. Therefore I consider parrhesia a ‘hinge’
which joins these two modalities in Vondel’s work.
In response to Vondel’s work, the concept of parrhesia must itself be modified,
as well. A recurring problem during my analysis of Vondel’s texts was that Foucault
had failed to explain how parrhesia operates in a work of art, despite basing the
concept on several plays, literary texts and visual artworks. The question is how
parrhesia, performed in an imaginary reality, can constitute a serious confrontation
with the truth in the ‘real’ world. This applies a fortiori to the early modern context,
where the division between reality and imagination corresponded to the division
between truth and illusion. Vondel’s texts offer a concrete example of this process, as
they thematise parrhesia and fulfil a parrhesiastic function in society. How can this
phenomenon be conceptionalised theoretically? Using Deleuze’s concept of
dramatisation I show how Vondel’s texts challenged the spectators’ and readers’
worldview in their imagination. By describing ‘theatre play’ as a game with the
imagination in which virtual realities may be actualised, dramatisation neutralises the
hierarchy between reality and imagination. In this process truth becomes visible as a
mode of thought that involves the endless unveiling of boundaries as thresholds,
which Foucault calls ‘thinking of the other’ and Deleuze calls ‘thinking difference’.
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The case studies
Joost van den Vondel proves an extraordinary case for an analysis of parrhesia,
because frank speech runs like a thread through his oeuvre. Although Vondel never
uses the word ‘parrhesia’, his texts testify of his fascination with the phenomenon of
frank speech. Moreover, he repeatedly represents himself as a parrhesiast. Ultimately,
what makes Vondel’s case most relevant to parrhesia are the period and the
environment he lived in. According to Foucault the Baroque period forms the meeting
point of two epistemes (the bodies of ideas that set the bounds of what is accepted as
true knowledge in a given period): the Renaissance and the classical period. I relate the
crisis of the truth detected in Vondel’s work to this major shift in the understanding of
truth. In the seventeenth-century Republic, where scholars gathered from all over
Europe, this shift was quite apparent. Vondel’s oeuvre, spanning over sixty years, is an
exceptional attestation of this shift, as it gives expression to different modalities of
truth-telling. In the five case studies (of my thesis) different aspects of parrhesia are
treated, on the basis of different texts or text collections by Vondel. Chapters 1 to 3
focus on the phenomenon of polyphony, while Chapters 5 and 6 on that of
dramatisation. Chapter 4 involves a theoretical discussion on the (possible) synthesis
of parrhesia and dramatisation.
Chapter 1 investigates Palamedes (1625), a tragedy through which Vondel
responded to the execution of Johan van Oldenbarnevelt, the Land’s Advocate of
Holland, in 1619. The classical allegory reveals his conviction to be the result of a show
trial and a violation of the privileges granted to the free cities in the Union of Utrecht
(1579). In the paratext (all authorised texts related to the publication of Palamedes)
Vondel represents himself as a parrhesiast, while an analysis of Vondel’s social
network reveals that Palamedes does not so much express his personal truth, as the
views of his patrons, powerful Remonstrants and moderates (as opposed to orthodox
Calvinists), who preferred to remain out of sight. Vondel’s representation as a
parrhesiast can thus be regarded as a rhetorical ploy to divert the attention away from
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his patrons. This does not imply however, that the motif of parrhesia in the
publication history of Palamedes is not indicative of a crisis in political discourse.
The unveiling of Oldenbarnevelt’s lawsuit as a ‘kangaroo court’ in Palamedes
leads to the insight that the political system of the Republic was intrinsically
inequitable. Due to the decentralised political structure, deadlocks formed a recurring
problem. Time and time again the successive stadholders of Holland, who enjoyed
considerable political freedom, broke the deadlock by brutal seizures of power.2
Palamedes makes stadholder Maurice of Orange’s violation of the Union in 1619
visible as the functioning of another, ethical discourse that bypassed political discourse
when politics failed. The allegorical structure of Palamedes involves a game of coding
and decoding, indicating a dynamics of deadlocks and breakthroughs in the Republic.
