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Inleiding

Op 3 januari 1638 opende de Amsterdamse schouwburg haar deuren. Onderlinge strijd

om de beste acteurs tussen twee rederijkerskamers, De Eglentier en Het Wit Lavendel,

had ertoe geleid dat op last van de Burgemeesteren de twee kamers samengevoegd wer-

den om voortaan als één toneelinstelling verder te gaan.1 Het vervallen gebouw Costers

Academie werd opnieuw opgebouwd en deze schouwburg, een nieuw in leven geroepen

woord om het gebouw een passende naam te geven, was de eerste officiële toneelinstel-

ling in de Republiek.2 Het werd het centrum van een ‘invloedrijk cultureel-economisch

netwerk’: er waren betaalde acteurs en nevenberoepen aan verbonden, zoals de drukker

van de boekjes die bij elke voorstelling te krijgen waren, de kleermakers, en de leveran-

cier van het bier.3 Daarnaast was het een pronkstuk van de stad, waar hoge gasten mee

naartoe genomen werden om ze te laten zien dat Amsterdam een ‘bloeiend, welvarend

cultuurcentrum’ was.4

De schouwburg was een overweldigend succes. In tegenstelling tot de Rederij-

kerskamers die alleen voor de rijken waren, was de schouwburg voor iedereen toegan-

kelijk, een concept dat in Noord-Europa alleen nog in Londen was gerealiseerd.5 Twee

keer per week, op maandag en donderdag, gingen de deuren open, en tijdens de kermis-

week waren er zelfs elke dag optredens.6 Om deze gigantische vraag naar entertainment

te beantwoorden was er een enorme groei aan nieuwe toneelstukken; vanaf de opening

tot 1672, toen de schouwburg langdurig werd gesloten, zijn speciaal voor de instelling

ruim tweehonderd nieuwe toneelproducties gemaakt.7 Dit waren oorspronkelijke stuk-

ken, zoals Joost van den Vondels Gysbreght van Aemstel dat voor de opening van de

1Van Domselaer, p. 204.
2Porteman en Smits-Veldt p. 371, Van Dale: ‘1637, vertalende ontlening aan Latijn theatrum.’ Porte-

man en Smits-Veldt, p. 375
3Porteman en Smits-Veldt, p. 377
4Porteman en Smits-Veldt, p. 376-7; Geerdink, p. 100.
5Bosman 2016, p. 318.
6Porteman en Smits-Veldt, p. 377
7Jautze et al, p. 13.
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schouwburg werd geschreven, maar ook vertalingen van buitenlandse stukken uit het

Engels, Frans, Italiaans, Latijn en Spaans waren zeer populair.

Voordat iets ten tonele kwam, moest het langs de zes hoofden van de instel-

ling, ook wel de regenten genoemd. De regenten handelden weer in opdracht van de

burgemeesters; zij benoemden de regenten op voordracht van de regenten van de gods-

huizen die aandeelhouders waren in de schouwburg. Regentschap van de schouwburg

was een onbetaalde functie, maar werd als eervol en prestigieus gezien. Opvallend is

dat veel van de regenten katholiek waren. Omdat zij geen functies mochten bekleden in

de stadsregering, was het schouwburgbestuur voor hen het hoogst haalbare.8

Een van hun taken als regent was om alles te lezen en censureren, zodat nie-

mand de ‘wettelijke Regeering van staat of stadt, de Kerk, noch eenige Godts-diensten,

of yemand in ’t bezonder gelastert of bespot’, of in te grijpen als een stuk moreel niet

door de beugel kon.9 Behalve dat de schouwburg het bewijs voor Amsterdam als cul-

tuurcentrum was, had het theater namelijk ook een didactische functie: de toeschouwers

moesten iets leren van wat ze zagen, en dat moest in lijn zijn met de visie van de bur-

gemeesters.10 Dit beleid van censuur leidde er bijvoorbeeld toe dat de opening van de

schouwburg verplaatst moest worden van tweede kerstdag 1637 naar 3 januari 1638:

geestelijken waren bang dat sommige onderdelen van de Gysbreght te katholiek waren,

en hadden bij de burgemeesters geklaagd, waardoor Vondel enkele aanpassingen moest

maken voor het op de bühne mocht.11

De andere taak van de regenten was alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig bij te

houden. De twee rederijkerskamers waaruit de schouwburg was ontstaan waren verbon-

den geweest aan twee godshuizen; De Eglentier aan het weeshuis en Het Wit Lavendel

aan het oude mannenhuis. De winst van de schouwburg ging dan ook naar deze instel-

lingen.12 Omdat De Eglentier twee derde van de bouwkosten van het nieuwe theater

had betaald, en Het Wit Lavendel de overige kosten, was vastgelegd dat de regenten de

winst ook in die verhouding zouden verdelen over de twee instellingen.13 Dit doel van

de schouwburg droeg ook bij aan de drang een economisch succes te zijn en speelde

mee in de noodzaak nieuwe, succesvolle voorstellingen te vertonen, zoals Aran en Titus

van Jan Vos, het toneelstuk dat centraal staat in dit onderzoek.

8Geerdink, p. 99.
9Van Domselaer, p. 205; Geerdink, p. 100.

10Geerdink, p. 100.
11Porteman en Smits-Veldt, p. 381; Dudok van Heel, p. 30.
12Van Domselaer, p. 204.
13Van Domselaer, p. 204.
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De Amsterdamse schouwburg en Amsterdam in eerder onderzoek

Onderzoek naar de schouwburg heeft tot op heden vooral in verband gestaan met Ne-

derlandse literatuur; de rol en het belang van de schouwburg in de ontwikkeling van de

Nederlandse literatuur en uitgeverswereld is ook niet te ontkennen.14 Toch kan het grote

aantal vertalingen dat op de planken van de schouwburg verscheen niet verwaarloosd

worden. Jautze et al benadrukken dat de schouwburg een ‘op winst gerichte culturele

industrie’ was en het verdienmodel maakte het noodzakelijk om buitenlandse successen

op te voeren in Amsterdam.15 Hun onderzoek heeft al laten zien hoe populair Spaanse

toneelstukken in de schouwburg waren onder alle lagen van de bevolking.16

Daarnaast is het van belang onderzoek naar de vertalingen in de schouwburg uit

te voeren omdat het een licht werpt op de positie van Amsterdam als culturele spil in

Europa. Onderzoek naar alle aspecten van de mobiliteit en uitwisseling van theater in

de vroegmoderne periode in Europa, benoemt Amsterdam en de Lage Landen als loca-

ties van belang in deze processen.17 Het is bekend dat Engelse theatertroepen vanaf het

eind van de zestiende eeuw op het vasteland rondtrokken, waar ze via de Nederlandse

havens binnenkwamen.18 Ze voerden hun stukken op in de steden en dorpen van de

Lage Landen en die stukken werden vervolgens opgenomen in de Nederlandse theater-

cultuur. Deze routes zijn inmiddels vaak onderzocht en verbanden tussen teksten zijn

veelvuldig gemaakt. Er is echter nog maar weinig aandacht geweest voor de vervolg

route van een theaterstuk. Zo wordt hier in recent onderzoek naar Aran en Titus van

Jan Vos slechts het volgende over geschreven: ‘The printed text [Aran en Titus] ran

through at least 34 editions [...], and was translated into Latin [...] and German (various

translations).’19 Dit terwijl de dominante positie van Nederland op de handelsmarkt in

de Gouden Eeuw eraan bijdroeg dat de Nederlandse cultuur juist gemakkelijk verspreid

werd naar andere landen. In het noorden van Europa was het Nederduits zelfs de lingua

franca: ‘Dutch generally outweighed English as a medium of cultural exchange in the

north’.20 Rondtrekkende theatertroepen uit de Lage Landen speelden (aangepaste ver-

14Zie bijvoorbeeld Nieuw vaderland voor de muzen en Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
15Jautze et al, p. 14.
16Jautze et al, p. 15.
17Zie bijvoorbeeld de twee bundels van Henke en Nicholson Transnational Mobilities in Early Mo-

dern Theater en Transnational Exchange in Early Modern Theater, International Exchange in the Early
Modern Book World van McLean en Barker, en onderzoek van Anston Bosman.

18Bosman 2004, p. 559
19Helmers, p. 345. Het artikel haalt als bron voor deze ‘various translations’ een onderzoek uit 1975

aan, waarvan ik verderop in dit onderzoek zal aantonen dat het resultaten van onderzoek uit 1936 heeft
overgenomen. Hoog tijd dus dat er opnieuw naar gekeken wordt.

20Israel, p. 139.
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sies van) de successen van de Amsterdamse schouwburg in de Europese steden die ze

aandeden; er duiken veel opvoeringen op van (bewerkingen van) Nederlandse stukken

in archieven in heel Noord-Europa. De Amsterdammer Andreas Joachim Wolf bekos-

tigde zelfs de bouw van de Deense Skauborg in Kopenhagen, gemodelleerd naar het

Amsterdamse voorbeeld, waar hij vervolgens stukken uit de Amsterdamse schouwburg

liet opvoeren.21 Het Amsterdamse podium was dus duidelijk een belangrijke locatie

voor de verspreiding van theater in de vroegmoderne periode. En toch heeft recent on-

derzoek de neiging om vertalingen en bewerkingen na Amsterdam buiten beeld te laten,

terwijl onderzoek ernaar juist kan benadrukken hoe groot de rol van Amsterdam in de

zeventiende eeuw was in het proces van culturele overdracht en aantoont hoe ver het

netwerk voor deze overdracht reikte.22

Dit onderzoek is in het kader van onderzoek naar literair erfgoed gedaan en

levert een bijdrage aan het onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam naar

het Amsterdamse theater in de Gouden Eeuw onder leiding van dr. Frans R.E. Blom.

Het project brengt via de online database ONSTAGE (Online Datasystem of Theatre in

Amsterdam from the Golden Age to Today) inzicht in de toneelstukken die van 1638

tot de brand in 1772 werden opgevoerd in de schouwburg aan de Keizersgracht en van

1774 tot 1890 in de schouwburg op het Leidseplein.

In mijn onderzoek zal ik mij richten op culturele mobiliteit in zeventiende-eeuws

Europa. Ik zal laten zien hoe een toneelstuk van William Shakespeare vanuit Londen

in Amsterdam terecht kwam en bewerkt werd, om vervolgens in deze bewerking verder

Europa in te trekken. In het bijzonder zal ik kijken naar de aanpassingen die het stuk on-

derging om geschikt te zijn voor, en succesvol op, de locaties waar het opgevoerd werd.

Mijn hoofdvraag is dan ook: welke veranderingen onderging een toneelstuk in het pro-

ces van overdracht van de ene cultuur op de andere? Daarmee draagt dit onderzoek bij

aan het in kaart brengen van het theaternetwerk van de zeventiende eeuw. De resultaten

van het onderzoek zullen tonen dat literatuurgeschiedenis niet alleen in een nationaal

kader gezien moet worden, maar onderdeel is van een Europees geheel. Hiermee is het

onderzoek een aanvulling op het canonieke beeld van de literatuurgeschiedenis.

Het toneelstuk dat ik volg is de tragedie Titus Andronicus, die door Jan Vos be-

werkt werd tot Aran en Titus en in deze vorm Shakespeares grootste hit in Amsterdam

werd.23 Daarnaast was het de meest succesvolle bewerking van een buitenlands stuk

21Marker en Marker, p. 42.
22Zie bijvoorbeeld Helmers.
23Tussen 1638 en 1672 werd het stuk slechts drie keer minder opgevoerd dan Gysbreght van Aemstel;

120 versus 123 respectievelijk.
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in de Amsterdamse schouwburg.24 In het eerste hoofdstuk zal ik onderzoeken welke

route het stuk vanuit Londen aflegde om in Amsterdam te komen en hoe het onder-

weg vervormd werd om de basis te worden voor het stuk van Jan Vos. In het tweede

hoofdstuk zal ik bekijken hoe Jan Vos’ bewerking elders in Europa weer verder bewerkt

werd, onder andere een Latijnse versie in Tiel, en negen Duitse versies, waaronder Aran

und Titus dat zich nu in een bibliotheek in Wenen bevindt en een bewerking van Hier-

onymus Thomae, Titus und Tomyris Oder Traur-Spiel, beygenahmt Die rachbegierige

Eyfersucht.

Een aantal begrippen gedefinieerd

In onderzoek naar mobiliteit en uitwisseling van theater in de vroegmoderne periode,

is inzicht in een aantal begrippen noodzakelijk. Om te beginnen zal ik duiden wat

mobiliteit in deze periode inhield en hoe uitwisseling plaatsvond.

In de vroegmoderne periode verbeterde fysieke mobiliteit aanzienlijk. Nieuwe

ontwikkelingen in scheepsbouw maakten het makkelijker en veiliger om per schip te

reizen, handelsnetwerken groeiden en daarmee ook reisroutes, en ondernemers inves-

teerden in het maken van reizen. Dit droeg er allemaal aan bij dat er tussen 1500 en

1650 een groei was in de uitwisseling van spullen, mensen, informatie en cultuur.25

Desalniettemin waren de wegen niet veilig, en was er voor de theatertroepen, die vaak

kisten met kostuums en teksten bij zich hadden en daarom niet snel waren, risico aan

het reizen verbonden.26

Een gevaar voor culturele mobiliteit was rootedness, wat Stephen Greenblatt

in zijn manifest voor culturele mobiliteit als de tegenhanger van mobiliteit aanwijst.27

Hieronder wordt het idee verstaan dat een cultuur een vast fundament heeft, dat een cul-

tuur bij één locatie hoort en onbeweeglijk is. Greenblatt bewijst echter dat cultuur nooit

rooted is of is geweest, omdat het niet gebonden is aan de grenzen van een land. Ans-

ton Bosmans begrip culture area kan helpen om dit idee te verduidelijken.28 Volgens

hem is dit begrip dat in andere disciplines al gebruikt wordt, ook in literatuurweten-

schappen toe te passen. Hij meent dat er, naast de al geaccepteerde culture area rondom

de Middellandse Zee, ook gesproken kan worden van een culture area in het noorden

van Europa. Culturele mobiliteit tussen deze landen zou gemakkelijker zijn dan tus-

24Zie tabel 3
25Henke en Nicholson 2014, p. 8.
26Henke en Nicholson 2014, p. 7.
27Greenblatt 2010, p. 1-4.
28Bosman 2016, p. 307.
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sen landen met een andere achtergrond. Henke en Nicholson geven aan dat er in de

zestiende eeuw in het theater van landen waar Romaanse talen werden gesproken, de

Middellandse Zeelanden, geen invloeden waren van landen waar een Germaanse taal

werd gesproken, ook al zijn er wel zeker bewijzen dat er fysieke mobiliteit was tussen

de landen.29 De culture area waar je je in bevindt heeft dus invloed op hoe gemakkelijk

culturele uitwisseling plaats kan vinden.

Volgens Robert Henke is vroeg-modern theater buitengewoon, omdat het de

weergave was van transnationale uitwisseling en tegelijkertijd ook het middel van die

uitwisseling, door de volgende kenmerken:

the transmission of theatrical tropes and gags between actors and playwrights;

the exchanges of actors, playwrights and theatrical culture at the aristocratic and thus

‘supranational’ level;

the representation of ‘foreign’ identity;

the transmission and translation of printed plays across national borders’ and other vehicles.30

Henke identificeert hier vier manieren waarop uitwisseling via theater plaatsvond. De

eerste, het uitwisselen van onderdelen van het toneelspel, gaat gepaard met het begrip

theatergram van Louise George Clubb. Een theatergram is ‘a unit in a stage plot, or

a typical relationship between stereotyped characters, which can be removed from one

dramatic context and inserted into another’.31 Voorbeelden hiervan zijn de verhaallijn

van een adellijke dame die trouw wil blijven aan haar geliefde tegenover haar bediende

die meent dat een andere man net zo goed is, of de aanwezigheid van een clownachtig

personage. Theatergrammen hangen samen met het begrip dubbele etymologie. Dit

houdt in dat er binnen een cultuur al vaak een verwachting, of een prototype van het

theatergram aanwezig is.32 Dit zorgt ervoor dat uitwisseling gemakkelijker plaats kan

vinden, omdat een toneelstuk zonder al te veel moeite aangepast kan worden naar iets

wat het doelpubliek kent en begrijpt. Dubbele etymologie maakt ook het begrip root-

edness minder vast; als in elke cultuur al een ondergrond is voor een theatergram, is

rootedness geen bedreiging meer voor mobiliteit. Enkel het idee van rootedness, dat

iets alleen of speciaal bij één land of gebied hoort, kan dan een bedreiging vormen.

Henkes tweede onderdeel van uitwisseling benoemt de plaats waar uitwisseling

29Henke Nicholson 2014, p. 5.
30Henke, p. 1.
31Andrews, p. 42.
32Drábek, p. 184.
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plaatsvond. Dit gebeurde in zogenoemde contact zones, waar culturen met elkaar in

aanraking komen. Henke legt de focus op de adel, en hoewel deze zeker een grote rol

speelde, waren zij niet de enigen die uitwisselingen faciliteerden. Naast het hof van ver-

schillende Europese adellijke families, waren ook handelssteden belangrijke contact zo-

nes. Culturele tussenpersonen speelden ook een grote rol bij de uitwisseling. Dit waren

personen die het contact tussen twee culturen bevorderden en stimuleerden, zoals Maria

de’ Medici dat deed voor Italiaanse cultuur aan het Franse hof, of Fynes Moryson met

zijn reisverslag voor Germaanse cultuur in Engeland.33 Een laatste belangrijk begrip

voor de uitwisseling via culturele tussenpersonen was hun netwerk, dat twee culturen

met elkaar verbond. Onderdeel van een netwerk waren mensen, plaatsen en producten.

