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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 
                                                            
55 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  
                                                            
56 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. 
57 Vondel geeft de goden in het treurspel Latijnse namen. Poseidon wordt dus Neptunus, wat Vondel 
vervolgens verdietst tot Neptuin. 
58 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. 
59 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 Palamedes-

exemplaren (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 

                                                            
60 Extract uit de schoutenrol van Amsterdam, 17 december 1625. Gecit. in Molkenboer 1939, 51. Zie 
ook 49; Den Tex 1960-1972, 4: 329-330. 
61 Brief Jan ten Grootenhuis aan het Hof van Holland, 22 januari 1626. Gecit. in Molkenboer 1939, 51-
52. 
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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 

                                                            
62 Brief Carolus Niellius aan Bererus Vezekius, 12 december 1625 (Vondelbrieven, 37). Over Niellius, 
zie Nauta 1978-2006, 1: 213-214. 
63 Dit gerucht vind ik uitsluitend en zonder bronvermelding in Van Lennep 1890, 2: 522. 
64 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 

                                                            
65 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 

                                                            
66 Over het verband tussen Palamedes en de hekeldichten, zie Geerdink 2012b. 
67 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.  

                                                            
68 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 ‘letter-

kunstigh 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  

                                                            
69 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 

                                                            
70 Zie ook Het inhoud (WB 2: 631, r. 6-11). 
71 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 
                                                            
72 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). 
73 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 

                                                            
74 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)). 
75 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 

  

                                                            
76 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. 

 

                                                            
77 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. 
78 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 Palamedes-

publicatie, 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. 
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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  verstand 
……………………………………… 
Uw Roemruchtbaere geest, met Goddelicke reden 
Geswangert, en gekropt° van nutte aerdicheden,  vol 
Heeft nu en dan de vloet van hare dapperheên 
Geanckert aen de maet° van uytgekipte° reên.81  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 

                                                            
80 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:°  bekend; 
Dies roemtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leyd.  toevlucht 
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)  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: 

 

  

                                                            
82 ‘Roskam aen den Heer Hoofd, Drost van Muyden’ (1630; WB 3: 300-306, v. 9). 
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… wat al boos vergif verspreyt een’ paepetong!83 
En ’t was waerachtigh waer. wie kan de waerheyd laecken?°  ontkennen 
Dat allerkleenste lidt° beschickt wel groote saecken:   nl. tong 
Gelijck de slimme slang, in ’t heyligh Paradijs.84 

 
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    familieleden 
En deisden,° morrende en verstoort,    deinsden terug 
En weigerden ter noot° [e]en woort     in deze noodtoestand 
Voor mijn onnozelheid° te spreken.85    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. 
84 ‘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). 
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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 

                                                            
94 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. 

 

 

  

                                                            
102 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 self-

fashioning, 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). 

                                                            
103 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). 
104 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). 
105 Plakkaat 15 juli 1619. Gecit. In Van Gelder 1972, 78-81. 
106 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 
                                                            
107 Frederik Hendrik werd reeds vier dagen na de dood van Maurits, op 27 april 1625, door de Staten-
Generaal 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). 
108 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. 
109 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 Staten-

Generaal 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. 
111 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 

                                                            
112 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. 
113 Zie Price 1994, 27. Zie ook Frijhoff en Spies 1999, 172-175, 183; Kooijmans 1997. 
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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 

                                                            
114 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 
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‘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 

                                                            
116 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. 

 

                                                            
117 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 

  
                                                            
118 ‘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 

                                                            
119 ‘Die ’t gezicht aen geene letters hecht’: die niet aan de letter hangt, wier blik niet wordt gestuurd 
door (wet)teksten. 
120 Zie de aant. van de WB-annotator bij de lijst van personages (WB 2: 635). 
121 Voor de woordspeling, zie de aant. van de WB-annotator bij WB 2: 726, v. 1813.  
122 Zie bijv. Vondels hekeldicht ‘Decretum horrible’ (1631; WB 3: 346-351). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