In Chapter 2 I discuss six panegyrics in praise of stadholder and Prince of
Orange Frederick Henry, written by Vondel in the years 1625-1632: Begroetenis
(1625), Geboortklock (1626), Verovering van Grol (1627), Amsteldams Wellekomst
(1628), Zegesang (1629) and Stedekroon (1632). In each of these lengthy poems Vondel
defends the interests of the Amsterdam magistrate in the war against Spain. During
this period the Amsterdam magistrate was predominantly populated with
Remonstrant and moderate mayors, who sought the abolition of the anti-Remonstrant
edicts, a peace treaty with Spain and a greater say in foreign policy in general. As the
contents of the poems closely relate to fluctuating political discourse, I have
subdivided their analyses into three periods.
In the panegyrics of 1625-1626 --- Begroetenis (Salutation) and Geboortklock
(Birthday Bells) --- parrhesia takes shape as Vondel’s uninvited advice to stadholder
Frederick Henry of Orange. Using parrhesia, Vondel aimed to exert influence on the
political realm via Frederick Henry’s princely ethos. According to sixteenth-century
theories of sovereignty the ethos of a of a sovereign ruler connected his natural body to

2

Here I refer to Frederick Henry’s abandoning of the Amsterdam magistrate in favour of the king of
France in 1633 (see Chapter 2, 157) and the attack of Amsterdam in 1650 by William II.
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his political body, corresponding to the abstract ‘body’ of the state. However, even
though Frederick Henry was a prince, he was not sovereign in the Dutch Republic (but
in the French principality of Orange). This meant that Vondel had to evoke Fredrick
Henry’s princely ethos himself, in his poems, as a necessary condition of parrhesia.
In the period of 1627-1630 Frederick Henry offered the Remonstrant cities,
including Amsterdam, military support in exchange for war funds. This collaboration
was a great incentive for the war against Spain and led to the conquests of Grol (1627),
Den Bosch (1629) and Wesel (1629). The panegyrics Verovering van Grol (Conquest of
Grol), Amsteldams Wellekomst (Amsterdam Welcome) and Zegesang (Victory Hymn)
reflect a growing self-awareness among the Amsterdam magistrates, as Vondel
represents them, together with Frederick Henry, as joint leaders of the war. At the
same time he presses the stadholder into abolishing the edicts. The fact that Vondel
did not receive any response to his poems suggests that his representation of politics
clashed with Frederick Henry’s views, which were purely opportunistic.
Finally, in 1632, Frederick Henry abruptly turned away from Amsterdam by
breaking off the peace negotiations with Spain and taking his chance with the king of
France. In Amsterdam, this decision was considered treason. Vondel responds with
Stedekroon (City Crown), which breaks with the imaginary reality of the former odes
and presents a less favourable image of war. Vondel’s poem ‘Vredewensch’ (1633;
‘Peace wish’) to Constantijn Huygens, Frederick Henry’s secretary, is considered the
final chord of his ode to the Prince. It portrays the Prince as a force of nature without
a conscience, forcing his way through Dutch politics. Vondel challenges the Prince to
show his ethos and refute this image, but Frederick Henry does not answer. The
parrhesiastic game is over.
In Chapter 3 I discuss the functioning of parrhesia in a Christian context. The
tragedy Peter en Pauwels (1641; Peter and Paul), about the martyrdom of the two
apostles, was received by Vondel’s contemporaries as a defence of his choice for the
Roman Catholic Church, which is represented in the play as the ecumenical mother
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church with the Pope as its infallible arbiter. The martyrdom of Peter, the first pope, is
like a ‘rock’ supporting the Church to overcome any schism --- even the Reformation.