De netwerken die gecreëerd werden door rondtrekkende theatertroepen verbonden ook

hoge en lage klassen met elkaar: een troep kon de ene dag optreden in een herberg, en

de volgende dag aan het hof van een koning.34

Henkes derde punt gaat over in hoeverre het buitenlandse aspect van een bron-

tekst in het opgevoerde toneelstuk wordt weergeven. In vertaalstudies wordt het proces

van een tekst eigen maken aan de cultuur van de doeltaal domestication genoemd. Daar

tegenover staat foreignisation, waarbij een tekst juist zo dicht mogelijk bij de brontaal

blijft.35 Deze begrippen zijn ook in zekere mate op de uitwisseling van theater toepas-

baar, en aan Henkes derde punt te koppelen. In het licht van culture area’s stel ik echter

voor de begrippen universalising en particularising te gebruiken, omdat dit de binaire

wij/zij verhouding van foreignization en domestication wegneemt, terwijl het toch de

aanpassingen duidt die werden aangebracht tijdens de uitwisseling van theater. Met

universalising wordt bedoeld dat een tekst of een stuk zo wordt aangepast dat het het

effect van de brontekst repliceert, dus op een manier die herkenbaar is voor het publiek.

Met particularising wordt bedoeld dat de tekst of het stuk juist de focus legt op de voor

het publiek nieuwe, buitenlandse context.36 Naar een stuk kijken volgens deze princi-

pes brengt volgens Bosman applications aan het licht: ‘ideas and mechanisms within

plays whose value to playwrights, readers and audiences justifies dramatic imitatio in

its continuity and innovation’, in andere woorden het doel, de functie en het effect van

een (culturele) vertaling.37 Verder stel ik voor universalising en particularising niet als

absoluut te zien, maar relatief. Volgens Anston Bosman is theater een fluı̈de begrip,

33Henke en Nicholson 2014, p. 11.
34Bosman 2016, p. 311.
35Zie bijvoorbeeld Langeveld.
36Bosman 2016, p. 325.
37Bosman 2016, p. 325.
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waarbij wat tot stand komt op toneel of papier afhangt van het platform.38 Het platform

zijn de middelen waarmee een (culturele) vertaling tot stand komt, dus de personen die

eraan bijdragen, voor wie het gedaan wordt, en waar het opgevoerd wordt.

Henkes laatste onderdeel, de overdracht en het vertalen van gedrukte toneelstuk-

ken, duidt erop dat theater ook in gedrukte vormen werd verspreid tussen landen en

gebruikt werd door theatermakers als basis voor nieuwe stukken.

Deze begrippen vormen het kader waarin ik naar culturele mobiliteit en uitwis-

seling van toneel zal kijken. Voor de casussen Titus Andronicus, Aran en Titus en de

verschillende bewerkingen die op Aran en Titus gebaseerd zijn, zal ik kijken naar de

verschillen en overeenkomsten tussen de teksten wat betreft de inhoud. De teksten zul-

len getoetst worden op de vier onderdelen van Henkes theorie. Hiermee zal ik aantonen

welke afwegingen Jan Vos en andere theatermakers maakten om hun stuk het meest

succesvol te laten zijn. Door aan het licht te brengen hoe dicht de verschillende Duitse

bewerkingen bij Aran en Titus zijn gebleven, zal ik aantonen hoe invloedrijk Jan Vos’

stuk was voor deze versies. Hiermee bevestig ik dat Amsterdam een belangrijke cultu-

rele spil in zeventiende-eeuws Europa was. Maar de analyses zullen ook de aangetoonde

verschillen trachten te verklaren. Hieruit zal blijken dat lokale tradities, (Europese) mo-

des en de visie van de theatermaker grote invloed hadden op de uiteindelijke voorstel-

ling.

38Bosman 2016, p. 317.
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Import

1.1 William Shakespeare

Fig. 1: Portret van Shakespeare uit de
First Folio, 1623, door Martin Droeshout

William Shakespeare is wereldwijd misschien

wel de meest bekende schrijver van de vroeg-

moderne periode, of zelfs ooit. Daarom is

het vreemd dat we bijna niets van hem we-

ten, te beginnen met hoe je zijn naam nou ei-

genlijk schrijft: overgeleverde documenten sug-

gereren naast Shakespeare onder andere Shak-

speare, Shackspeare, Shakespere en Shaxberd.39

Vast staat dat hij is gedoopt op 26 april 1564 in

Stratford-upon-Avon. Omdat kinderen vaak bin-

nen vijf dagen na hun geboorte gedoopt werden,

gaat men ervan uit dat hij op 23 april is geboren.40

De volgende documentaire bron is van zijn huwelijk op 28 november 1582 met de al

zwangere Anne Hathaway. Zes maanden na de bruiloft werd Susanna geboren, gevolgd

door de tweeling Hamnet en Judith in 1585. Op 23 april 1616 stierf Shakespeare.41

Ergens tussendoor is hij naar Londen gegaan, maar wanneer is onbekend. In 1592 was

hij er in elk geval als acteur aan het werk, en genoot hij ook al enige roem als schrij-

ver; een gepikeerde rivaal waarschuwt zijn medeschrijvers voor een ‘Upstart Crow’ die

begonnen is als acteur en ook is gaan schrijven.42

39Kökeritz, p.177
40Greenblatt 2010, p. 4. Deze geboortedatum geeft ook een mooie symmetrie met zijn sterfdag.
41Wetenschappers verbazen zich erover dat het enige dat hij zijn vrouw nalaat, in een toevoeging aan

zijn testament, ‘my second best bed’ met de lakens is. Brock, p. 108.
42Greene, p.45. N.B. Men vermoedt nu dat het niet Greene is geweest die dit heeft geschreven, maar de

toneelschrijver en drukker van het werk, Henry Chettle, of de toneelschrijver Thomas Nashe. Sommigen
vermoeden een samenwerking tussen de twee. Zie www.shakespearedocumented.org.
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In totaal schreef Shakespeare 39 toneelstukken, 154 sonnetten en twee lyrische

gedichten, maar in welke volgorde is niet met zekerheid te zeggen. Er kan een schatting

gemaakt worden aan de hand van enkele bronnen, waarvan de eerste de in 1598 versche-

nen literatuurgeschiedenis Palladis Tamia van Francis Meres is, waar twaalf stukken

van Shakespeare in worden genoemd. Een andere belangrijke bron is het Stationer’s

Register, waar drukkers werk in konden laten opnemen om hun drukkersrecht vast te

leggen.43 De druk van een toneelstuk vond vaak tegelijk plaats met de eerste opvoe-

ringen, en geeft zo een benadering van de verschijningsdata. Vanaf 1557 was het in

Engeland niet toegestaan teksten te drukken als je geen lid was van de Stationers’ Com-

pany en toestemming van de Company had. Het was echter slechts een optie om het

werk vast te laten leggen in het Register en helaas ook niet gebruikelijk de auteur van

het werk te noemen. Dit heeft ertoe geleid dat het auteurschap van Shakespeare open is

voor interpretatie en dat er in de academische wereld al lang wordt gediscussieerd over

Shakespeare als auteur.

Wat van het oeuvre dat aan Shakespeare wordt toegekend van zijn hand alleen

komt en wat in samenwerking met anderen is geschreven, is niet bekend. Sommigen

gaan zelfs zo ver te beweren dat William Shakespeare zelf nooit één letter op papier

heeft gezet, maar dat hij alleen zijn naam uitleende aan een andere schrijver die ano-

niem wilde blijven. Wie deze ander was, daarover zijn de critici het niet eens.44 Anti-

Stratfordians, zoals de tegenstanders van Shakespeare heten, houden zich eraan vast dat

er geen bewijs is dat Shakespeare zoveel kon weten over alle onderwerpen die in zijn

werken aan bod komen, zoals de klassieken, astronomie, rechten, medicijnen, militaire

strategie, en politiek, omdat hij nergens staat geregistreerd als leerling. Er wordt zelfs

beweerd dat hij niet kon lezen omdat er nergens te vinden is of hij boeken in zijn bezit

had.45

Shakespeare-onderzoekers zijn het er over eens dat het voornaamste argument

van de Anti-Stratfordians ongegrond is. Tegen de claim dat Shakespeare geen onderwijs

zou hebben gehad, en dus niet kon lezen, omdat hij van lage komaf was, brengen zij in

43Gadd; Zie voor een facsimile van de Stationers’ Register www.shakespearedocumented.org
44Gegadigden zijn onder andere de filosoof Francis Bacon, de schrijver Christopher Marlowe, en de

edelman Edward de Vere, 17e graaf van Oxford. Tegen deze beweringen wordt ingebracht dat Bacon
en Marlowe het waarschijnlijk druk genoeg hadden met hun eigen omvangrijke werk, en dat De Vere
overleed voordat een groot deel van de toneelstukken werden geschreven. Bate 1997, p. 65-100.

45Niederkorn. Bill Bryson schrijft in lijn met deze gedachtegang ironisch dat we er dan ook vanuit
moeten gaan dat Shakespeare met een ontbloot onderlijf door het leven ging, omdat er geen bron is die
bevestigt dat hij broeken in zijn bezit had, en de drie overgeleverde portretten die we van hem hebben van
zijn bovenlijf zijn, en daar dus ook geen uitsluitsel over geven, Bryson, p. 182. Voor een discussie over
de authenticiteit van deze afbeeldingen zie Bryson p. 3-7.
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dat hij waarschijnlijk onderwezen is aan de King’s New School in Stratford-upon-Avon,

waar hij onder andere de Latijnse klassieken geleerd zou hebben. Bewijs hiervoor is de

status die zijn vader in Stratford genoot, met als hoogtepunt de functie van bailiff, bur-

gemeester. Helaas zijn de documenten die Shakespeares inschrijving kunnen bevestigen

verloren gegaan.46 Jonathan Bate merkt daarnaast op dat de twijfel aan Shakespeare als

auteur pas tweehonderd jaar na zijn dood opkwam.47 Gedurende zijn leven was er geen

enkele twijfel aan zijn auteurschap; hij wordt zelfs in koninklijke bronnen genoemd als

de auteur van toneelstukken die voor James I zijn opgevoerd.48 Als een van de geop-

perde kandidaten van de Anti-Stratfordians de daadwerkelijke auteur van het werk was,

waarom zou deze dan niet zelf alle eer en roem die Shakespeare tijdens zijn leven al

genoot willen ontvangen? Geen van de theorieën geeft hier een toereikend antwoord

op.

Want beroemd was Shakespeare zeker; Shakespeare-stukken vertegenwoordig-

den grote culturele waarde en een zekere begeerlijkheid in het (internationale) toneelle-

ven. En met die roem kwam rijkdom. Hij was aandeelhouder in de theatergroep waar

hij werkte: de Lord Chamberlain’s Men, later de King’s Men van Koning James I.49 Dit

waren de meest succesvolle theatergroepen van Engeland, en Shakespeare verdiende er

een klein fortuin mee. In die tijd, net als in deze, was dat zeer uitzonderlijk.50 Shake-

speare werd ook mede-eigenaar van het beroemde Globe theater, wat nog een bron van

inkomsten vormde.

1.1.1 Theatercultuur in Shakespeares Londen

De vaste-theatercultuur in Londen begon in 1567, maar het werd pas een succesvol con-

cept in 1576 met de bouw van het ronde, treffend genaamde, the Theatre door James

Burbage, een oud-acteur en entrepeneur.51 Vanaf ongeveer 1594 was dit het vaste the-

ater van de Lord Chamberlain’s Men, en vanaf die periode schreef Shakespeare ook

stukken voor the Theatre. Dit theater sloeg zo aan dat anderen, die mee wilden genieten

van het succes, in dezelfde stijl gingen bouwen. Zo ontstonden de cilindrische theaters

the Curtain, the Swan en the Rose. Omdat de stad Londen zelf onder invloed van pu-

riteinen was, verrezen de gebouwen in de liberties, gebieden die buiten de jurisdictie

van de Lord Mayor van de stad vielen. De meeste liberties waren buiten de stadsmu-

46Greenblatt 2010, p. 5.
47Bate 1997, p. 73.
48Bryson, p. 183; James I is Koning James VI van Schotland en I van Engeland.
49De Lord Chamberlain is het hoogste ambt in het koninklijke huishouden.
50Greenblatt 2010, p. 8.
51Zie Stern voor een uitgebreide bespreking van theatercultuur in Londen.
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ren, maar sommigen waren er ook binnen te vinden in de oude kloosters Whitefriars en

Blackfriars. Hier waren de duurdere privé-theaters gevestigd. Twintig jaar na de ope-

ning van the Theatre moest de familie Burbage vanwege een geschil met de eigenaar

van de grond het theater sluiten. Ze besloten het af te breken en in een andere liberty

net over de rivier ten zuiden van de stad weer op te bouwen. Dit werd the Globe, dat in

1599 haar deuren opende.

Fig. 2: Theater The Swan, door Aernout van Buchel in Adversaria, kopie van
een tekening van Jan de Wit uit 1596.

Dat theater fluı̈de is, wordt duidelijk wanneer alleen al naar de stukken van

Shakespeare in Londen wordt gekeken. Deze zijn namelijk beı̈nvloed door de thea-

ters waar ze in opgevoerd werden. In de grote openbare theaters maakte Shakespeare

vaak aanspraak op het publiek dat om het uitstekende podium stond. In Henry V worden
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ze bijvoorbeeld opgeroepen om mee te schreeuwen met de acteurs.52 Vanaf 1608 kreeg

Shakespeare ook de mogelijkheid om in het chiquere Blackfriars theater op te treden.

De stijl van zijn stukken veranderde vanaf dat moment ook. In stukken die vermoede-

lijk hierna geschreven zijn, maakt hij meer aanspraak op effecten met lichten en geuren.

Dit soort effecten zouden in een groot theater zeker verloren gaan, maar in de intiemere

setting van Blackfriars maakte het de theaterbeleving intenser.53

Shakespeare paste zijn stukken ook aan aan het publiek waar hij voor schreef.

Zo bevatten sommige van zijn stukken scènes die er waarschijnlijk in zitten om het

toeschouwers aan het hof naar de zin te maken, waarvan het meest duidelijke voorbeeld

de stamboom van Duncan in Macbeth is, die uiteindelijk bij James I uitkomt. Maar ook

als Shakespeare niet voor koninklijke toeschouwers schreef, moest hij rekening houden

met het publiek. Wanneer een voorstelling voor het eerst op de planken kwam, moest

het publiek dubbel betalen. Zij hadden dan wel de macht om een oordeel te vellen over

wat ze zagen door te klappen voor scènes die ze mooi vonden, en de scènes die ze niets

vonden uit te jouwen. Aan het einde werd het publiek expliciet om een ‘ay’ of een ‘no’

gevraagd of het stuk nogmaals opgevoerd mocht worden.54 Ook hier is dus duidelijk de

invloed van de omgeving op het uiteindelijke product te zien. In sommige overgeleverde

versies zijn hier nog verwijzingen naar te vinden in de prologen en epilogen. Deze waren

alleen relevant voor de voorvertoning.55

Deze verschillende versies zijn overgeleverd op meerdere manieren. Het was

niet ongebruikelijk dat toeschouwers met schrijfmateriaal naar het theater kwamen en

tijdens de voorstelling delen van de tekst die ze mooi vonden op een schrijftablet schre-

ven om het later te reproduceren en verspreiden.56 Dit vonden de schrijvers van de

toneelstukken niet erg, het was immers gratis reclame voor het stuk, de auteur en het

theater. Maar de stukken werden ten tijde van de uitvoering ook gedrukt, zoals duide-

lijk is geworden uit het Stationer’s Register van de Stationer’s Company. Ook in het

Register terug te vinden op 8 november 1623, zeven jaar na de dood van Shakespeare,

is de zogeheten First Folio. Deze collectie, samengesteld door Shakespeares collega

vrienden John Heminges en Henry Condell, is tegenwoordige voor ongeveer twintig

toneelstukken de enige overgeleverde bron.

52Stern, p. 51.
53Stern, p. 54.
54Stern, p. 56.
55Stern, p. 56.
56Stern, p. 56.
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1.1.2 Titus Andronicus

Dit onderzoek richt zich op één stuk dat aan Shakespeare is toegeschreven: Titus An-

dronicus. Voordat ik het stuk bespreek, geef ik eerst een korte samenvatting.

1.1.2.1 Samenvatting Titus Andronicus

Het stuk vertelt het verhaal van de Romeinse held Titus Andronicus, die met vier van

zijn zonen thuiskomt van een overwinning op de Goten. Als buit heeft hij de Koningin

van de Goten, Tamora, mee, en haar drie zonen. Tamora’s oudste zoon wordt, ondanks

haar smeekbede, volgens een ritueel geofferd, wat haar aanzet tot wraak op Titus An-

dronicus en zijn hele familie. Titus wordt door zijn broer Marcus, die consul is, de rol

van keizer aangeboden, maar hij wijst de functie af en draagt Saturninus voor. Saturni-

nus aanvaardt, en vraagt de hand van Titus’ enige dochter Lavinia. Lavinia is echter al

verloofd met Bassianus, de broer van Saturninus en de twee slaan op de vlucht. Een

van de zoons van Titus verdedigt de twee geliefden, wat ertoe leidt dat Titus hem doodt,

omdat hij de keizer wil dienen.

Saturninus besluit met Tamora te trouwen. Tamora heeft echter al een geliefde,

de Moor Aaron. Deze spoort de twee overgebleven zoons van Tamora, Demetrius en

Chiron, aan om Bassianus te vermoorden en Lavina te verkrachten, haar handen af te

hakken en haar tong uit te scheuren, zodat ze de schuldigen niet kan aanwijzen. Aaron

zet dit zo in scène dat het net is of twee zonen van Titus, Martius en Quintus, Bassianus

vermoord hebben, door ze te vangen in een put met een zak goud en een gefingeerde

brief die ze aanwijst als de schuldigen. De twee worden opgepakt door de keizer. Mar-

cus Andronicus vindt Lavinia in het bos en brengt haar naar haar vader toe, die gek

begint te worden van verdriet.

Terwijl het proces tegen zijn zonen aan de gang is, overtuigt Aaron Titus ervan

dat als hij zijn hand eraf hakt en deze naar de keizer stuurt, zijn zoons vrijgelaten zullen

worden. Hij krijgt echter zijn hand samen met de twee afgehakte hoofden van zijn

zonen teruggestuurd. Zijn enige overgebleven zoon Lucius wordt verbannen uit de stad

en vertrekt naar het noorden om de Goten te overtuigen tegen Saturninus en Tamora

te vechten. Lavinia kan met behulp van tekeningen met een stok in het zand en door

te wijzen naar een kopie van de Metamorphosen van Ovidius, waar het verhaal van

Philomela in staat, duidelijk maken wat haar is overkomen. Dit drijft Titus nog verder

tot waanzin en hij begint overal berichten achter te laten door ze met pijl en boog af te

schieten.
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Tamora is inmiddels bevallen van een kind, dat van Aaron blijkt te zijn. Aaron

vlucht met het kind de stad uit om het te redden. Hij stuit op Lucius, die met een Gotisch

leger bij de stad is aangekomen. Lucius neemt hem gevangen, en om het kind te redden,

vertelt Aaron wat er gebeurd is.