Peter en Pauwels is a particularly polyphonic text, voicing both Catholic and
Protestant views. The Protestant voices depict the Catholic Church as a divided
institution, in which faith is being smothered by political interests. This conflict
between faith and power is personified in the play by Peter, as the Catholic ideal of the
pope, and Nero, as the Protestant spectre of the pope as the ‘Antichrist’. The third
protagonist, Pauwels, bridges the gap between them by an inversion of faith and
power. He introduces the idea that the ‘power of faith’ may be defeated on earth, but
will prevail in the Celestial Empire. From this viewpoint the martyrs’ suffering on
earth will increase their triumph in heaven. Martyrdom reflects this inversion as a
victorious defeat. The character of Nero illustrates how this inversion has been
misused by Christian leaders to make Christians submit to the power of the Church.
The parrhesiastic revelation in Peter en Pauwels is that the seeds for the schism in
Christianity were present from the very outset, in the martyrdom of Peter himself.
In addition, Peter en Pauwels offers an example of Biblical history adapted for
the genre of classical tragedy. A problem that always arises in this case is that New
Testament heroes are not ‘imperfect’, as tragic heroes should be. Peter and Paul are
martyrs and therefore their death is not a catastrophe, but a triumph. For Vondel this
confrontation between the Christian content and the classical form resulted in
fundamental theological questions. His search for a tragic motif in Peter en Pauwels
led him to depict martyrdom as an unnatural inversion of the human desire and right
for self-preservation, and the martyrs as misguided in their intentions.
In Chapter 4 I relate how parrhesia and dramatisation can be joined
theoretically. Foucault did not account for the processes by which parrhesia operates
in art. Deleuze’s concept of dramatisation, which neutralises the hierarchy of reality
and imagination, offers an explanation for these processes. He starts from the idea
that the imagination is the preliminary stage of rational knowledge and therefore
contains both true and false ideas. Theatre can stimulate the formation of ideas in our
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imagination and thus provide the impetus for rational knowledge, particularly in the
area of self-knowledge. In Vondel’s late tragedies, from about 1660 onwards, this
relationship between the imagination and knowledge is central. Here, Vondel
interprets parrhesia as the revelation of an illusion, a lack of knowledge. This change
in the perception of parrhesia can be related to the emerging discourse of the new
ethical sciences in the second half of the seventeenth century in Amsterdam, which
came to define truth in terms of knowledge.
Vondel’s late tragedies provide an excellent illustration of how Foucault’s
parrhesia and Deleuze’s dramatisation, concepts originating from two quite different
thinkers, can reinforce each other. Foucault describes parrhesia as the manifestation
of an ‘etho-poetic’ way of life, the poetic element suggesting that this life is designed
and moulded like a work of art. While poiesis bridges the gap between the life and
speech of the parrhesiast, it does not cross the boundary between reality and
imagination, which separates art from the world. Deleuze does not support this
division, as his concept of reality contains both actual and virtual ideas. According to
him, the thoughts to be indicated as ‘true’ are decided by power processes. Art involves
a mode of thinking that allows us to move from one reality to the other. The ideas
generated by a work of art can be of such eloquence or ‘power’ (potentia) that they are
no less affective than ‘true’ ideas. Deleuze describes the manner in which art so
resonates as an ‘ethics of affect’, which he partly derives from Benedictus de Spinoza.
This explains the parrhesiastic effect of Vondel’s plays. Coming from, respectively, a
limited and an unlimited way of thinking, Foucault and Deleuze meet in their
‘thinking of art’. They both envision art as a continuous practise in which the
boundaries between reality and the imagination are revealed, time and time again, as
thresholds or dramatisations of virtual realities. From this viewpoint ‘thinking
difference’ for Deleuze and the ‘thinking of the other’ for Foucault suddenly appear to
be closer. In addition, Foucault’s notion of the artwork as an ‘irruption of the
elementary’ can be related to dramatisation, as a primal Dionysian force breaking
through the Apollonian shell of civilization.