Tamora zet een list in gang, waarbij ze naar Titus gaat en zich voordoet als

Wraak, met aan haar zijde haar zonen als Verkrachting en Moord, om hem wijs te ma-

ken dat het Lucius is die verantwoordelijk was voor alles. Titus heeft echter door dat

het een list is en stuurt Tamora weg maar houdt haar zonen bij zich. Familieleden van

Titus helpen hem vervolgens de zonen te doden. Hun bloed en vermalen botten worden

gemengd om een pastei mee te maken, met daarin hun hoofden. Titus geeft een diner bij

hem thuis waar Lucius, enkele Gotische aanvoerders, en Saturninus en Tamora aanwe-

zig zijn. Hij vraagt de keizer of Virginius er goed aan deed zijn dochter te vermoorden

toen haar maagdelijkheid gevaar liep. Saturninus zegt dat het juist was, waarop Titus

Lavinia dood steekt. Hij vertelt dat ze is verkracht door de zoons van Tamora. Hij ont-

hult dat de pasteien die Tamora heeft gegeten van haar zoons gemaakt zijn en snijdt ze

open om hun hoofden te onthullen, waarop hij Tamora doodt. Daarop vermoordt Sa-

turninus Titus, en neemt Lucius weer wraak door Saturninus te doden. Het stuk eindigt

met de kroning van Lucius tot keizer.

Fig. 3: Titus Andronicus is het enige toneelstuk van Shakespeare waar een illustratie van is
die tijdens zijn leven is gemaakt. Hij is waarschijnlijk tussen 1604 en 1614 gemaakt door
Henry Peacham (1578 - 1644?), die ook een instructie boek over tekenen maakte, en beeldt
Titus en Tamora af met twee van haar zonen achter haar en Aron de moor. Het is niet zeker
of Peacham het toneelstuk opgevoerd heeft gezien, of van een quarto tekende. Zie voor een
discussie en interpretatie van de tekening Bate 1995, p. 38-44.



Hoofdstuk 1. Import 16

1.1.2.2 Geschiedenis, ontvangst en opvoeringen

Titus Andronicus is niet uitgesloten van de vele discussies rondom Shakespeares werken.

Zoals hierboven aangestipt, is niet exact vast te stellen in welke volgorde de toneelstuk-

ken zijn geschreven. Enige consensus heerst er echter over Titus Andronicus. Dit stuk

komt uit het begin van zijn carrière en wordt zijn eerste tragedie genoemd. De oudste

vermelding van een uitvoering van het stuk is in de administratie van the Rose theater;

op 23 januari 1594 wordt het opgevoerd door Sussex’s Men, met de vermelding erbij

dat het ‘new’ is. Op 28 januari en op 6 februari wordt het stuk weer opgevoerd. Deze

laatste dag werd het ook opgenomen in de Stationer’s Register.57

Titus Andronicus is de eerste tragedie waar Shakespeares naam onder staat, maar

er is al sinds 1687 discussie of het stuk wel (volledig) van Shakespeares hand komt.

Edward Ravenscroft maakte er in dat jaar een bewerking van en schreef in zijn inleiding

het volgende:

I have been told by some anciently conversant with the Stage, that it was not Originally

his, but brought by a private Author to be Acted, and he only gave some Master-touches

to one or two of the Principal Parts or Characters; this I am apt to believe, because ’tis the

most incorrect and indigested piece in all his Works; It seems rather a heap of Rubbish

then a Structure.58

Twintigste-eeuwse onderzoekers zijn er nog steeds niet over uit. Sommigen den-

ken de stijl van een van Shakespeares tijdgenoten, George Peele, in het stuk te herkennen

en vermoeden een samenwerking tussen de twee, waarbij Shakespeare waarschijnlijk

een stuk van Peele uitbreidde of bewerkte.59 Zoals alles bij Shakespeare is hier echter

geen hard bewijs vóór of tegen. Vele onderzoekers hebben de tekst vergeleken met die

van andere schrijvers en met Shakespeares eigen werk, maar dit geeft geen uitsluitsel.

Onderzoekers achten sommige passages van een dusdanig slechte kwaliteit dat ze van

mening zijn dat Shakespeare ze niet geschreven kan hebben; in andere passages worden

weer sterke parallellen met Shakespeares stijl gevonden. Deze parallellen leiden weer

andere onderzoekers tot de conclusie dat het geheel van Shakespeares hand komt.60 Het

57http://www.shakespearedocumented.org/exhibition/document/stationers-register-entry-titus-
andronicus

58Ravenscroft, sic.
59Packard, p. 281.
60Voor een bespreking vanuit het oogpunt van een voorstander van samenwerking met Peele zie Dover

Wilson “Introduction”. Voor een bespreking van een voorstander van Shakespeare alleen als auteur, zie
Bate 1995, “Introduction”.
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stuk werd in elk geval vanaf het begin aan Shakespeare toegeschreven; de betrouwbare

contemporaine bron Palladis Tamis noemt het als een van zijn stukken. Daarnaast is de

aanwezigheid van het stuk in de First Folio een aanwijzing dat Shakespeare het in elk

geval niet erg vond om met het stuk geassocieerd te worden; als dat zo was hadden zijn

vrienden die de Folio na zijn dood samenstelden het er vast niet in opgenomen.

Wat Shakespeares bijdrage aan Titus Andronicus ook is geweest, het was erg

populair; de inkomsten van de eerste paar optredens waren de hoogste van het seizoen

voor the Rose.61 Er wordt zelfs geopperd dat Shakespeares naamsbekendheid groten-

deels door dit stuk komt.62 De tweede en derde drukken, de quarto’s, uit 1600 en 1611

melden op de titelpagina dat het stuk ‘sundry times’ opgevoerd is.63 In 1614 gebruikt

Ben Jonson het in een proloog van zijn stuk als een maatstaf voor bewondering.64 Dit

bewijst dat Titus toen nog erg populair moet zijn geweest. Het stuk wordt ook genoemd

als één van de stukken dat in 1669 tijdens de Restauratie in opdracht van de Lord Cham-

berlain wordt opgevoerd.65 John Downes, de souffleur van the Duke’s Men, schreef een

boek, Roscius Anglicanus, over wat hij meemaakte in het theater, waaruit we leren dat

het stuk ook werd opgevoerd als één van de revivals van oude toneelstukken in mei

1663 bij de opening van the Theatre Royall en in 1682 bij de samenvoeging van twee

theatertroepen the King’s en the Duke’s Men. Downes schrijft ‘These being Old Plays,

were Acted but now and then; yet being well Perform’d, were very Satisfactory to the

Town.’66 Hierna werd vooral de adaptatie van Ravenscroft opgevoerd.67 Tot 1725 ge-

niet deze versie enige populariteit, dan verdwijnt het stuk van het toneel.68 John Dover

Wilson verzekert zijn lezers ervan dat dit is te wijten aan mode, en niet aan de deugden

van het publiek.69

Het zal niemand verbazen dat Titus Andronicus een ‘Tragedy of Blood’ wordt

genoemd.70 Het is in de traditie van Senecaans toneel geschreven. Verschil daarmee

is dat decorum vroeger eiste dat gewelddadige acties niet op het toneel plaatsvonden,

61Bate 1995, p. 70.
62Bate 1995, p. 1.
63http://www.shakespearedocumented.org/exhibition/document/titus-andronicus-second-edition,

http://www.shakespearedocumented.org/exhibition/document/titus-andronicus-third-edition
64Jonson, p. 182.
65Het stuk wordt genoemd in een verklaring van 12 januari 1668/9 van alle opgevoerde toneelstukken

in het Theatre Royall. Een kopie hiervan is te vinden in Nicoll, p. 315-6.
66Downes, p. 9.
67Young, p. lxvii
68Dover Wilson, p. xix
69Dover Wilson, p. ix.
70Symonds geciteerd in Dover Wilson, p. viii.



Hoofdstuk 1. Import 18

terwijl Shakespeare weinig aan de verbeelding over laat.71 De enige connectie die het

stuk nog heeft met zijn klassieke setting is de verdeling in vijf akten. Ook zijn er veel

verwijzingen naar mythes uit oudheid, zoals in het gebruik van Ovidius’ Metamorpho-

ses om duidelijk te maken dat Lavinia hetzelfde lot was overkomen als Philomela; op

deze manier wilde het stuk ook de elite aanspreken. Het was echter vooral het bloe-

derige aspect van het toneelstuk dat het populair onder de toeschouwers maakte. Op

1 januari 1596 wordt het opgevoerd in het huishouden van Sir John Harrington, waar

de Franse tutor Jacques Petit vervolgens in zijn dagboek over schrijft dat het spektakel

van het stuk indrukwekkender was dan het verhaal.72 Twee andere grote successen van

deze periode waren The Spanish Tragedy van Thomas Kyd en The Jew of Malta van

Christopher Marlowe, die bijna even bloederig zijn.73

Net als andere stukken van Shakespeare bevat Titus Andronicus toneelaanwij-

zingen die onthullingen doen over het theater waar het werd opgevoerd. Zo wordt uit de

eerste akte duidelijk dat het voor een theater was geschreven dat drie lagen in het toneel

had; het toneel ‘aloft’, het reguliere podium, en een ondergrondse ruimte die via een

luik in het toneel te bereiken was.74 In de eerste akte worden deze alle drie benut: het

stuk opent met de volkstribunen en senatoren op het verhoogde deel, terwijl de broers

Saturninus en Bassianus op het reguliere podium staan. Even later wordt een zoon van

Titus begraven in de tombe onder het toneel.

1.2 Naar de Nederlanden

De gehele zestiende eeuw werd Engeland geteisterd door de pest, maar de uitbraken

waren het zwaarst voor Londen, zeker in de tweede helft van de eeuw.75 In de wijk

waar the Theatre stond werden er alleen al in juli 1593 172 mensen begraven, terwijl

dat er in dezelfde periode een jaar ervoor maar zeven waren.76 Het gevolg hiervan was

dat de theaters regelmatig voor lange periodes gesloten werden om verspreiding van de

ziekte tegen te gaan. Omdat de toneelspelers voor hun inkomen afhankelijk waren van

de theaters, was dit voor hen rampzalig. Om toch geld te verdienen, trokken veel theater

troepen daarom door Engeland.77 De première van Titus Andronicus vond plaats toen

71Dover Wilson, p. ix.
72Geciteerd in Bate 1995, p. 44.
73The Spanish Tragedy werd door Adriaen van den Bergh bewerkt tot een ander groot succes van de

Amsterdamse schouwburg, Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen (1621). Zie de masterthese van Jules
Schlicher voor uitgebreid onderzoek naar dit stuk.

74Bate 1995, p. 4-5, 38
75Shrewsbury, p. 157, 222-232.
76Knutson, p. 57.
77Keenan, p. 10.
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de theaters in Londen even geopend waren in de winter van 1593/4. Begin februari,

een dag nadat Titus Andronicus in het Stationer’s Register werd opgenomen, werden de

theaters echter weer gesloten vanwege een nieuwe uitbraak van de pest.78 Het is zeer

waarschijnlijk dat het nieuwe en meteen al populaire Titus Andronicus opgevoerd werd

tijdens de daaropvolgende tour van Sussex’s Men.79

Maar door Engeland reizen was niet de enige optie voor theatertroepen, ze reis-

den ook naar het vasteland van Europa. De eerste bronnen van Engelse theatertroepen

buiten Engeland zijn uit 1585 toen Leicester’s Men mee reisden naar Nederland met de

graaf van Leicester, die hier vocht in de Spaans-Engelse oorlog, om voor entertainment

tussen de veldslagen door te zorgen.80 Tegen het einde van de zestiende eeuw waag-

den Engelse troepen ook zonder hun beschermheer de oversteek naar het vasteland van

Europa, waar ze in overeenstemming met Bosmans idee van culture area’s vooral in

het noorden rondtrokken, op zoek naar een beter bestaan in de magere theaterseizoe-

nen.81 Veel troepen kwamen Europa binnen via de Nederlanden, waar ze ook optraden

en van succes genoten. Deze reizen en contacten waren van buitengewoon belang voor

de uitwisseling van cultuur en theater in de vroegmoderne periode.

1.2.1 De Engelsche Comedianten

J.A. Worp, de auteur van de Geschiedenis en het drama van het tooneel in Nederland,

schrijft dat de eerste groep zelfstandige Engelsche Comedianten in Nederland ‘Robert

Browne en zyne medehulpers’ is, die in oktober 1590 in Leiden optreedt en daar vijftien

gulden mee verdient.82 Robert Browne is ook leider van de volgende gedocumenteerde

Engelse troep; in het Rijksarchief in Den Haag ligt een paspoort dat 10 februari 1591

gedateerd is en gericht is aan de Staten-Generaal, waarin C. Howard, de Lord High

Admiral en beschermheer van de troep, doorgang vraagt voor zijn acteurs op hun reis

naar het hof van de hertog van Braunschweig.83 Het paspoort moest ook dienst doen

voor andere acteurs in het gezelschap, namelijk Jehan Bradstriet, Thomas Saxfield en

78Dover Wilson, p. xxxviii.
79Voorstanders van een samenwerking tussen Greene en Shakespeare stellen zelfs voor dat Titus Andro-

nicus door Greene werd geschreven om in de pest jaren opgevoerd te worden op deze tours, en toen de
theaters weer even open mochten aan het begin van 1594, het snel met behulp van Shakespeare aange-
past moest worden om geschikt te zijn voor opvoering in een Londens theater, Dover Wilson, p. xxxvii,
Keenan, p. 37-8.

80Gurr, p. 66.
81Bosman 2004, p. 559, Katritzky 2005, p. 114.
82Worp 1904, p. 312.
83Worp 1904, p. 312. Hoewel het paspoort gesigneerd is 10 februari 1591, menen recente bronnen

die ik heb geraadpleegd dat het gezelschap pas in 1592 vertrok, bijvoorbeeld Bosman 2013, p. 496 en
Katritzky 2005, p. 116. Ik heb geen verklaring kunnen vinden voor deze afwijkende datum.
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Richard Jones.84 Vanaf deze tijd zijn er zeer regelmatig Engelse troepen in Nederland

gedocumenteerd, met optredens in onder andere Arnhem, Utrecht, Franeker, Groningen,

Den Haag en Amsterdam.85

Hun paspoort vermeldt dat de Admiral’s Men onderweg waren naar Duitsland.

Volgens Worp was dit omdat ‘onder Elizabeths regeering [...] vele Duitsche vorsten en

edelen Engeland bezochten en waren teruggekeerd met een hoog idee van de dramati-

sche kunst der Britten’.86 Zoals Henke opmerkte was de adel cruciaal voor het proces

van uitwisseling. Het netwerk van de Duitse adel tussen Duitsland en Engeland werd

beschikbaar gesteld aan de Admiral’s Men en deze adel creëerde ook een platform voor

de theatertroepen. Engelse troepen waren dus van succes verzekerd in Duitsland met

hun Engelse stukken. Er was echter wel een taalbarrière. De manier waarop de troepen

daarmee omgingen, brengt weer andere processen van culturele mobiliteit aan het licht.

De al eerdergenoemde Fynes Moryson reisde in de jaren 1590 door Europa, en

publiceerde daar in 1617 een verslag van.87 In dit verslag noemt hij ook de Engelse

Comedianten die hij tegenkomt in de steden die hij aandoet. In het volgende fragment

beschrijft hij hoe een optreden eruit zag:

So as I remember that when some of our cast dispised Stage players came out of Eng-

land into Germany, and played at Franckford in the tyme of the Mart, hauing nether a

Complete number of Actours, nor any good Apparell, nor any ornament of the Stage,

yet the Germans, not vnderstanding a worde they sayde, both men and wemen, flocked

wonderfully to see theire gesture and Action, rather then heare them, speaking English

which they vnderstoode not, and pronowncing peeces and Patches of English playes,

which my selfe and some English men there present could not heare without great wea-

rysomenes.88

Hieruit wordt duidelijk dat de troepen optraden in het Engels. Omdat het publiek

niet kon begrijpen waar het over ging, werden er slechts fragmenten tekst, ‘peeces and

Patches’, gebruikt en waren er overdreven handelingen, ‘gesture and Action’. Het is

bekend dat hier vaak ook veel attributen bij werden gebruikt als buskruit en zakjes rode

84Bosman 2013, p. 494.
85Zie voor een lijst Kossmann, p. 141-2.
86Worp 1904, p. 311.
87Dit verslag maakt Fynes Moryson tot een belangrijk cultureel tussenpersoon, maar dan voor het bren-

gen van informatie over andere Europese culturen in Engeland.
88Moryson, p. 304.
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sap om bloed na te bootsen.89 In het optreden dat Moryson zag, is goed de fluı̈diteit

van theater te zien: afhankelijk van wat het publiek kan begrijpen, stellen de toneel-

spelers hun voorstelling samen. De voorstelling die in dit fragment wordt besproken

laat zien dat deze theatergroep hun voorstelling nog niet dusdanig had aangepast dat

er sprake was van universalising, dus dat de voorstelling het effect van het origineel

nabootst voor het publiek. Hoewel de troep dit wel probeert door hun Engels te ver-

simpelen tot korte fragmenten, verstaat volgens Moryson het publiek geen woord van

wat er gezegd wordt en moet de toeschouwers vooral het vreemde van de voorstelling

hebben vermaakt. Dat, in combinatie met de uitvergrote handelingen, lijkt het publiek

wel genoeg aangesproken te hebben om ‘wonderfully’ naar de voorstelling te komen.

Al snel zouden dit soort troepen de taal oppikken, wat zou leiden tot een makkelijkere

connectie met het publiek, en een zeer geliefd personage, de clown Pekelharing.

Dit clownachtige personage werd na verloop van tijd ontwikkeld om tussen de

bedrijven door, als de acteurs zich moesten omkleden, op het podium te komen om kun-

sten te vertonen en in de lokale taal een samenvatting te geven van wat er net gebeurd

was.90 Daarmee verschoof het theater meer richting de universalised zijde van het spec-

trum van theater, ook omdat de clown een theatergram is dat al erg bekend en succesvol

was in het culture area. Vanwege deze dubbele etymologie sloeg de clown erg aan bij

het publiek en was hij het prototype voor de clown ‘Pekelharing’.91 Pekelharing was zo

populair en zo’n vast onderdeel van het theater geworden, dat toen in 1620 in Leipzig

Englische Comedien und Tragedien werd gedrukt (een boek met vertalingen van Engel-

Fig. 4: Pekelharing van Frans Hals.

se toneelstukken die opgevoerd waren in Duitsland)

op het titelblad speciaal werd aangekondigd dat Pe-

kelharing erin voorkwam.92 Het doel van deze ver-

zameling was, naast gelezen te worden door bewon-

deraars van de Engelse toneelstukken, ook als script

te dienen voor toneelgezelschappen die deze stukken

wilde opvoeren.93 Pekelharing was dus inmiddels ook

voor Duitse spelers een belangrijk onderdeel van hun

optreden geworden.94

89Buitendijk, p. 70.
90Bosman 2004, p. 563.
91Drábek, p. 184. Zie voor een discussie van het schilderij van Frans Hals in connectie met Shakespeare

en de Engelse Comedianten Katritzky 2005.
92Bosman 2016, p. 321.
93Bate 1995, p.45.
94De oorsprong van de Duitse theatercultuur wordt gelegd bij de rondreizende Engelse troepen, een

ultieme vorm van culturele uitwisseling. Zie voor een uitgebreid verslag hiervan bijvoorbeeld Simon
Williams’ Shakespeare on the German Stage.
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Thomas Saxfield, soms ook Sackville genoemd, was een van de eersten die de

clown figuur opvoerde. Sackville had tijdens zijn verblijf op het continent Nederlands

en Duits geleerd.95 Sackvilles clown ‘John Posset’, ook wel ‘Johan Bouset’ of ‘Jan’

genoemd, is een opmerkelijk voorbeeld van uitwisseling. Toen hij in 1591 met Browne

in Nederland arriveerde, waren ze onderweg naar hertog Heinrich Julius van Braun-

schweig. Nadat Julius deze groep acteurs en hun Engelse repertoire had gezien, wij-

zigde hij het stuk dat hij zelf had geschreven ingrijpend, zodat het meer de Engelse stijl

had: hij kortte het in van 170 pagina’s naar 38 en ging van 34 personages naar 21. Ook

schreef hij een rol voor een clown. Dit is specifiek de clown van Sackville; in het script

is hij opgenomen als ‘Johan Bouschet’.96 In deze aanpassingen zijn drie van de onder-

delen van de theorie van Henke te vinden. Allereerst de plaats van uitwisseling, aan het

hof van de hertog. Daarnaast is het opnemen van de clown een bewijs van uitwisseling

van onderdelen van het toneelspel, en toont de naam van het personage dat de hertog

het buitenlandse van de clown omarmde.

Een andere manier waarop uitwisseling via theater plaatsvond, was door het

mengen van de nationaliteiten van de auteurs in de troepen. De troepen, die vaak lange

tijd op het vasteland rond reisden, bleven niet homogeen Engels, maar namen ook Duitse

en Nederlandse acteurs op.97 Doordat het Duits en Nederlands van de Engelsen verbe-

terde naargelang ze rondtrokken, werd hun repertoire uitgebreid met stukken van een

niet-Engelse oorsprong.98 Deze vermenging van de acteurs en het repertoire leidde

ertoe dat kennis over stukken uit Europa teruggebracht werd naar Engeland, en dat Eu-

ropese spelers na het vertrek van de Engelsen hun stukken beheersten en met andere,

lokale troepen konden opvoeren.

Dat de Engelse Comedianten zeer populair waren in Nederland kan worden af-

geleid uit Bredero’s houding ertegenover. De Engelse Comedianten waren voor hem een

directe concurrentie, en in zijn tekst Geeft Lust’ spreekt hij de toeschouwers erop aan

dat ze liever naar hen gaan kijken dan naar zijn stukken. Bredero’s grootste probleem

met de ‘licht- voetighe Vreemdelingen’ is dat hun stukken geen ‘leerelijcke redenen’ of

‘stichtelijcke waarschuwinge’ bevatten, maar enkel ‘belachelijcke sotticheden en veel

dozijn-werck van ongevoechelijke babbel-woorden en veel ondienstighe dartele licht-

95Bosman schrijft dat hij in Arnhem in het Nederlands optrad en in Wolfenbüttel in het Duits. Bosman
2004, p. 564.

96Bosman 2016, p. 325.
97Bosman 2004, p. 562-3.
98Williams, p. 29.
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vaardicheyden’.99 Deze oordelen doen denken aan die van Moryson.100

Maar de stijl van de Engelsen was inmiddels al zo bekend dat dit is wat het volk

wilde. In zijn komedie Moortje uit 1617 laat Bredero het personage Reynier zeggen dat

hij liever naar ‘Enghelsche of andere uytlandsche’ toneelspelers gaat kijken dan naar een

Rederijkerskamer te gaan, omdat ze daar ‘segghen op haar les, so stemmich en so stijf’,

terwijl de buitenlanders ‘singen, en so lustich [...] dantse’; veel vermakelijker voor het

volk.101 Bredero begreep dus goed wat het was dat zo aantrekkelijk werd gevonden aan

de Engelse Comedianten; het spektakel.

1.2.2 Theatercultuur in Amsterdam

Wellicht dat het de populariteit was van de Engelsen die ervoor zorgde dat toen de

schouwburg in 1638 haar deuren aan de Keizersgracht opende, het repertoire stukken

in hun stijl bevatte. De database OnStage is onmisbaar in het verkrijgen van inzicht in

de theatercultuur van zeventiende-eeuws Amsterdam. Voor het eerst is het mogelijk een

overzicht te krijgen van de successen van de schouwburg, en daarmee van de smaken

van de Amsterdammer. In de tabellen hieronder zijn gegevens uit de OnStage database

te vinden die de top tien meest opgevoerde stukken weergeven van de opening van de

schouwburg tot de verbouwing ervan in 1665 (tabel 1), van de verbouwing tot de brand

in 1772 (tabel 2), en van de opening tot de brand (tabel 3). Van de tien toneelstukken

die van de opening tot de verbouwing het meest werden opgevoerd zijn er slechts twee

oorspronkelijk Nederlands. Acht zijn vertalingen/bewerkingen, waarvan er drie Engels

zijn. Dit laat zien hoe belangrijk vertalingen waren voor de schouwburg. Het sluit ook

aan bij het beeld dat de Engelse theatercultuur populair was bij het Amsterdamse pu-

bliek. Van de stukken die van 1665 tot 1772 het meest werden opgevoerd zijn er drie

oorspronkelijk Nederlands. Van de zeven vertalingen is slechts nog Aran en Titus een

oorspronkelijk Engels stuk, van de overige zijn er drie oorspronkelijk Spaans en drie

oorspronkelijk Frans. Dit laat zien dat zelfs met een inmiddels gevestigde en zeer rijke

theatercultuur in de stad, buitenlandse stukken populair bleven onder zowel theaterma-

kers als het publiek. Van de tien meest populaire stukken die van de opening tot de

brand 1772 zijn opgevoerd, zijn er slechts twee stukken oorspronkelijk Nederlands.

99Bredero Geeft lust!.
100Wat ook overeenkomt tussen Bredero en Moryson, is dat ze beiden opmerken welk effect de Engelse

Comedianten op ‘Deught-rijcke Juffertjes’ hadden. Waar Bredero er vooral schande van sprak dat de
dames geen deugdelijk theater zagen, was Moryson geshockeerd door hun groupies: ‘young virgines fell
in loue with some of the players, and followed them from Citty to Citty, till the magistrates were forced
to forbid them to play any more’. Moryson, p. 373.
101Bredero 1617, p. 234
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Tabel 1: Meest opgevoerde stukken schouwburg 1638-1664

Toneelstuk Auteur Aantal
voorstellingen

Gijsbrecht van Aemstel Joost van den Vondel 108

Aran en Titus (Eng) Jan Vos 100

De verduytste Cid. Bly-eindend treurspel
(Sp)

Johan van Heemskerk 81

Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen
(Eng)

Adriaen van den Bergh 65

Biron (Eng) Hendrik Roelandt 61

Casandra en Karel Baldeus (Sp) Theodoor Rodenburgh 55

Vervolgde Laura (Fr) Adam Carelsz. van Germez en
Jan Hendrik Glazenmaker

53

Verwarde hof (Sp) Leonard de Fuyter en Jacob
Baroces

53

Gedwongen vrient (Sp) Isaac Vos en Jacob Baroces 49

Styrus en Ariame Jacob Struys 47

Tabel 2: Meest opgevoerde stukken schouwburg 1665 – 1772

Toneelstuk Auteur Aantal
voorstellingen

Gijsbrecht van Aemstel Joost van den Vondel 346

Beleg en ontset der stadt
Leyden

Reinier de Bondt 272

Verandelyk geval, of
Stantvastige liefde (Sp)

Dirk Pietersz Heynck 173

De verduytste Cid. Bly-eindend treurspel
(Fr)

Johan van Heemskerk 149

De stantvastige Genoveva, ofte Herstelde
onnooselheyt. Bly-eyndend-treurspel (Fr)

Anthoon Frans Wouthers 145

Aran en Titus (Eng) Jan Vos 133

Don Louis de Vargas, of
Edelmoedige wraek (Sp)

Dirk Pietersz Heynck 132

De malle wédding óf Gierige Geeraard
(Fr)

Nil Volentibus Arduum groep 126

De toveryen van Armida, of het bele-
gerde Jeruzalem, treurspel

Adriaen Peys 125

Sigimundus, prince van Polen, of ’t Le-
ven is een droom. Bly-eynidgh treur-spel
(Sp)

NN Schouwenburgh 118



1.2. Naar de Nederlanden 25

Tabel 3: Meest opgevoerde stukken schouwburg 1638 - 1772

Toneelstuk Auteur Aantal
opvoeringen

Gijsbrecht van Aemstel Joost van den Vondel 454

Beleg en ontset der stadt Leyden Reinier de Bondt 304

Aran en Titus (Eng) Jan Vos 233

De verduytste Cis. Bly-eindend treurspel
(Fr)

Johan van Heemskerk 230

Veranderlyk geval, of Stantvastige liefde
(Sp)

Dirk Pietersz Heynck 187

De beklaaglyke dwang (Sp) Isaac Vos 158

De stantvastige Genoveva, ofte Herstelde
onnooselheyt. Bly-eyndend-treurspel (Fr)

Anthoon Frans Wouthers 145

Sigimundus, prince van Polen, of ’t Le-
ven is een droom. Bly-eynidgh treur-spel
(Sp)

NN Schouwenburgh 140

Don Louis de Vargas, of Edelmoedige
wraek (Sp)

Dirk Pietersz Heynck 132

De malle wédding óf Gierige Geeraard
(Fr)

Nil Volentibus Arduum groep 126

Toen de schouwburg haar deuren opende in 1638, was het toneel in Italiaanse

stijl gebouwd met een vast decor dat een paleis voorstelde.102 Op het podium waren

aan weerskanten uitbouwen, met erbovenop balkons. In het midden van het podium

stond een troon onder een troonhemel, waar bovenop een galerij was. Ook waren er

twee luiken in het podium die gebruikt konden worden tijdens de voorstelling.103 Het

podium was rijkelijk versierd met bustes van de negen muzen en beelden van Romeinse

goden en werd verlicht door een groot raam er recht tegenover. Het podium zelf was

breder aan de voorkant dan aan de achterkant. Worp stelt voor dat dit in navolging van

de Engelse stijl was, waar het toneel naar voren het publiek in stak en waar scènes die in

verschillende locaties gesitueerd waren achter elkaar, in plaats van naast elkaar werden

gespeeld.104 De indeling van het toneel van de Amsterdamse schouwburg zou zich

hier uitstekend voor lenen. Ondanks het vaste decor, kon er toch enige verandering in

de enscenering aangebracht worden door de doeken onder de uitbouwen te vervangen.

Daarnaast werden er vaak bomen en zoden op het podium geplaatst, en andere, speciaal

102Zie voor een uitgebreide bespreking van de indeling van de schouwburg Worp 1920.
103Worp 1920, p. 89.
104Worp 1920, p. 87.
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gebouwde decorstukken.105

Fig. 5: Toneel van de nieuwe schouwburg te Amsterdam, 1637, van Salomon Savery.

Fig. 6: De loges in de nieuwe schouwburg te Amsterdam, 1637, van Salomon Savery.

105Worp 1920, p. 88.
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Populair in deze tijd was het maken van vertoningen, ook wel tableaux vivants;

zwijgende personen die een tafereel vol handelingen uitbeeldden als een soort film

still.106 Er is hier een interessant contrast met wat de Engelse comedianten zo popu-

lair maakte: hun overdreven bewegingen. Dit wekt de suggestie dat, in tegenstelling

tot wat Bosman schrijft, het niet de acties van de comedianten waren die aansloegen bij

het publiek, maar het spektakel van het verhaal dat werd uitgebeeld.107 Hier is in het

proces van universalising spektakel overgenomen en aangepast om iets te creëren dat

in Nederland nog beter zou werken. Van 1618 tot 1648 was het creëren van tableaux

vivants de taak van Samuel Coster, van 1648 tot zijn dood was dit aan de dichter en

toneelschrijver Jan Vos.108 Vos’ vaak geciteerde regel ‘het zien gaat voor het zeggen’,

die ietwat vreemd lijkt voor een schrijver, moet dan ook begrepen worden in verband

met theater en het spektakel dat daar volgens hem bijhoorde.109 Hij was dan ook de

eerste die in de schouwburg deze tableaux in toneelstukken inlaste; daarvoor waren zij

alleen buiten de schouwburg te zien geweest.110

Een ander onderdeel dat kenmerkend is voor zeventiende-eeuws klassiek drama

in Nederland zijn de reien; de koren die aan het einde van ieder bedrijf zongen.111 Hun

oorsprong ligt in het Griekse toneel. Ze waren opgebouwd uit een triade van zang,

tegen- zang en toe-zang.112 Vondel introduceerde de driedeling in 1639 in zijn stuk

Maegden, waarna het een vast onderdeel werd van tragedies die aan de klassieke vorm

wilden voldoen.113

In 1664 werd er besloten dat de schouwburg verbouwd moest worden. schouw-

burghoofd Tobias van Domselaer schrijft dat de verbouwing plaatsvond omdat het to-

neel ‘veel te breedt en te ondiep is, ook door zijn zwaarte en vastigheyt niet t’elkens met

gezwintheyt lichtelijk, na den eysch der spelen kan verandert worden’.114 Het podium

was dus onhandig en niet flexibel, wat de opvoeringen ouderwets deed aanvoelen. Ook

moet de concurrentie van Jan Baptist van Fornenbergh met zijn schouwburg in Den

Haag meegespeeld hebben in het besluit de Amsterdamse schouwburg te verbouwen.

106Er wordt zelfs gedacht dat deze de inspiratie waren voor schilderijen als De Nachtwacht van Rem-
brandt.
107Bosman 2004. Het was echter wel kenmerkend voor moralistische stukken in Engeland om dumbshow

onderdelen te hebben: scènes waarin werd gemimed.
108Samuel Coster (1579- 1665)
109Zie Schenkveld-van der Dussen 2001.
110Porteman en Smits-Veldt, p. 378.
111Zie voor een bespreking Tussen de bedrijven door?: de functie van de rei in Nederlandstalig toneel

1556-1625 van Lia van Gemert.
112Worp 1904, p. 247.
113Worp 1904, p. 248.
114Van Domselaer, p. 207. Van Domselaer (?? - na 1680).
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De schouwburg leed hier vooral onder door verlies aan acteurs die liever daar speel-

den dan in het ouderwetse Amsterdam. De burgemeesters en godshuisregenten zagen

uiteindelijk in dat de schouwburg gemoderniseerd moest worden om te kunnen blijven

concurreren.115 Op 24 maart 1664 werd de eerste steen voor het nieuwe gedeelte gelegd

door Jan Vos’ dochter Maria, en op 26 mei 1665 werd de nieuwe schouwburg feestelijk

geopend, met een vertoning van Vos’ allegorische toneelspel Inwyding.116

Het lijkt erop dat dit gedicht vooral als doel had alle nieuwe snufjes van het

theater tentoon te stellen. Het belangrijkste hiervan is het ‘konst en vliegwerk’.117 Deze

uitvinding was uit Venetië afkomstig en maakte het nu mogelijk voor acteurs om met

machinerie over het toneel te vliegen aan kabels. Verder was in de verbouwing het

toneel verplaatst en was er een andere indeling gekomen in de zaal.118 Het toneel zelf

was ook veranderd. Er was geen vast decor van een paleis meer, maar er werd meer met

doeken gewerkt: aan weerszijden van het toneel waren zeven schermen geplaatst waar

verschillende doeken om waren gespannen die snel verwisseld konden worden. Tot de

mogelijkheden behoorden ‘Paleyzen, Steden, Dorpen, Zalen, Landtschappen, Hoven,

Bossen, Rotzen, Bergen, Duynen, Stranden, Zeen, Hemel, Hel’.119 Daarnaast waren er

ook doeken die het toneel van boven konden afsluiten en waren er wolken die opgehaald

konden worden. Verder had het toneel één groot zinkluik en zes kleine gekregen.

115Zie voor een bespreking van de invloed van Van Fornenbergh hierop Geerdink. Van Fornenbergh
1624-1697
116Worp 1920, p. 128.
117Geciteerd in Worp 1920, p. 147.
118Zie voor een uitgebreide bespreking Worp 1920, p. 130 en de masterthese van Sanne Hadfy-Kovács.
119Van Domselaer, p. 207. Worp merkt op dat deze woorden van Van Domselaer zijn geschreven voor

de opening van de nieuwe schouwburg. Dertig jaar later worden ze echter letterlijk overgenomen door
Commelin, een aanwijzing dat de enscenering toen nog hetzelfde werkte als bij de opening, anders had
hij Van Domselaer niet geciteerd.
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Fig. 7: Kunst en vliegwerk in de verbouwde schouwburg. De Groote afdaalende Wolk van J.B. Elbe, N.
van Frankendael en Willem Writs.