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In Chapters 5 and 6 I demonstrate how dramatisation is manifested in two texts by
Vondel as the confrontation of a Renaissance and theatrical worldview with the
worldview that is developed by the new ethical sciences. The perspective of parrhesia
makes this confrontation visible as a crisis of the truth in late seventeenth-century
Dutch culture. Chapter 5 discusses Vondel’s last tragedy Herkules in Trachin (1668;
Hercules in Trachis), a free translation of Sophocles’ Trachiniae. The play was not
performed during Vondel’s life, but following its publication, the book was at the
centre of a heated debate about the performance of the passions. The discussion was
fuelled by the new ethical sciences, which defined the passions as the affections of
natural forces on our body. I demonstrate that not only the Enlightened theatre
company Nil volentibus arduum (1669-1681) based its poetics on Cartesian and
Spinozist philosophy, but that Vondel was influenced by the new sciences as well. The
analysis of Herkules in Trachin shows that it involves three major discourses on the
passions: an Aristotelian discourse, a Baroque discourse on sovereignty and a Spinozist
discourse. In Aristotelian tragedy the experience of the passions is pivotal for a
spiritual process, in which the spectators are purged of excessive passions. In Baroque
tragedy, as conceived by Walter Benjamin (1925), the hero stands for the sovereign
prince. In this case Herkules’ passionate behaviour is caused by the rupture between
the divine and human identity of the sovereign. Finally, the rationalist Spinozist
discourse makes Herkules’ passions visible as a lack of understanding. Until the
anagnorisis (the moment the hero recognises his fate), Herkules envisions Jupiter as a
just father figure. Only when he realises that God is an utterly inhuman force of
nature, he manages to control his passions, after which he resigns to his fate. In
Vondel’s translation however, the anagnorisis is reversed; after a brief moment of
insight Herkules relapses into his state of ignorance, clinging to the father image. This
leads him to accuse Jupiter of indifference about his suffering, and to die in agony. In
Nil’s rationalist poetics knowledge is a moral imperative. From this point of view the
death of Herkules can be considered as an example of the principle of poetic justice, as
Hercules fails to restrain his passions.
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The analysis of Herkules’ allegations against Jupiter on the basis of Spinoza’s
theologico-political theory, as expounded in Tractatus theologico-politicus (1670), gives
a different picture. In this political frame Herkules becomes visible as a parrhesiast.
According to Spinoza, an inadequate image of God, like Herkules’, does not come into
being by itself, but is often encouraged by political and religious leaders whose power
depends upon this inadequate image. They manipulate the people’s imagination in
such manner that they will voluntarily abandon their rational capacities. When this
insight is combined with Spinoza’s ethics of affect Herkules’ allegations appear as a
confrontation with his own imagination. Similarly, Herkules in Trachin confronted the
seventeenth-century audience with the question of how the highest power on earth
could be founded on a God who is indifferent to human suffering. Vondel does not
reject the Christian image of God, but confronts it from within, in the imagination.
In Chapter 6 the relationship between dramatisation and parrhesia is
elaborated on the basis of Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht (1661; Shield
of the Stage or Defence of the Right for Theatre). In this rhetorical and poetical text
Vondel’s view on theatre is characterised by a ‘crisis of representation’: a
confrontation of theatricality in the theatre and society. The publication responded to
Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe (1661; Christian Household), in
which the Amsterdam minister Peter Wittewrongel (1609-1662) had called for a
closure of the city theatre, as it would arouse the wrath of God. In Tooneelschilt Vondel
argues that man has a natural right for theatre, because all people are actors on the
world stage, in terms of the theatrum mundi metaphor. Moreover, Vondel regards
imitation, play and imagination crucial for acquiring knowledge. The framework for
Vondel’s defence is established by the theatrical tradition, but he describes processes
of dramatisation that confront this theatrical tradition from within. This
confrontation I analyse with regard to the nature, function, working and the space of
theatre.
The ‘nature’ of dramatising theatre is characterised by the immanent dynamics
that generate knowledge in the imagination. Unlike theatrical theatre it does not offer
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representations of reality, but evokes new ideas. Vondel considers representation and
theatricality as intrinsic to human thought, but emphasises that representations can be
corrupted, which is called ‘sham’. He calls the Calvinist ministers shams, because they
pretend to proclaim God’s will, while they are actually imposing their own: the closure
of the city theatre. The function of dramatising theatre is to increase knowledge and
reveal illusions, caused by the sham of Calvinist ministers. Theatre educates the people
to increase their resistance against their manipulations of the imagination. The
working of dramatising theatre is best explained in terms of Spinoza’s ethics of affect.