Fig. 8: Luiken in het podium van de verbouwde schouwburg. Het nieuwe Bosch en de Waterval van
Willem Writs.
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1.3 Jan Vos

Fig. 9: Jan Vos door Jan Lievens, ca.
1660

Jan Vos was een belangrijk figuur voor de Amster-

damse schouwburg; zoals hierboven genoemd was

het zijn dochter die de eerste steen mocht leggen bij

de verbouwing van de schouwburg, werd een stuk

van hem opgevoerd bij de heropening en vertoonde

hij als eerste tableaux vivants op het toneel. Daar-

naast was hij de auteur van de Nederlandse versie van

Titus Andronicus, Aran en Titus, die in 1641 voor het

eerst werd opgevoerd en zoals uit tabel 1, 2 en 3 is

duidelijk geworden, één van de meeste succesvolle

stukken van de schouwburg werd.

Jan Vos werd geboren in Amsterdam, maar wanneer is, net als bij Shakespeare,

onbekend. De poorterboeken waarin zijn geboorte geregistreerd zou moeten staan, zijn

helaas verloren gegaan en er is ook geen melding van zijn doop te vinden.120 Naar

schatting is hij in het jaar 1610 of 1611 geboren; op 20 april 1646 tekende hij een

verklaring waarin hij zichzelf de leeftijd van 35 jaar gaf.121 Hij was waarschijnlijk

de enige zoon in een familie van vijf kinderen.122 Zijn ouders waren Jan Jansz Vos,

een glazenmaker met een winkel in de Kalverstraat op het stukje tussen het Spui en

de Munt, en Aeltje Dircx.123 Aeltje kwam uit een belangrijk katholiek geslacht, dat

voor de Alteratie veel regenten van Amsterdam had geleverd; zo kwam het dat Jan Vos

katholiek was.124

Vos woonde zijn hele leven in de Kalverstraat, waar hij de winkel van zijn vader

overnam. Hij behoorde tot de middenstand en was van een regelmatig inkomen verze-

kerd door de vraag naar glazen ruiten in de nieuwe huizen van het zich steeds verder

uitbreidende Amsterdam. In 1652 werd hij benoemd tot stadsglazenmaker en voorzag

hij alle publieke gebouwen in de stad van ruiten, ook het nieuwe stadhuis.125 Op 20

februari 1639 trouwde de glazenmaker met Grietje Gerrits. Net als bij Shakespeare was

120Buitendijk, p. 5.
121Buitendijk, p. 5. De verklaring betreft een aanslag met een mes op Jan Vos, volgens Dudok van Heel,

p. 28, noot 1.
122Dudok van Heel, p. 25.
123Dudok van Heel, p. 25.
124Dudok van Heel, p. 27. Dudok van Heel noemt hier dat Isaac Vos overigens geen familie was en dat

Jan Vos het vreselijk vond als werk van Isaac aan hem werd toegekend; hij schreef er een puntdicht over
met de conclusie dat ‘Ik wil niet dat men my voor vreemde vaarzen stelt./ Een averechtse gunst is een
bedekt geweldt.’ Vos 1662, p. 442.
125Dudok van Heel, p. 28.
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de bruid op haar huwelijksdag al zwanger, maar de zoon (weer een Jan Vos) die kort

erna werd geboren, werd maar een paar dagen oud.126 In 1650 werd dochter Maria

geboren. Grietje overleed binnen een jaar.127 Vos is nooit hertrouwd.

In de eerste plaats was Vos glazenmaker, en daar verdiende hij zijn brood mee,

maar in zijn vrije tijd schreef hij gedichten en toneelstukken.128 Er zijn ruim 1460

gedichten, twee tragedies en een klucht van zijn hand overgeleverd.129 Onder zijn ge-

dichten zijn er veel geadresseerd aan rijke Amsterdammers, maar er zijn ook veel kri-

tische ‘steekgedichten’. Waar collega-dichters vaak in de problemen kwamen met dit

soort werk, wist Vos altijd net binnen de grenzen van acceptabel te blijven en is hij nooit

wegens smaadschrift voor de rechter gedaagd.130 In 1641 werden zijn eerste toneelstuk-

ken, Aran en Titus en de klucht Oene, opgevoerd, die meteen erg populair waren. Aran

en Titus lokte de bewondering van Barlaeus uit, wat ertoe leidde dat Vos voortaan tot de

in-crowd van Amsterdam behoorde, samen met onder andere Hooft en Huygens.131

Waarom Vos de stap zette om twee toneelstukken te schrijven, is niet bekend.

Een mogelijke connectie tussen hem en deze artistieke wereld is via het St Lucasgilde.

In de tijd van Vos waren naast de schilders, waar dit gilde vooral bekend om staat, daar

ook verenigd de glazeniers, de plaat- en figuursnijders, de plateelbakkers, de borduur-

en tapisserieverwerkers, de kompasmakers, de koffermakers en de prent- en boekdruk-

kers.132 De Amsterdamse schilders waren altijd zeer betrokken geweest bij de schouw-

burg, en ook de boekdrukkers waren sterk verbonden aan de Amsterdamse theatercul-

tuur. Via het gilde zou Vos dus door hen geı̈nspireerd kunnen zijn om zijn toneelstukken

te gaan schrijven. Opmerkelijk is dat W.D. Hooft, een van de eerste schouwburgregenten

die vanaf het begin bij de schouwburg betrokken was, ook een glazenmaker was. Mo-

gelijk kenden zij elkaar en kwam het zo dat Vos’ toneelstukken direct na de opening van

de schouwburg gerepeteerd werden.133 Helaas werden ze pas in 1641 opgevoerd. Dit

komt volgens Geerdink door een wissel in de regenten; naar aanleiding van de bezwaren

die er tegen Vondels Gijsbrecht waren, werden vier van de zes hoofden vervangen door

calvinisten. Hier werd weer kritiek op geuit omdat ze minder aansluiting bij de thea-

126Dudok van Heel, p. 28.
127Dudok van Heel, p. 29.
128Zoals Stipriaan het verwoorde: hij verdiende meer met het dichten van vensters dan het dichten van

verzen. Stipriaan, p. 113.
129Geerdink, p. 12. Zie voor een bespreking van het werk van Jan Vos in verhouding tot sociale veran-

kering Geerdinks boek.
130Buitendijk, p. 12.
131Geerdink, p. 22.
132Hoogewerff, p. 142.
133Kossmann, p. 144.
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termakers van de stad hadden.134 De calvinistische leden van het schouwburg bestuur

zouden de stukken van de katholieke Vos niet hebben willen laten opvoeren, waardoor

het uiteindelijk tot 1641 zou duren.

Vanaf 1647 was Vos zelf regent van de schouwburg, een functie die hem op het

lijf geschreven stond als dichter en toneelschrijver. Zijn katholieke geloofsovertuiging

paste ook in het profiel van een schouwburghoofd. Als hoofd zorgde hij ervoor dat hij

aan de wensen van de stadsregenten tegemoet kwam. Dit hield enerzijds in dat hij er

voor zorgde dat het nut van de schouwburg als didactisch middel werd benadrukt, dat,

zoals eerder genoemd, in lijn moest zijn met de visie van de burgemeesters.135 Ander-

zijds zorgde hij ervoor dat de schouwburg een pronkstuk van de stad bleef met voor-

stellingen die benadrukten hoe belangrijk Amsterdam was. Binnen een jaar van zijn

aantreden als schouwburgregent was Vos al verantwoordelijk voor belangrijke vertonin-

gen. Zo was hij de regisseur van de tableaux vivants die werden vertoond bij feestelijke

gelegenheden als de Vrede van Westfalen in 1648, de Vrede van Westminster in 1654,

het bezoek van Amalia van Solms met de jonge prins Willem in 1659 en dat van Mary

Stuart in 1660.136 Maar bovenal was het zijn taak economisch succesvolle stukken te

vertonen. Als schouwburgregent regisseerde hij veel stukken van anderen, maar ook

drie van zijn eigen hand. Daarnaast schreef hij regelmatig gedichten die voorgedragen

werden, zoals bij de opening van de nieuwe schouwburg in 1665. Tot aan zijn dood in

1667 bleef hij populair; hij kreeg zelfs op zijn sterfbed nog een verzoek van Johan de

Witt om een vers te leveren.137 Op 11 juli werd hij begraven in de Nieuwe Kerk.

Na zijn dood bleven zijn stukken nog een tijd populair. Helaas kwam hier met de

opkomst van de Nil Volentibus Arduum beweging verandering in, waarover later meer,

en het beeld onder literatoren van Vos als tweederangs schrijver heeft tot in de twintigste

eeuw aangehouden.138 In zijn dissertatie van 1879 riep Worp op om onderzoek naar Jan

Vos te doen vanwege zijn prominente plek in het zeventiende-eeuwse culturele leven.

Vanaf dat moment is er meer, en positievere, aandacht voor hem geweest.139

134Geerdink, p. 33.
135Geerdink, p. 107. In veel van zijn gedichten verwijst hij hier naar. Zie bijvoorbeeld de Vergroting van

Amsterdam, waarin Minerva Juno door Amsterdam leidt en bij de schouwburg zegt: ‘Door wyze lessen
wordt men tot de deugdt geleit./ Toneelspel leert het volk hun overheeden eeren.’
136Dudok van Heel, p. 35. Tijdens dit laatste bezoek verzorgde Vos een optocht met twintig praalwagens,

waarbij hij zelf voorop te paard reed. Helaas beging hij een enorme blunder door op één van de wagens
de onthoofding van Karel I af te beelden, de vader van Mary Stuart. Dit leidde tot een lading kritiek op
Vos in de vorm van pamfletten. Volgens Buitendijk is Vos aan deze kritiek niet onderdoor gegaan, maar
van het voorval is wel ‘tot in de twintigste eeuw [...] schande [...] gesproken’. Buitendijk, p. 18.
137Stipriaan, p. 113.
138Geerdink, p. 22-3.
139Zie onder anderen Buitendijk, Geerdink en Porteman en Smits-Veldt.
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1.3.1 Aran en Titus

Uit tabellen 1, 2 en 3 die hierboven zijn besproken is duidelijk geworden dat Aran en

Titus echt één van de grootste successen aller tijden van de Amsterdamse schouwburg

is. Zowel voor als na de verbouwing in 1664 is het in de top tien van meest opgevoerde

toneelstukken te vinden, respectievelijk op de tweede en zesde plek. Zelfs jaren na

de dood van Jan Vos willen Amsterdammers dit stuk nog zien en het staat met 233

opvoeringen op de derde plaats van meest opgevoerde stukken in de schouwburg aan de

Keizersgracht. In totaal heeft het stuk f 63.378,15 opgeleverd voor het weeshuis en oude

mannenhuis.

1.3.1.1 Samenvatting

Om het stuk van Vos goed voor de geest te hebben en de overeenkomsten met Shake-

speares Titus Andronicus te zien, volgt hier een korte samenvatting van het verhaal,

alvorens het besproken wordt en vergeleken met Titus Andronicus. Het stuk opent met

een tableau vivant, waarin Koningin Thamera van de Gotten en haar zoons Quiro en De-

metrius, Rome in geleid worden. Titus Andronikus staat op een praalwagen die wordt

voortgetrokken door vier Gotsche veldheren. Het tableau bevat veel allegorische figu-

ren, onder andere Zeege, Wijsheid en Dapperheid. Dan begint het stuk. Titus komt aan

bij de keizer van Rome, Saturninus, die, overdonderd door de schoonheid van de buit-

gemaakte Gotsche koningin, met haar wil trouwen, maar zij wijst hem af. Tegelijkertijd

is de Moor Aran bij de Wichelaars, die hem willen offeren aan de Goden. Thamera,

die de geliefde is van Aran, biedt zichzelf aan in zijn plaats. Saturninus besluit Aran

te sparen als Thamera met hem trouwt. Dit leidt tot hevig protest van alle aanwezigen,

in het bijzonder van Titus, die vinden dat de Moor geofferd moet worden om de Goden

tevreden te stemmen. Aran hoort dit, en zweert het huis Andronikus uit te roeien. Aran

overtuigt de zonen van Thamera, Quiro en Demetrius, dat hun vaders geest aan hem

heeft duidelijk gemaakt dat hij is vermoord door Titus en dat zij zich moeten wreken

voor zijn dood door Titus’ eer te schenden. Aran vertelt ze dat ze Titus’ dochter Roze-

lijna moeten verkrachten, en opdat zij niet duidelijk kan maken wat haar is overkomen,

moeten ze haar tong en handen af snijden. Wanneer Rozelijna met haar geliefde Bas-

sianus, de broer van keizer Saturninus, door het bos wandelt en daar Aran en Thamera

ziet kussen, verklaren ze at ze het de keizer gaan vertellen, waarop Quiro en Demetrius,

die op hun moeders roep om hulp afkomen, Arans plan uitvoeren.

Tijdens de jacht lokken Thamera en Aran twee zonen van Titus, Klaudillus en
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Gradamard naar de plek waar Bassianus’ lijk is opgehangen. Daar werpt Aran ze in een

put waar hij al eerder een helm met goud heeft verstopt en een brief waaruit blijkt dat

twee andere zoons van Titus, Pollander en Melanus, Bassianus en hun oudere broers

hebben laten doden. Titus, zijn broer Markus, zijn overige zoon Lucius en de keizer

horen de mannen in de put en ontdekken alles. De twee zoons in de put zijn inmid-

dels gestorven als Thamera gehavend verschijnt en de keizer wijsmaakt dat Pollander

en Melanus haar wilden aanvallen, maar dat Aran haar gelukkig heeft kunnen redden.

Saturninus veroordeelt Pollander en Melanus ter dood. Titus smeekt hem dit niet te

doen, maar hij is niet te overtuigen. Markus vindt Rozelijn in het bos.

Aran overtuigt Titus ervan zijn rechterhand af te hakken in ruil voor zijn zoons,

maar hij krijgt alleen hun twee afgehakte hoofden terug. Lucius wordt verbannen. Voor

hij vertrekt zweert hij met zijn vader en oom en de geesten van Klaudillus en Gradamard

dat ze hen zullen wreken en Rome zullen verdelgen. Hij verzamelt de manschappen van

zijn broers om dit doel te behalen.

Buiten de stad luistert Lucius Aran, Quiro en Demetrius af die het hebben over

Rozelijns verkrachting. Hij neemt Aran gevangen om hem aan zijn vader af te leveren;

Thamera’s zoons ontsnappen. Ondertussen kan Rozelijn in Rome aan de hand van Ovi-

dius’ Metamorphosen en een staf in het zand duidelijk maken wat haar is overkomen.

Titus en Markus besluiten haar te wreken. Thamera die heeft vernomen dat Aran gevan-

gen is, heeft een list bedacht, en verkleed als Wraakzucht verschijnt ze met haar zoons

bij Titus om hem te overtuigen dat Lucius achter alles zit. Titus trapt niet in de list, maar

bidt Thamera/Wraak naar het paleis te gaan om Thamera en Saturninus uit te nodigen

Fig. 10: Gravure op de 5e druk (1656). De
gravure werd volgens Buitendijk al in 1648
gebruikt. Bovenin de afbeelding, op de balk,
zit een dier, waarschijnlijk een vos.

bij hem thuis waar hij belooft Lucius in hun bij-

zijn te vermoorden. Hij vraagt haar haar zonen

bij hem achter te laten. Samen met familiele-

den vermoordt hij hen. Hij serveert hun ge-

braden lichamen en bloed vermengd met wijn

tijdens het banket, wat hij onthult nadat Tha-

mera heeft gegeten en gedronken. Hij ver-

telt Saturninus wat Rozelijn is overkomen, en

steekt haar neer. Vervolgens laat hij de gevan-

gen Aran boven een vuur hangen waar hij tot as

verbrandt, en steekt hij Thamera neer. Hierop

steekt Saturninus Titus neer, en Lucius, die het

gehele banket vermomd aanwezig was, steekt
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Saturninus neer. Het stuk eindigt met Markus die Lucius tot keizer benoemt en hem

aanraadt de stad te laten omsingelen en vijanden te verbannen.

1.3.1.2 Geschiedenis, ontvangst en opvoeringen

Hoewel de première van Aran en Titus op maandag 30 september 1641 was, had Jan

Vos het toneelstuk al in 1638 voltooid; Kossmann meldt dat er in het voorjaar van 1638

in het uitgifte boek van het Weeshuis wordt genoteerd: ‘rolleeren van het spel van Jan

Vos en zijn klucht van Oenen’. Met ‘het spel’ kan volgens Kossmann alleen Aran en

Titus worden bedoeld.140 Waarschijnlijk had dit uitstel te maken met een wisseling in de

schouwburghoofden later in het jaar.141 Daar zullen de schouwburgregenten wel spijt

van gehad hebben toen het stuk eenmaal vertoond werd; het was meteen zo populair

dat er de gehele maand oktober van dat jaar niets anders op de planken stond. Op de

volgende pagina is in figuur 11 een punch card te vinden van alle opvoeringen van Aran

en Titus, gemaakt met behulp van de OnStage database.