The passions aroused by a play do not merely affect us physically, but also through the
imagination. Similar to the method of Nil member Lodewijk Meijer, Vondel integrates
Spinozist theory with the Aristotelian concept of catharsis: theatre arouses both
passions and rational thoughts about these passions. In this manner it encourages the
exploration of our own imagination, whereby the audience --- whether they are
spectators or readers --- learns how vulnerable the imagination is to affections, like
sham and superstition. Being an institution of representation and disguise, the theatre
is the appropriate place for the critical examination of theatrical processes in society.
Finally, the space of dramatising theatre is an ‘affective space’, which unfolds in the
imagination, by means of the affective forces emanated by the play. The affective
space of Vondel’s late tragedies I characterise as a flat and open space, where one is
called to confront the boundaries between imagination and truth, art and society. In
contrast to the ‘scenic space’ of the Amsterdam theatre building, where truth and
illusion are effectively separated by the architecture of the building, it enables the
actualisation of virtual realities (dramatisation). Since rulers cannot exercise power
over virtual realities, the affective space evocated by dramatising theatre can be
considered a potentially critical space within political discourse.
Wittewrongel can try to deprive the Amsterdammers of their city theatre, but
that will not change anything about their natural disposition to ‘act’ and ‘play’. The
processes of dramatisation in the imagination are unstoppable. Thereby the ministers
are overstepping their bounds, according to Vondel, when they intervene in the
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political debate about the public space of the city theatre. Vondel makes it very clear
that the church is a ‘house’ (oikos), which has to limit its power to its own personal
property and which is not entitled to make political decisions. Nor do the ministers
have any business in the personal realm of the people’s imagination. Vondel considers
their sham as a violation of the freedom of conscience.

Conclusion
The insights into the work of Joost van den Vondel gained from this study can be
summarised in five points. Firstly, Vondel’s texts contain at least two modalities of
truth-telling that are in constant conflict: prophecy and parrhesia. They point to,
respectively, a transcendent and an immanent notion of truth. Secondly, the
prominent motive of parrhesia in Vondel’s work points to a crisis of truth in Dutch
political discourse. I consider the repeated seizures of power by the stadholders of
Holland to be the effect of an ethical discourse that irrupts into political discourse to
end such crises. The parrhesia in Vondel’s texts is representative of this clash of
discourses in the Republic. Thirdly, parrhesia provides an explanation for Vondel’s
preference for the tragic genre since the early 1640’s. When it turned out that his
seven-year stream of odes to Frederick Henry failed to make an ethical difference in
the political realm, he shifted his focus to a different audience and a corresponding
genre. With his tragedies Vondel reached a large and influential audience of citizens.
Via the collective ethos of this crowd Vondel succeeded in making an ethical
difference in political discourse. In the fourth place, the perspective of parrhesia
elucidates that Vondel’s view of Christianity is characterised by a distinction between
the personal faith of Christians and the power of the Church, which restricts religious
practice. Therefore, the choice for a particular church should be personal and
voluntary, and the interference of the Church in political debate must be ruled out.
Finally, the perspective of parrhesia reveals that Vondel’s work from 1660 onwards,
exhibits the impact of the new ethical sciences, Spinozism in particular. Spinoza’s
reservations about the theological foundation of politics concur with Vondel’s lifelong
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‘research’ on the relationship between religion and politics. Spinoza’s ethics of affect
thereby offer a model for the manner in which parrhesia operates in Vondel’s
tragedies. This manner of operation, I refer to as dramatisation.