Fig. 11: Punchcard van optredens Aran en Titus gemaakt met de tool in de OnStage database

Dat het stuk verwant is aan Shakespeares Titus Andronicus, valt na het lezen van

de twee samenvatting niet te ontkennen. De vermoedelijke route van het stuk van het

Londense toneel naar het Amsterdamse lijkt te traceren. Tussen 1623 en 1636 bezocht

een groep Engelse comedianten Amsterdam, die zich de ‘Kursächische Komedianten’

noemden. Uit het repertoire van deze groep is het Duitse verzamelwerk Englische Co-

medien und Tragedien van 1620 afkomstig, waar ook Titus Andronicus in was opgeno-

men. In Nederland hebben Nederlandse acteurs zich bij de troep gevoegd, onder wie

Adriaen van den Bergh.142 Hij zal Titus dus opgevoerd hebben met hen, en op basis

hiervan heeft hij vermoedelijk een verloren gegaan stuk genaamd Andronicus, geschre-

ven. Braekman oppert dat omdat Van den Bergh waarschijnlijk zeer goed Engels sprak,

het ook een mogelijkheid is dat hij een quarto van het stuk van Shakespeare heeft kun-

nen lezen en dat heeft kunnen gebruiken tijdens het schrijven van zijn stuk.143 Er wordt

140Kossmann, p. 144.
141Geerdink, p. 33.
142Adriaen van den Bergh (?? -na 1652).
143Braekman, p. 127.
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gedacht dat dit verloren stuk van Van den Bergh de basis was voor Vos’ toneel.144 Maar

ook van andere stukken zijn er invloeden te vinden. Zo zijn er ook parallellen met

Shakespeares Hamlet en wijst Worp een aantal passages aan waar parallellen met Sen-

eca’s stuk Thyestes in te zien zijn.145 Het volgende hoofdstuk bevat een analyse van de

teksten en zal verder ingaan op de gelijkenissen en afwijkingen tussen de verschillende

versies.

Wat Vos’ bron ook was, het stuk dat hij schreef werd ontzettend geprezen. Een

brief van zijn beschermheer Caspar van Baerle aan Constantijn Huygens uit december

1641 leert ons dat Van Baerle er zo van onder de indruk was dat hij het dan al zeven

keer gezien heeft. In deze brief schrijft hij ook:

De heer Hooft heeft het op mijn’ aenmaening gehoort, en stondt als voor ’t hooft gesla-

gen. Van der Burg heeft het gehoort, en stondt stom van verbaestheit. Vondel heeft het

gehoort, en zeide, ’t is een man van wonderbaer verstandt.146

In de eerste druk van het stuk verschenen dan ook vier drempeldichten: aanprijzingen

voor het stuk en de auteur. Zijn bewonderaars zeggen er vooral van onder de indruk

te zijn dat een simpele glazenmaker zoiets had kunnen produceren. Het stuk werd ook

geschikt geacht om aan belangrijke gasten te tonen, zo werd het op 30 december 1645

aan de koningin van Polen vertoond bij haar bezoek aan de schouwburg.147

Een reden dat het stuk zo populair was, is wellicht dat Vos begreep dat het Am-

sterdamse publiek van gruwelen hield.148 Zo is in de top tien van meest populaire stuk-

ken tussen 1638 en 1665 naast Aran en Titus ook het gruwelijk Don Jeronimo van Van

den Bergh te vinden. Daarnaast zat Aran en Titus vol spektakel; ook al was de schouw-

burg nog niet voorzien van vliegwerk en de mogelijkheid tot snelle decor wissels, zat

het stuk vol afwisselingen zodat er ontzettend veel gebeurde op het toneel. Braekman

heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal plot-elementen in het stuk; hij stelde

vast dat er gemiddeld iedere 49 regels een nieuw plot-element aan bod kwam.149

Buitendijk benadrukt dat het stuk ook veel verschillende dramaturgische ele-

144Buitendijk, p. 10-11. Aanleiding tot dit vermoeden is een gedicht van Tengnagel, waarin hij toneel-
stukken van Van den Bergh benoemt en over Andronicus zegt dat iemand die het ‘veel beter verf kon
geven (...) stoffen nam van zijn’. Dit zou over Vos gaan. Braekman, p. 125.
145Worp 1892, p. 240. Omdat Vos zelf ‘niet dan zijn moeders taal’ kon, vermoedt Worp dat hij is

geholpen door een collega aan een vertaling, wellicht Van Baerle, zijn beschermer.
146Geciteerd in Geerdink, p. 31.
147Geerdink, p. 101.
148Porteman en Smits-Veldt, p. 539.
149Braekman heeft in zijn onderzoek de reien buiten bespreking gelaten. Ik heb deze wel betrokken in

mijn calculatie van elementen. Zie voor de elementen die hij onderscheidt p. 131, 139-40, 149, 157, 164.
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menten bevat. Als element onderscheidt hij vertoningen, zoals die aan het begin, mo-

nologen, hevige acties als moorden, verschijningen, zoals de geesten van Titus’ doden

zonen, ballet, de mommerijen van regel 1987, muziek en de zang van de reien aan het

einde van elk bedrijf. Deze variatie zorgde voor een levendig theater. Daarnaast maakte

Vos goed gebruik van het toneel. Bijvoorbeeld in de scènes in het bos, waar op ver-

schillende plaatsen op het podium Rozelijna met Bassianus en Aran met Thamera korte

scènes hebben die elkaar afwisselen voor de vier bij elkaar komen. In de slotscènes

wordt ook gebruik gemaakt van de diepte van het podium: op de voorgrond het banket,

op de achtergrond de gevangen Aran die gehoord kan worden door een gordijn.150

Maar er was ook kritiek op Aran en Titus. De grootste bedreiging van het stuk

was de Nil volentibus arduum beweging, die in 1669 werd opgericht. Toen leek het

even alsof Aran van het toneel ging verdwijnen. Deze beweging verheerlijkte het Frans

classicisme, en wilde alleen deugdelijke stukken op het toneel. Alles wat ‘griezelig,

plat en aanstotelijk’ was, moest verdwijnen.151 Andries Pels, vooraanstaand lid van de

beweging, schreef in 1681 Gebruik én Misbruik des Tooneels waarin in het bijzonder

Jan Vos en Aran en Titus constant worden aangedragen als bewijs en voorbeeld van

de verderfelijkheid van de toneelcultuur.152 Hier wordt echter weer duidelijk dat de

schouwburg een commerciële instelling was; vanwege de aanhoudende populariteit van

het stuk, en het geld dat het opbracht, verdween het niet uit het repertoire, ook al botste

het nog zo met de overtuigingen van het nieuwe bewind.153 Zoals uit de punchcard in

figuur 11 duidelijk wordt, werd het stuk nog steeds veel opgevoerd.

1.4 Overeenkomsten en verschillen tussen Titus Andronicus en Aran en Titus

Wie naar Aran en Titus kijkt, kan eigenlijk het Duitse stuk, Eine Sehr klägliche Tra-

goedia von Tito Andronico und der hoffertigen Kayserin, uit 1620 niet overslaan. Zoals

hierboven genoemd is deze versie namelijk ook op enige manier verbonden aan Vos’

stuk, hetzij doordat het de versie is die hij zelf opgevoerd heeft zien worden door En-

gelse comedianten, hetzij doordat het de bron was van het stuk van Van den Bergh, dat

wellicht weer als Vos’ bron diende. Helaas is er in dit onderzoek niet genoeg ruimte om

dit stuk in zijn geheel te bespreken, maar enkele elementen uit het stuk zullen wel aan

150Buitendijk, p. 55.
151Worp 1920, p. 149.
152Zie voor een bespreking hiervan de inleiding van de editie verzorgd door M. Schenkeveld-Van der

Dussen.
153Porteman en Smits-Veldt, p. 711.
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bod komen in de volgende vergelijkingen.154

Dat Jan Vos niet een origineel stuk had geschreven, was in zijn tijd ook al bekend.

De tweede druk van het stuk in 1641 bevat een gedicht, ondertekend Yver, met de regel

‘Hoe fraei d’ontleende stof schoeit op uw hooghe leest’.155 Het was echter pas in 1823

dat Bilderdijk het stuk koppelde aan Shakespeare.156 Dit deel van het onderzoek zal

door elementen van Aran en Titus te vergelijken met die van Titus Andronicus antwoord

geven op de vraag hoe het stuk van Shakespeare vervormde tijdens culturele overdracht.

Een van de meest voor de hand liggende veranderingen is de taal. Dit werpt ech-

ter gelijk een grote vraag op die helaas onbeantwoord zal blijven, want hoe kon Vos, die

alleen zijn moedertaal sprak, het stuk uit het Engels of het Duits vertalen? Braekman

merkt op dat er geen enkele zin in Aran en Titus is die overeenkomt met Titus Androni-

cus of het Duitse stuk, wat bewijst dat het stuk in elk geval geen vertaling is, maar een

bewerking.157 Zoals hierboven genoemd, is het verloren gegane toneelstuk van Adriaen

van den Bergh wellicht Vos’ bron geweest, maar Worp noemt Van den Berghs stijl in

zijn overgeleverde stukken ‘houterig’ en ‘kinderachtig’, waardoor verwacht wordt dat

zijn Andronicus dit ook was.158

Het oordeel van Worp en Buitendijk van zijn kunde maakt het daarnaast on-

waarschijnlijk dat Van den Bergh zelf de creativiteit had om het stuk aan te passen tot

de versie die we van Vos kennen. En daarnaast, had Vos’ stuk ook zo veel lof ontvan-

gen als het slechts een adaptatie was? Het valt te verwachten dat de reacties van Van

Baerle en anderen dan niet zo lovend waren geweest: als ze het al hadden gezien was

het immers niet zo verrassend. Helaas blijft dit allemaal speculatie en zal hier pas een

antwoord op kunnen komen als het stuk Andronicus gevonden wordt. In de volgende

analyses moet in het achterhoofd gehouden worden dat als iets toegeschreven wordt aan

Vos, dit ook aan Van den Bergh zou kunnen zijn.

154Zie voor een uitgebreide bespreking van dit stuk Braekman.
155Yver, p. 2.
156Braekman, p. 117.
157Zie Braekman, hoofdstuk 3.
158Worp 1904, p. 317. Hoewel dit oordeel meer dan 100 jaar oud is, en Worp nogal sterk is in zijn

oordelen, is dit het laatste wat er over Van den Bergh is geschreven; Buitendijk neemt het in 1975 over en
in het meest recente werk, Nieuw vaderland voor de muzen, wordt Van den Bergh alleen genoemd als de
auteur van een werk dat een ander werk inspireerde. Hieruit concludeer ik dat Van den Bergh geen groot
talent was, en hoewel Worp misschien te hard is in zijn oordeel, valt het te verwachten dat Andronicus
geen meesterwerk was.
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1.4.1 Titel en personages

Het eerste wat opvalt als de toneelstukken naast elkaar gelegd worden, is de afwijkende

titels. Waar alle drie de versies Titus, of een verbastering ervan, in de titel noemen,

verschillen ze toch aanzienlijk. De titel van het Duitse stuk legt nadruk op de relatie

tussen Titus en de Gotsche koningin, maar Vos’ titel maakt duidelijk dat het stuk over

Titus en Aran gaat. De ondertitel van het Nederlandse stuk, Wraak en Weerwraak, legt

hier nog sterker de nadruk op. De volgorde van namen in Vos’ titel staat in verhouding

tot deze ondertitel: Aran is uit op wraak, Titus op weerwraak. Deze verhouding brengt

ook een balans en symmetrie in het stuk, die in mindere mate aanwezig is in de andere

twee versies. Het eerste deel van het stuk draait om Arans wraak. Het kantelpunt

is halverwege het derde bedrijf, wanneer de Androniki de hoofden van Pollander en

Melanus ontvangen en besluiten dat zij wraak moeten nemen.159 Deze symmetrie kan

toegeschreven worden aan het talent van Vos als auteur. Het aanpassen van de titel van

het stuk hangt daar in zeker mate mee samen, de titel moet immers aansluiten bij de

inhoud, maar het is ook een gevolg van universalising. Dit wordt nog duidelijker uit

de sterke didactische boodschap van het Nederlandse stuk, want hoewel het voelt alsof

Titus het recht heeft om zich te wreken, loopt het ook met hem niet goed af. Wie uit is op

wraak, om wat voor reden dan ook, zal niet tot een goed einde komen. In Shakespeares

verhaal staat de kijker een stuk minder sympathiek tegenover Titus omdat hij in de eerste

akte zijn eigen zoon doodt wanneer deze Lavinia wil helpen. Door deze daad ontbreekt

ook de symmetrie uit het stuk.

De lijst van personages is ook een interessante bron om te vergelijken. Shake-

speares rolverdeling bevat 24 personages met een naam en noemt twee groepen van

ondefinieerbare grootte, namelijk ‘other romans’ en ‘other goths’. Bate schat dat het

theatergezelschap bestond uit tussen de 25 en 27 personen.160 Vos’ ‘personaadjen’ zijn

er 18 en uit het Passonaadboek Anno 1658 wordt duidelijk dat er inderdaad 18 verschil-

lende acteurs meespeelden in het stuk.161 Verder noemt hij ten minste acht zwijgenden

en vijf reien. Uit hoeveel personen de reien bestonden is onduidelijk; in één van de

teksten wordt vanuit de eerste persoon enkelvoud gezongen, het kan dus dat dit een solo

was, maar een indicatie van hoeveel leden de reien verder hadden ontbreekt.162 Tabel 4

toont de personages van Shakespeares stuk naast die van Vos en het Duitse stuk.

159Buitendijk wijst het kantelpunt in regel 1305 aan, maar mijns inziens is deze hele scène van belang
om van Aran naar de Androniki te verschuiven.
160Bate 1995, p. 94.
161Passonaadboek Anno 1658, p. 34.
162Namelijk in de toezang van de rei van het derde bedrijf.
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Fig. 12: De rolverdeling op 10 augustus 1658. De Noozemans, over wie later meer,
spelen mee als man en vrouw Saturninus en Thamera

Dat het Duitse stuk veel minder personages heeft dan de andere twee, komt door

het platform: rondreizende theatertroepen waren doorgaans veel kleiner dan het aantal

acteurs dat beschikbaar was om in een vast theater op te treden. Daarom werden rollen

vaak samengevoegd of weggelaten, wat ook tot veranderingen in het verhaal leidde.163

Vos’ platform gaf hem de mogelijkheid het aantal rollen te vergroten. Opvallend is dat

Vos negen personages heeft wiens naam overeenkomt met Shakespeare, hoewel ze soms

wat verbasterd zijn, zoals Chiron naar Quiro. Alleen de namen van Titus’ kinderen en

kleinkind zijn, op Lucius na, allemaal anders. Er kan dus met enige zekerheid vastge-

steld worden dat Vos kennis had van Shakespeares personages; er is immers geen reden

waarom een rondreizende troep in de ene voorstelling zulke afwijkende namen zou ge-

bruiken, om vervolgens ergens anders weer de originelen te gebruiken. Dit maakt het

zeer waarschijnlijk dat Vos een kopie van het stuk van Shakespeare heeft gezien. Op

163Bate 1995, p. 44.
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Tabel 4: Personages in Titus Andronicus, Aran en Titus en het Duitse stuk uit 1620.

Titus Andronicus Aran en Titus Duitse stuk uit 1620

Saturninus Saturninus Römische Käyser

Bassianus Bassianus Andronicae Gemahl

Titus Andronicus Titus Andronikus Titus Andronicus

Marcus Andronicus Markus Andronikus Victoriades

Zonen van Titus:
Lucius,
Quintus,
Martius,
Mutius

Zonen van Titus:
Lucius,
Pollander,
Melanus,
Klaudilus,
Gradamard

Vespasianus

Lavinia Rozelijna Andronica

Young Lucius Andronicus Askanius

Publius Andronicus, zoon
van Marcus

Kinsmen to Titus: Sempro-
nius, Caius, Valentine

Aemilius, a noble Roman

Tamora Thamera Aetiopissa

Zonen van Tamora: Zonen van Thamera:
Alarbus, Demetrius
Chiron Demetrius Helicates

Quiro Saphones

Aaron Aran Morian

A Captain

A Messenger Tacitus, Bode, Quintus,
Staatjongen van Aran

Bote

A Clown Bote

A Nurse and a black child

Other Romans Weise Wachter

Other Goths Weise Wachter

Leeuwemond, de Wichelaar

Rei van:
Roomsche burgers Tem-
peliers, Gotten, Roomsche
Iofferen Andronizenzer
Iofferen

Zwijgende:
Roomsche Raden Room-
sche Rechters Vier Kornel-
len Philippus, Kamillus
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deze manier werd theater dus ook in gedrukte vorm uitgewisseld, zoals Henke in zijn

theorie benoemt. Aannemelijk is dat Vos dan ook de rest van het stuk kende. Opmerke-

lijk is dat het Duitse stuk alleen de naam Titus Andronicus heeft die overeenkomt met

het stuk van Shakespeare; de overige negen personages hebben allen een afwijkende

naam. Veel van de personages hebben ook geen eigennaam, maar een omschrijving, zo-

als Römsche Käyser, Morian, Aetiopissa en Andronica. Dit zou kunnen komen doordat

omschrijvingen in plaats van namen door een taalbarrière veel duidelijker waren voor

het publiek.

1.4.2 Plot-elementen

Braekmans onderzoek wijst uit dat Aran en Titus twintig plot-elementen bevat die wel

in de Engelse versie zitten en niet in de Duitse, maar evenveel elementen die wel in

het Duitse stuk zitten, en niet in het Engelse.164 Uit beide categorieën zal een element

besproken worden.

Allereerst een element dat alleen overeenkomt met Shakespeare. Voor het ver-

loop van beide verhalen is in de eerste scène van belang dat iemand van de Gotsche

gevangenen geofferd wordt. Dit is dan de aanleiding voor de overige Gotten om wraak

te willen. In Shakespeares stuk is het de oudste zoon van Thamera die geofferd wordt,

bij Vos is het Aran. Maar hier wijkt Vos gelijk weer af van Shakespeare: in beide

verhalen smeekt Thamera om het offer niet door te laten gaan, bij Shakespeare zonder

resultaat, maar bij Vos bereikt ze wel wat ze wil. Saturninus besluit Aran te sparen mits

Thamera belooft dat ze met hem trouwt. Vos heeft hier het theatergram gebruikt van

een vrouw die haar geliefde wil redden door met een ander te trouwen. Deze verhaallijn

is herkenbaar voor het publiek, en door het aan het verhaal toe te voegen, heeft Vos het

principe van universalisation toegepast.