The yield of this study with regard to Foucault’s concept of parrhesia is
twofold. Firstly, the analysis of parrhesia in Vondel’s work offers insight into the
functioning of the humanistic tradition of frank or bold speech in the seventeenthcentury Dutch Republic. I have argued that the vitality of this tradition relates to the
political structure of the Republic and to the thinking of the Dutch baroque, being the
meeting point of two epistemes. Secondly, I have demonstrated that parrhesia serves
as an analytical instrument for text analysis. In order to equip parrhesia for the
analysis of artworks, I undertook to integrate it with Deleuze’s concept of
dramatisation. In addition, my investigation of the possibilities for integrating
parrhesia and dramatisation points out that the ‘limited thinking’ of Foucault and
‘unlimited thinking’ of Deleuze approach each other closely in the ‘thinking of art’.
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Dankwoord

Na de afronding van dit proefschrift over parrhesia is het tijd voor echte onthullingen.
Als promovenda in de geesteswetenschappen kom je, geheel buiten je wil om, in het
centrum van je eigen belangstelling te staan. Al was het maar omdat je hersens je
belangrijkste instrument vormen. Die zelfreflectie ging mij niet in de koude kleren
zitten. Familie, vrienden en de samenleving doemden vanuit ongekende perspectieven
voor mij op. Relaties verdwenen als sneeuw voor de zon, nieuwe liefdes sloegen in als
een komeet. Van routine of sleur was nooit sprake. En toch heb ik mijn werk aan de
universiteit ervaren als een voorrecht. Het is niet in alle beroepen zo dat je je eigen
vragen kunt ontwikkelen en er jaren achtereen over mag nadenken. Het is evident dat
de inzichten die je daarbij opdoet je ‘zelf’ niet onberoerd laten. Het laatste gedeelte
was zwaarder, vooral toen de daadwerkelijke aanstelling --- en daarmee het salaris --afliep. Maar ook toen vond ik de zin om door te schrijven in mijn onderzoek: in de
dagelijkse ontmoetingen met Spinoza, Foucault en Deleuze, wier innemendheid en
denkkracht me aanmoedigden om terug te spreken, met een eigen boek.
Buiten deze dode denkers zijn er een heleboel springlevende collega’s en
vrienden die het schrijfproces hebben veraangenaamd en die ik daarom zeer dankbaar
ben. Ik had eigenlijk weinig op met dankwoorden, omdat ik dankbaarheid veel minder
belangrijk vond dan vriendschap en geluk. Tot iemand mij wees op hét klassieke
voorbeeld van een dankwoord: het eerste boek van Marcus Aurelius’ Meditationes,
waarin hij bij wijze van een oefening in geluk alle goede dingen in zijn leven opsomt.
Zo’n genre kan ik waarderen.
Mijn promotor Lia van Gemert heeft me altijd gesteund in de keuzes voor mijn
onderzoek. Ik ben haar dankbaar voor het geschonken vertrouwen, en daarnaast voor
haar persoonlijke belangstelling en oprechtheid. Mijn copromotor Frans Blom ben ik
dankbaar, omdat hij mij ertoe heeft overgehaald om in 2010 bij de UvA een voorstel in
te dienen voor een onderzoek naar de ‘self-fashioning van Vondel’. Tijdens een van
onze eerste besprekingen riep hij uit: ‘Ik wou dat ik dit boek zelf mocht schrijven!’ Dat
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kan nog steeds, want het proefschrift heeft anders uitgepakt dan we allebei hadden
gedacht. De bijdrage van copromotor Frans-Willem Korsten heb ik al eens verwoord
in een brief, waarmee tien andere promovendi en ik hem succesvol hebben
voorgedragen voor de prijs voor de beste promotor van Nederland. Frans-Willem is
zo’n goede begeleider dat hij nooit kritiek hoeft te geven. Hij legt je geen grenzen op,
maar helpt je uit jezelf te halen wat erin zit.
De volgende mensen hebben mij een grote stap vooruit geholpen in een of
ander denkproces, waarvoor ik ze zeer dankbaar ben: Jeroen Jansen, Paul Dijstelberge,
Nina Geerdink, Esther Peeren, Jürgen Pieters, Edward McGushin, Russ Leo, Paul Bijl,
Birgit Kaiser, Kristine Steenbergh, Helmer Helmers, Tessa de Zeeuw en Britt Grootes.
Bijzondere vermelding verdient Olga van Marion, onder wier hoede ik in Leiden
anderhalf jaar lang met groot plezier college heb kunnen geven. Henk van Nierop
bedank ik voor de oprichting van het ‘pizzaberaad’ --- een praat- en eetgroep voor
promovendi met issues op het gebied van de vroegmoderne tijd --- en Geert Janssen
voor het enthousiasme en de bescheidenheid waarmee hij deze traditie nu voortzet.
Ook bedank ik alle leden van deze club voor het vakkundig sandwichen van hun
commentaar bij mijn teksten. Dan wil ik de leden van de leesclub aan de Universiteit
Utrecht en van de onderzoeksgroep Historical Theatre Research aan de UvA
bedanken, omdat hun aanwezigheid het onnuttige nog meer veraangenaamde.
Thomas Vaessens, en met hem alle bendeleden van Moderne letterkunde aan de UvA,
bedank ik voor de goede ideeën en energie die ik in hun gezelschap heb opgedaan.
In dit dankwoord mogen de inmiddels grotendeels weledelgeleerde inzittenden
van kamer 4.57 op het P.C. Hoofthuis niet ontbreken: Femke Deen, Vera Sykora,
Lodewijk Petram, Josje Damsma, Irena Ajdinović, Suze Zijlstra, en de mij dierbare
Sabine Muller, met wie ik de laatste twee jaar in afzondering heb doorgebracht op
satellietkamer 4.46. Zij en Leonor Álvarez Francés lieten mij ruimhartig rondneuzen in
de nog ongeopende Onstage-website --- bedankt! Ook ben ik de studenten aan de
Amsterdamse en de Leidse universiteit dankbaar, omdat ze niet zelden hebben
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opgetreden als het eerste publiek van mijn creatiefste ingevingen, die ‘volwassen’
onderzoekers enkel zouden hebben doen schuddebuiken.
Dan zijn er de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de materiële vorm
van het proefschrift. Carien Paijmans, Cecile Elffers, Janna Reinsma, Laura Weeda,
Marijn van Dijk, Georgios Tsagdis en Adam Greenwood: heel erg bedankt dat jullie je
rode pen hebben laten wapperen over mijn nederige hoofdstukken. Ik dank ook Jan te
Brinke, die het monsterdocument kundig in een ortogonale boekvorm heeft gegoten.
Mijn oude huisgenoot en onvolprezen fotograaf Bart Koetsier dank ik voor het ter
beschikking stellen van de foto van de zwaan in de Guldehandsteeg, op enkele meters
afstand van Warmoesstraat 39, waar de ‘Rijnzwaan’ zijn handel in zijden kousen had.
Mijn vrienden extra muros Arlette, Maartje, Anne-Marieke, Ilona, Tjitske,
Thor, Johanna, Olivier, Janna, Cecile, Laura W., Laura van G., Patty, Jos en Aranka
ben ik dankbaar voor de intellectuele en emotionele ‘verquikkingh’ van hun
gesprekken, dansjes, cocktails en andere escapades, die zin geven in het leven. And
although comet Georgios struck only quite recently, I am grateful for his pathos and
daimon. Het allerdankbaarst ben ik voor mijn lieve familie en de vanzelfsprekendheid
waarmee ze er altijd zijn, al begrijpen we soms weinig van elkaar: Joost, Carien,
Willemijn en Joris, mijn persoonlijk parrhesiasten, want dat is natuurlijk helemaal niet
vanzelfsprekend.
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Register van zaken, instellingen en plaatsen

Begrippen zijn zoveel mogelijk vermeld in
het Nederlands (bijv. ‘wording’ i.p.v.
‘devenir’); het geïndexeerde trefwoord
wordt gevonden via de verwijzing met
‘zie’ (bijv. ‘devenir, zie wording’).
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