Naast deze actie van Vos het stuk herkenbaarder maakt voor het publiek, draagt

het ook significant bij aan de kwaliteit van het stuk. Door de motivator passie en liefde

toe te voegen wordt het naar een hoger niveau getild dan van een verhaal dat enkel om

wraak gaat. De passie en liefde tussen Thamera en Aran drijft het verhaal voort op een

veel complexer niveau dan bij Shakespeare. De passie van Saturninus voor Thamera,

hoe hij voor haar zijn keizerlijke principes opzij zet en niet het offer aan Mars maakt dat

noodzakelijk is, wekt bij Titus ook een passie op in de vorm van vaderlandsliefde, die

weer als gevolg een passionele woede bij Aran oproept om zich op het huis Androniki

164Braekman, p. 167- 171. Zie voor een analyse van de verschillen vanuit een politiek perspectief het
artikel van Helmers.
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te wreken. Het narratief wordt erdoor versterkt en laat een laag zien die mist in het stuk

van Shakespeare.

Een van de plot-elementen die door de rondreizende spelers moet zijn toege-

voegd aan het verhaal en dat is terug te vinden in zowel het Duitse als Vos’ stuk, is dat

Thamera haar man vermoord heeft. Vos heeft dit element in zijn stuk echter uitgewerkt

tot essentieel voor het verloop van het verhaal. Hij laat Aran Thamera’s zonen wijsma-

ken dat het Titus was die hun vader heeft (laten) vermoorden, en dat zijn geest nu aan

hem verschijnt om zijn zonen op te roepen Rozelijna te verkrachten om zijn moord te

wreken. Dit plot-element, dat uniek is voor Vos’ stuk, is bijzonder interessant omdat het,

zoals Buitendijk opmerkt, overeenkomsten bevat met een ander stuk van Shakespeare;

Hamlet.165 Buitendijk merkt echter niet op dat de overeenkomsten verderop in het stuk

sterker zijn: waar Aran in deze scène verzon dat hij een geest zag, verschijnen er in

het derde bedrijf wel degelijk geesten aan Titus, Marcus en Lucius. Ook dit element is

uniek voor Vos en doet sterk denken aan de scène uit Hamlet waarin Hamlet, Horatius

en Marcellus zweren op de geest van Hamlets vermoorde vader. Hier zweren Titus,

Marcus en Lucius op de geesten van de vermoorde zonen van Titus dat ze hen zullen

wreken. Het theatergram dat in beide toevoegingen wordt gevolgd is dat van wraak voor

de dood van een familielid.

Naast deze unieke besproken plot-elementen voor Vos’ stuk, heeft Braekman er

nog 42 geı̈dentificeerd, 45 in totaal dus. Ook zijn er elementen die ontbreken in Aran

en Titus maar die wel in beide andere stukken te vinden zijn. In de eerste scène is dat

bijvoorbeeld dat de keizer eerst met Titus’ dochter zou trouwen. Waarom Vos dit uit zijn

stuk heeft gelaten, is onduidelijk. Wellicht heeft het te maken met de vele handelingen

die al in het eerste bedrijf zijn te vinden. Een extra kan Vos te veel hebben gevonden.

Daarnaast is het niet essentieel voor de verdere verloop van het verhaal.

1.4.3 Enscenering

In vergelijking van de stukken is het ook nuttig om te kijken naar de enscenering. Hier-

voor zijn de toneelaanwijzingen erg bruikbaar. Shakespeare zette regelmatig toneelaan-

wijzingen in zijn teksten om duidelijk te maken waar op het toneel iets gebeurt, van

welke kant personen opkomen of afgaan, en de handelingen die worden uitgevoerd.

165Hier is iets speciaals aan de hand, want dit stuk is niet opgenomen in het Duitse werk van 1620 en
er was ook nog geen Nederlandse vertaling van dit werk. Wel was het stuk in 1638 al op het continent
vertoond: op 24 juni 1624 wordt in Dresden de Tragoedia von Hamlet einen Printsen aus Dennemarck
opgevoerd door Engelse comedianten. Daarmee is het ook erg voor de hand liggend dat het stuk opge-
voerd werd in de Lage Landen. Cohn, p. cxv.
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Zoals al eerder genoemd, was het voor rondreizende theatertroepen zeer belangrijk om

juist dit soort handelingen op het podium uit te vergroten; dit was waarmee de aandacht

van het publiek gehouden werd bij een voorstelling die ze niet konden verstaan. Het

overgeleverde Duitse stuk bewijst dat dit zo was; het bevat veel toneelaanwijzingen.

Jonathan Bate beschrijft in de introductie van zijn editie van Titus Andronicus dat deze

aanwijzingen hem hebben geholpen bij het reconstrueren van enkele scènes in Shake-

speares stuk. De verwarrende zin van Marcus dat Lavinia iemand kust was voor veel

regisseurs een struikelblok geweest, totdat Bate ontdekte dat in het Duitse manuscript

duidelijk werd gemaakt door middel van een aanwijzing dat Lavinia de afgehakte hoof-

den van haar broers kuste. Bate is in 1995 de eerste die deze aanwijzing heeft kunnen

verduidelijken in zijn editie.166

De Nederlandse versie heeft daarentegen veel minder toneelaanwijzingen dan

de Engelse. Slechts tweemaal maakt Vos duidelijk wat zijn spelers doen: in het tweede

bedrijf ‘Titus schrijft met zijn vinger in d’aard’ en in het vierde bedrijf ‘Rozelijna slaat

Titus ‘t boek uyt de hand’. Vos geeft zelfs niet aan waar een scène zich afspeelt, of

wanneer een nieuwe scène begint.167 Dit maakt het erg lastig om te weten wat de

personages op het toneel precies doen en waar ze zijn. Uit de tekst kan soms blijken

waar een scène zich afspeelt en welke handelingen plaatsvinden, maar ook de gravures

die bij de verschillende quarto’s zijn gedrukt zijn onmisbaar voor de reconstructie van

de enscenering. Shakespeare maakt in zijn stuk gebruik van de drie lagen van het toneel;

het Duitse stuk bevat ook aanwijzingen dat er ‘von oben’ naar beneden wordt gekeken,

maar aanwijzingen dat er ook lager dan het toneel gespeeld werd zijn er niet, de scène

met de put is bijvoorbeeld niet terug te vinden in deze tekst. Omdat de troep natuurlijk in

iedere stad op een ander soort toneel kwam, is het aannemelijk dat dit soort handelingen

alleen plaats konden vinden wanneer de locatie het toestond. Hierin wordt de fluı̈diteit

van theater van rondreizende troepen weer benadrukt.

Bij Vos zijn er echter weer drie lagen in het stuk te vinden. Dat de Amsterdamse

schouwburg luiken in het toneel had, is bekend. Uit de gravure van de eerste druk

van het stuk wordt duidelijk dat Aran in de slotscène, als hij geroosterd wordt, uit een

van deze luiken steekt terwijl er om hem heen een vuur woedt. Zo wordt de illusie

gewekt dat hij verbrand wordt. De gravure die bij de vijfde druk uit 1656 zit, figuur 10,

bewijst dat in deze scène ook gebruik wordt gemaakt van een hogere laag in het toneel:

166Bate 1995, p. 47-8.
167Buitendijk zegt echter dat je er vanuit kan gaan dat een nieuwe scène begint wanneer er een rijtje

personages wordt genoemd die in een scène voorkomen. p. 47.
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de gravure laat Aran zien die aan een touw van een balkon bengelt, waar hij daarvoor

gestaan zal moeten hebben.168

Fig. 13: Gravure bij de eerste druk (1641).

1.5 Conclusie

In dit eerste hoofdstuk heb ik onderzoek gedaan naar de uitwisseling van theater uit En-

geland binnen de culture area van Noord-Europa door te kijken naar de reis die Shake-

speares toneelstuk Titus Andronicus heeft afgelegd om uiteindelijk als Jan Vos’ Aran en

Titus in de Amsterdamse schouwburg op de planken te staan. Dit heeft verschillende

antwoorden naar voren gebracht op de hoofdvraag van dit onderzoek; welke verande-

ringen onderging een toneelstuk in het proces van overdracht van de ene cultuur op de

andere. In het onderzoek zijn de vier manieren die Robert Henke in zijn theorie over

uitwisseling van theater identificeerde leidend geweest.

Allereerst was om verspreiding van het toneel mogelijk te maken de invloed van

de adel onmisbaar; door Engelse Comedianten van hun netwerken tussen Engeland en

Duitsland gebruik te laten maken, werd het makkelijker voor de troepen om rond te rei-

zen. Maar overdracht vond daarnaast ook plaats door de uitwisseling tussen acteurs uit

168Voor een uitvoerige analyse van de gravures en een uitleg hoe de illusies van het verbranden van Aran
werden gecreëerd, zie Hummelen.
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verschillende landen toen na verloop van tijd troepen een meer internationale samen-

stelling kregen. In de route die Titus Andronicus aflegde wordt in het bijzonder Adriaen

van den Bergh aangewezen als zo’n acteur die door met een Engelse troep op te trekken

in aanraking kwam met Shakespeares stuk en het vertaalde (en misschien ook bewerkte)

voor het Nederlandse toneel.

Door de restricties die gepaard gingen aan rondreizend theater, zoals minder

acteurs en attributen, waren de troepen genoodzaakt aanpassingen in hun stukken te

maken, onder andere in het aantal personages of door het invoegen van bekende thea-

tergrammen om beter in te spelen op verwachtingen van het lokale publiek. Daarnaast

zorgden taalbarrières ervoor dat de Engelsen spektakel in hun stuk brachten om het

verhaal over te brengen. De populariteit van deze Engelse stijl zorgde er weer voor

dat lokale theatermakers deze buitenlandse elementen overnamen in hun eigen stukken,

Henkes derde kenmerk. Zelfs in de bouw van de Amsterdamse schouwburg is de in-

vloed van de Engelse troepen te zien in de manier waarop het podium ingedeeld was.

Maar natuurlijk ook in het repertoire, waar Aran en Titus slechts één voorbeeld van is.

En in dit repertoire is ook Henkes laatste kenmerk van culturele overdracht terug te vin-

den; het uitwisselen en vertalen van gedrukte toneelstukken. Zoals bij Aran en Titus te

zien was, lijkt het haast onmogelijk dat Vos het stuk schreef zonder een gedrukte versie

van Shakespeares Titus Andronicus te raadplegen. Naast de aanwezigheid van bepaalde

plot-elementen die niet in het Duitse stuk uit 1620 te vinden zijn, is ook de overeen-

komst in namen van de personages een aanwijzing dat Vos de tekst van het stuk heeft

gezien.

Wat betreft het repertoire van de Amsterdamse schouwburg werd particularisa-

tion ingezet om stukken te creëren die goed pasten in de nieuwe mode van buitenlands

theater door veel buitenlandse stukken te bewerken. Maar er werd wat betreft de inhoud

van die stukken ook universalisation toegepast om het effect van de brontekst te replice-

ren en ervoor te zorgen dat het stuk op alle fronten door het publiek gewaardeerd werd.

Dit is erg duidelijk te zien in de overwegingen die Jan Vos maakte voor Aran en Titus.

Zo zijn er verschillende theatergrammen in terug te vinden, zoals Thamera die zich op-

offert om met Saturninus te trouwen als hij haar geliefde Aran spaart, om herkenning

bij het publiek te creëren. Ook zijn er typisch Nederlandse toevoeging aan het stuk; het

tableau vivant waar het stuk mee opent en de toevoeging van de reien zijn in lijn met die

sterke Nederlandse theatertradities. Tot slot zijn er aanpassingen om te kunnen concur-

reren met de rondreizende troepen. Dit gebeurde niet in de eerste plaats door de luxes

die een vast theater boden wat kostuums en attributen betrof, maar ook zeker door het
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verhaal met een volledig gezelschap te kunnen spelen. Vos heeft het stuk zoals dat bij

de Amsterdammers bekend was van de Engelse Comedianten kunnen bewerken tot een

volmaakt, rond stuk dat visueel en narratief niet alleen sterker was dan deze Comedi-

anten versie, maar zelfs sterker dan Shakespeares stuk. De aanpassingen die Vos in het

stuk heeft gebracht om de passie en relaties tussen Thamera en Aran, en Titus en Aran

duidelijk te maken getuigen van zijn inzicht om het stuk sterker, indrukwekkender en

populairder te maken. En dit alles zodat het stuk het beste zou passen bij de schouwburg

en haar doel: winst behalen voor het weeshuis en oude mannenhuis.
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Export

2.1 De invloed van Aran en Titus

Fig. 14: Prent uit Boerekermis door Lukas Rot-
gans van een kermis met op de achtergrond een
opvoering van Aran en Titus.

Een stuk dat zo succesvol is, trekt de

aandacht van andere toneelmakers. Het

is dan ook niet verrassend dat Aran en

Titus geparodieerd werd. Er zijn vijf

parodieën bekend van het stuk.169 De

oudste komen van Salomon van Rus-

ting, die er zelfs twee schreef: Aran

en Titus, Ofte Titus Andronikus gemeta-

morphoseert (1685) en Aran en Titus, of

wraak en weerwraak. Koddig Treurspel

(1694).170 In 1716 verscheen van Jacobus

Rosseau Aran en Titus, of Wraak en Weer-

wraak, Boertig berymt, die in 1722 ook

een parodie van Vos’ Medea maakte.171

In Lukas Rotgans’ Boerekermis uit 1708

loopt de auteur over een kermis op het platteland en beschrijft hij alle onzedelijkheden

169Schröder, p. 77.
170Over de datering van de stukken is onduidelijkheid: Buitendijk dateert het eerste stuk 1685, van

het tweede is het jaar volgens hem niet bekend. DBNL daarentegen dateert het koddig treurspel
1694, en noemt Aran en Titus, of wraak en weer-wraak uit ca.1710. Deze titel komt echter niet
overeen met het stuk dat Buitendijk dateert uit 1685. Mijns inziens is er in de DBNL een fout ge-
maakt met het overnemen van de titels en is er daarom verwarring ontstaan wat de data betreft. Zie
www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=rust001
171Rosseau en Van Rusting worden door Peereboom beiden aangemerkt als aanhangers van de Franse

toneelschrijver Paul Scarron, die bekend stond om zijn burleske stijl. Wellicht dat Rosseau door Van
Rusting’s werken was geı̈nspireerd een eigen burleske variant van Vos’ stuk te schrijven. Peereboom, p.
10.
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die hij ziet. Op deze kermis worden twee toneelstukken opgevoerd, waarvan een Aran

en Titus is. Als de hoofdpersoon dit hoort ontsteekt hij in een relaas over de ‘excessieve

bloederigheid en onzedelijke taal’ van het stuk. Rotgans’ stuk lijkt hierdoor meer een

kritiek dan een parodie.172 Hij concludeert dat hij snel weg wil, voor het publiek ook

neergestoken wordt. Pieter Langendijks Boertige Beschryving van den Amsterdamschen

schouwburg, En het vertoonen van Aran en Titus (1715) vertoont parallellen met Rot-

gans’ stuk. Ook hier wordt het niet opgevoerd, maar besproken door een boer die aan

een andere boer vertelt over zijn uitje met zijn vrouw naar de Amsterdamse schouw-

burg en een samenvatting geeft van het optreden van Aran en Titus dat hij daar zag.173

Langendijks boer sluit ook af met dezelfde angst snel weg te willen ‘Wangt meuglyk

worden strak de kykers ook equest’.174

Er waren ook positievere eerbetonen aan Aran en Titus. Een van deze is de

vertaling van het stuk naar het Latijn in 1658 door de Latijnse school in Tiel.175 Uit

de voorrede van de rector van de school, J. van Aelhuisen, blijkt dat de vertaling door

leerlingen is gemaakt. Zogeheten schooldrama’s werden vaak geschreven voor Latijnse

scholen, omdat paedagogen, onder invloed van het humanisme, inzagen dat scholie-

ren gemotiveerd konden worden Latijn te leren als het in de vorm van een toneelspel

werd gepresenteerd.176 In het begin besloeg deze manier van lesgeven vooral Bijbelse

verhalen, maar in de loop van de zeventiende eeuw verschoof het didactische stand-

punt naar Senecaanse treurspelen.177 In dit geval hebben de leerlingen dus gewerkt

met een populaire contemporaine tekst die in de Senecaanse traditie is geschreven. In

het proloog, door de leerlingen geschreven, noemen zij het stuk ‘Amstels juweel’ dat

‘Tot verwondering van alle scholen van Hellas tot Rome’ door een ‘dappere Nederlan-

der in geleerde verzen’ is gedicht, waaruit hun bewondering voor het stuk en de dichter

blijkt.178 Interessant is dat Frijhoff als een van de kenmerken van onderwijs in het Latijn

in de zeventiende eeuw niet alleen de taal leren ziet, maar ook de ‘functie [...] van een

weloverwogen en welomschreven ideaal, dat van de klassieke talen als voorbeeld voor

172Strengholt, p. 11.
173Geciteerd in Meijer.
174Geciteerd in Meijer, p. 280. Vergelijk met Rotgans’ ‘gaat dit woeden voort, / Zoo worden zelfs op

’t lest de kykers ook vermoort.’ Geciteerd in Meijer, p. 286. Zie voor een vergelijking tussen de twee
stukken Meijers artikel. Het is niet verwonderlijk dat Langendijks parodie meer lijkt op het moralistische
werk van Rotgans en niet op dat van Van Rusting; dankzij een gedichtje van Langendijk heeft Van Rusting
de titel ‘drekpoeëet’ gekregen. Langendijk had dus geen hoge pet van hem op.
175De school bestaat nog steeds en is tegenwoordig als Gymnasium afdeling opgenomen in de Regionale

Scholengemeenschap Lingecollege.
176Worp 1904, p. 232
177Worp 1904, p. 233-4.
178Vertaling Frans Blom, e-mail 25 april 2018.
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contemporaine deugden en als vormingsinstrument van de hedendaagse cultuur’.179 De

keuze om een contemporain stuk te gebruiken in het onderwijs van de leerlingen, dat

ook nog eens zo bloederig en gruwelijk was, laat zien welk aanzien het stuk in die tijd

had.

Fig. 15: Titel pagina van het schoolstuk uit Tiel.

In Vos’ stuk zit een fragment dat zogenaamd een vertaling is van een origineel

Latijns werk, namelijk wanneer Titus een paar regels van de Metamorfosen van Ovidius

voordraagt en Rozelijna kan aangeven dat ze verkracht is. Aangezien Vos zelf geen

Latijn beheerste, wekt dit de vraag op hoe Vos aan deze vertaling kwam. Het kan dat

Vos een vertaling raadpleegde, vanaf 1566 werden deze gedrukt, maar hij kan ook hulp

hebben gehad van geleerden uit zijn kenniskring.180 Het fragment in Aran en Titus is

geen directe vertaling van het Latijn; daar wordt namelijk nergens letterlijk in gezegd dat

Philomela wordt verkracht, terwijl dat in Vos’ tekst wel zo is. Tussen de verschillende

drukken zitten hierin ook enkele verschillen. Het meest opvallend is dat in de eerste

druk van een ‘mond’ gesproken wordt, wat in latere versie naar ‘wond’ is veranderd.

179Frijhoff, p. 12.
180In 1566 wordt in Antwerpen voor het eerst Metamorphosis dat is de herscheppinge gedrukt door H. de

Laet. Vanaf 1588 wordt in Amsterdam Metamorphosis dat is, Die herschepinge oft veranderinge gedrukt
door H.J. Muller.
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In het Latijn wordt een wond genoemd, hoewel niet in dezelfde context als bij Vos; het

lijkt er dus op dat Vos dit beeld heeft willen behouden in zijn stuk, maar in de eerste

versie of zelf een fout heeft gemaakt, of er door de drukker een fout is gemaakt.

In de Tielse versie zijn echter regels 519-526 van Ovidius letterlijk overgenomen

in de tekst.

Ovidius/Tiel:

Iamque iter effectum, iamque in sua litora fessis

puppibus exierant, cum rex Pandione natam

in stabula alta trahit, silvis obscura vetustis,

atque ibi pallentem trepidamque et cuncta timentem

et iam cum lacrimis, ubi sit germana, rogantem

includit fassusque nefas et virginem et unam

vi superat frustra clamato saepe parente,

saepe sorore sua, magnis super omnia divis.

Vos:

Na dat hy in zijn landt, met Philomela, quam,

Brocht hy die schoone maagdt, om zijn onkuische vlam

Te blusschen, in een huis, omheint van oude boomen;

Daar zy, door vrees geparst, terwijl datz’ in de stroomen

Van haare traanen zwom, om haare zuster riep:

Maar Thereus was als doof, zijn wondt was veel te diep:

Hoe datz’ haar zuster, en haar overoude Vaader,

En boven al de Goôn, tot hulp zocht, de verraader

Erbarmde niet, maar heeft de jonge maaght verkracht, &c.

Dat Vos bekend was met de Tielse vertaling weten we vanwege het puntdicht dat

hij erover schreef:

‘Toen het treurspel van Aran en Titus uit Duits in Latijn overgezet was &c.’181

Myn Titus sprak aan ’t Y Neêrduits, zijn eerste taal:

Nu leert hem Tiel Latijn, voor ’t oor der vreemde volken.

Zoo wordt hy burger by de Spanjaart, Brit en Waal.

Wie veer vermaart wil zijn vereist Latijnsche tolken.

Opmerkelijk is dat Vos schrijft dat Titus’ eerste taal Nederlands is, en niet Duits

of Engels, of, als we vanuit het verhaal denken, Latijn. Op deze manier verwaarloost

hij de internationale achtergrond van het stuk en houdt hij, bewust of onbewust, Shake-

speare buitenbeeld als bron. De tweede regel is ook onthullend; Vos lijkt te zeggen dat

de vertaling van het stuk er is zodat het naar het buitenland kan gaan. Vos was er dus

bewust mee bezig dat zijn stuk door Europa zou kunnen reizen in deze variant, naar

Spanje, Engeland en Frankrijk. Dit klinkt toch enigszins vreemd uit de mond van een

181Vos 1661, p. 467.
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man die zelf geen Latijn beheerste, maar zich toch baseerde op anderstalige stukken.182

Dat Vos hier zoveel belang hecht aan Latijn zou wellicht kunnen zijn omdat een Latijnse

versie bijdroeg aan zijn eigen status en dat van het stuk; dit zou aansluiten bij de laat-

ste regel van het puntdicht, waarin hij roem aan Latijn koppelt. Ook al beheerste Vos

zelf geen Latijn, hij realiseerde zich dat het stuk in deze taal een ander, intellectueler,

publiek zou kunnen bereiken in binnen- en buitenland. Dit was inderdaad het geval; er

zijn meerdere schooldrama’s uit Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw van het

Latijn naar het Duits vertaald.183 De schoolbanken zouden dus een interessante toevoe-

ging zijn aan de theorie van Henke als plaats van culturele overdracht. Of dit met Aran

en Titus ook is gebeurd, is niet bekend.

2.2 Nederlandse rondreizende troepen

Dat er een Latijnse versie bestond was voor de schouwburg en zijn spelers niet van be-

lang; het stuk is daar in deze vorm nooit opgevoerd.184 De acteurs hadden dus niet deze

versie, maar die van Jan Vos in hun repertoire. Net als in Engeland trokken Nederlandse

acteurs rond wanneer het theater gesloten was. Het is echter lastig om de Nederlanders

door Europa te volgen, omdat troepen zichzelf vaak onder andere namen en zelfs natio-

naliteiten presenteerden en zo in de archieven zijn opgenomen. Nederlandse acteurs die

bij een Engelse troep waren aangesloten zijn alleen te traceren als ze bij naam genoemd

zijn. Daarnaast zijn er Engelse troepen die zich in Nederland Engels noemen, maar in

Duitsland Nederlands. Dit komt omdat troepen zichzelf soms de naam gaven van het

land dat ze net bezocht hadden in plaats van de nationaliteiten van de spelers. Daarnaast

kon het ook om commerciële redenen handig zijn om jezelf Engels te noemen, die wa-

ren immers erg populair.185 Mobiliteit van cultuur ging dus gepaard met mobiliteit van

nationaliteit. Dit kan als een extreme vorm van de weergave van foreign identity worden

gezien, waarin zowel universalisation als particularisation te zien zijn; enerzijds door je-

zelf te presenteren als iemand van een andere nationaliteit (universalising), anderzijds

door deze nationaliteit als een bijzonderheid te presenteren (particularising).

Netwerken vanuit de Lage Landen waren al in stand sinds de Engelse comedian-

182Of zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat Vos Van den Berghs stuk had gebruikt als bron en er niet
van bewust was dat dat gebaseerd was op Engelse en Duitse teksten? Het is bijzonder intrigerend dat hij
Engeland noemt als doelland; het lijkt erop dat hij zich er niet van bewust was dat het stuk afkomstig was
uit Londen, of wellicht vond hij zijn stuk zo veranderd dat hij het in deze vorm daar op de planken wilde
zien.
183Worp 1904, p. 221.
184De rector schrijft ook dat het stuk niet is gemaakt om op te treden, maar dat heeft wellicht alleen

betrekking op de leerlingen.
185Zie Bosman 2004 voor een bespreking van dit fenomeen.
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ten op het continent rondtrokken. Zoals in het vorige deel uitvoerig is besproken, traden

de Engelsen veel op in Duitsland, maar ook op andere plekken waren ze te vinden; de

eerste Engelsen in bijvoorbeeld Denemarken worden al in 1586 genoemd.186 De optre-

dens van de Engelsen in de gehele culture area van Noord-Europa zal ervoor gezorgd

hebben dat verschillende theatergrammen gangbaarder werden in het gebied, waardoor

het voor de Nederlanders op hun beurt makkelijker werd om aansluiting bij het publiek

te vinden.

Halverwege de zeventiende eeuw beginnen Nederlandse toneelspelers op te dui-

ken in archieven in Duitsland, Zweden en Denemarken, maar ook in Riga en in Tallinn

stonden Nederlanders op de planken.187 De grote aantrekkingskracht van de Neder-

landse comedianten lag, zoals dat eerder bij de Engelsen het geval was geweest, in het

gegeven dat toneel in Nederland verder was ontwikkeld dan in de rest van Europa, mede

door de Amsterdamse schouwburg en de mogelijkheden die een vaste theaterinstelling

bood. De eerstvolgende succesvolle commerciële toneelinstellingen na Amsterdam wa-

ren in Antwerpen in 1661, Leiden in 1702, Wenen in 1709 en Hamburg in 1767.188 De

vliegmachine die een groep Nederlandse acteurs in 1651 bij zich had op de kermis in

Frankfurt moet een gigantisch spektakel zijn geweest voor alle toeschouwers daar.189

Daarnaast waren door de professionaliteit van het toneel in Nederland de overige re-

kwisieten van een zeer hoge kwaliteit, en zaten er actrices in de troepen, iets wat in

veel plaatsen nog een nieuwigheid was.190 Dat de taal een barrière was, zal, net als

bij de Engelsen, geen grote invloed op de populariteit hebben gehad. Zoals in de in-

leiding gezegd, was Nederlands een lingua franca in handelssteden.191 In de voorrede

van een stuk dat in 1740 in Hamburg werd opgevoerd, worden de ‘Connexie’ door de

‘Koophandel, Navigatie, en andere Verbintenissen’ ook genoemd als een reden voor de

Nederlandse compagnie om de stad aan te doen. De toneeltroep noemt hierin ook dat ze

afstammen van een beroemde Nederlandse compagnie, en over hun voorgangers’ taal

zeggen zij:

186Williams, p. 28.
187Worp 1908, p. 42; Wrangel, p. 388.
188Bosman 2016, p. 318. In 1663 werd in Denemarken ook nog de Skauborg gebouwd. Dit was echter

geen succes en moest na twee jaar weer de deuren sluiten.
189Worp 1908, p. 45.
190Worp 1908, p. 51.
191Israel, p. 139.
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Voorzaaten, die over een groote dartig Jaaren in deeze Stad en nog hooger Plaatsen na ’t

Noorden met Applaudissement en voordeel lang gespeeld hebben. Niemand heeft toen

geklaagd, dat het Hollandsch moeielyk te verstaan was, en zo men de Goedheid en ’t

Geduld wil hebben van het een reis of drie na malkanderen te beproeven, zal de Onder-

vinding leeren, dat de twee Taalen zo veel niet verschillen, als men zich voorsteld.192

Daarnaast is het aannemelijk dat, net als bij de Engelsen was gebeurd, de rond-

trekkende troepen na verloop van tijd de lokale taal leerden en in hun toneel opnamen,

of hun uitspraak aanpasten om beter verstaanbaar te zijn.193 Een lid van de beroemde

compagnie waar in 1740 aan werd gerefereerd, was Jillis Noozeman.194 Samen met de

al eerder genoemden Adriaan van den Bergh en Jan Baptist van Fornenbergh vormde hij

in verschillende samenstellingen troepen die door Europa trokken en succesvol waren

in paleizen en op kermissen.

2.2.1 Van den Bergh, Van Fornenbergh, Noozeman en Parkar

Dat Adriaen van den Bergh een belangrijke spil in het vroegmoderne theaternetwerk

is, is in het vorige hoofdstuk al duidelijk geworden; zijn connecties met rondtrekkende

Engelsen en het aandeel dat hij heeft gehad in Titus Andronicus naar het Nederlandse

toneel brengen, kan niet buiten beschouwing gelaten worden. Ook de naam Van For-

nenbergh is in het vorige hoofdstuk langs gekomen; zijn Haagse schouwburg was een

grote concurrent voor de Amsterdamse. Voor Van Fornenbergh deze echter opende, was

hij vanaf zijn zestiende in 1640 tot 1645 verbonden aan de schouwburg in Amsterdam.

Omdat de acteurs een mager loon verdienden, waar ze niet van rond konden komen,

trokken ze door het land wanneer het theater gesloten was om bij te verdienen. Ze

traden dan voornamelijk op op kermissen, zoals die uit de parodieën van Rotgans en

Langendijk. In 1645 moet Van Fornenbergh de werkomstandigheden van de schouw-

burg zat zijn geweest want hij besloot samen met andere acteurs te blijven rondtrekken,

in plaats van na het zomerreces weer terug te keren.195 Twee van deze acteurs, die ook

beide sinds 1640 verbonden waren geweest aan de schouwburg, waren Triael Parkar,

een balletdanser met een Engelse vader, en Jillis Noozeman.196 Van den Bergh is ook

192Mauricius, “Voorrede”.
193Kossman, p. 5.
194Jillis Noozeman (1626-1682).
195Geerdink, p. 124.
196Albach, p. 27. Toen Van Fornenburgh, Parkar en Noozeman bij de schouwburg begonnen waren ze

respectievelijk 16, 21 en 13 jaar oud; echte jeugdvrienden werden het dus.
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enige tijd verbonden geweest aan deze groep.197 In eerste instantie reisden ze samen

met de Engelse acteur John Payne als Engelse comedianten; later deden ze dat zelfstan-

dig, en noemden zichzelf Brusselse en Nederduitsche comedianten.198 Deze troep duikt

op in archieven in Brussel, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Riga.

De groep heeft aan veel adellijke hoven en voor veel belangrijke personen op-

getreden. In 1648 al, toen het door de Vrede van Westfalen mogelijk was om verdere

reizen te maken, geeft de troep in Brussel aan het aartshertogelijk hof van Leopold Wil-

lem, stadhouder van de Zuidelijke Nederlanden en de neef van de Koning van Spanje,

vijf voorstellingen en danste Parkar een ballet.199 Of de troep wilde of niet, ze moesten

blijven rondtrekken; in 1649 wordt in Nederland door de calvinistische overheid ‘alle

comedie, danssen en mommerijen’ verboden. De Amsterdamse schouwburg is de enige

plek waar theater nog getolereerd wordt, maar de troep is daar niet welkom, voorname-

lijk vanwege de angst op concurrentie.200 Van de aartshertog krijgt de troep dan een

aanbevelingsbrief om door Duitsland naar Denemarken en verder naar het noorden te

reizen. Tijdens deze reis treden ze op bij het huwelijk van de dochter van Hertog Frede-

rik III van Schleswig-Holstein- Gottorp met de prins van Anhalt-Zerbst (de overgroot-

ouders van Catharina de Grote).201 Bij dit huwelijk waren veel koninklijke en edele

gasten aanwezig, iets waar de troep later profijt van zou hebben. De rol van de adel en

hun hoven in culturele uitwisseling is dus ook bij Van Fornenberghs troep duidelijk van

belang geweest.

In 1653 mag de troep eindelijk optreden in Amsterdam. De magistraat woont de

voorstelling bij, en ter ere daarvan schrijft Vondel, die bevriend was met Van Fornen-

bergh, een openingsgedicht waarin hij de internationale en adellijke connecties van de

troep benadrukt.202 Zo noemt hij ‘Denemercksche kroonen’ ‘Den Keizerlycken Leo-

pold, / En Holstein, Hollants bontgenooten’, en het verenigen van ‘Oost en Westen’.203

En daar zouden er meer bij komen; waarschijnlijk bekend met de acteurs door hun op-

treden bij het huwelijk in 1649, werden ze in juli 1666 door Koningin Christina van

Zweden in dienst genomen.204 Bij deze aanstelling wordt ook Jillis Noozeman weer

genoemd, die zich wederom had aangesloten bij het gezelschap nadat hij van 1655 tot

197Grootegoed et al, p. 10.
198Albach p. 59; Geerdink, p. 124.
199Albach, p. 61.
200Albach, p. 63.
201Albach, p. 64.
202Geerdink, p. 124
203Vondel.
204Kossman, p. 3.
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1664 weer aan de Amsterdamse schouwburg verbonden was geweest.205 Noozeman

was tijdens het reizen met de Nederduitsche comedianten in 1649 in Altona getrouwd

met de dochter van Adriaen van den Bergh, A(d)riana.206 Terug in Amsterdam werd zij

de eerste actrice van de schouwburg. Na haar overlijden is Jillis weer bij zijn vrienden

aangesloten om rond te reizen. Wat er met Ariana’s vader is gebeurd, is onbekend. Na

1652 is er over hem niets meer te vinden, waarschijnlijk was hij inmiddels overleden.

In enkele bronnen is nog te vinden welke stukken de Nederlandse toneelspelers

opvoerden in bepaalde plaatsen. Uit de dagboekpassages van de Zweedse reiziger Urban

Hjärne van 25 en 28 juni 1657 weten we dat Van Fornenberghs troep in Hamburg Ta-

merlan van Johannes Serwouters en Voorzigtige dolheit van Joris de Wijse opvoerde.207

Deze twee stukken waren beide bewerkingen van Spaanse stukken en zeer populair in

Nederland. Vooral het optreden van Tamerlan is opmerkelijk: de première van Tamer-

lan in Amsterdam was enkele maanden eerder geweest, op 1 februari. Dit bewijst dat

de troep goed op de hoogte was van wat er in Amsterdam gebeurde en wat daar popu-

lair was, en er voor zorgde dat ze de teksten in handen kregen.208 Hierin is ook een van

Henkes kenmerken voor culturele uitwisseling in de zeventiende eeuw te vinden: de uit-

wisseling via gedrukte stukken. Voor toneelspelers was het van belang dat er een goede

handel in stukken uit hun thuisland was zodat zij ook onderweg op de hoogte waren van

wat er gebeurde en daar op in konden spelen door nieuwe stukken op te nemen in hun

Fig. 16: Aanplakbiljet dat Van Fornenbergh verspreidde in Gent.

205Grootegoed et al., p. 10; Kossman, p. 9.
206A(d)riana van den Bergh (1626/28-1661).
207Kossman, p. 5.
208In 1657 was het stuk dertien keer opgevoerd, na de première zelfs zeven keer achter elkaar. OnStage

database.
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repertoire. Albach vermoedt dat de troepen verder populaire successen vertoonden die

ze nog kenden van hun jaren bij de Amsterdamse schouwburg.209 Toen de troep in 1680

na een periode in Den Haag weer rondtrok, leren we van het aanplakbiljet dat ze in Gent

verspreidden wat voor stukken ze in hun repertoire hadden. Op het biljet zelf staan 22

stukken, maar het repertoire is ‘noch drymael’ zo groot. Porteman en Smits-Veldt me-

nen dat daar ook ‘wat oudere successen van Jan Vos’ moeten hebben bijgezeten. Albach

neemt in zijn lijst met het repertoire van Van Fornenbergh ook Aran en Titus op, hoewel

hij geen opvoering ervan kan noemen.210

2.3 Aran en Titus in vertaling

Hoewel archieven niet hebben uitgewezen of Nederlandse theatertroepen ooit Aran en

Titus hebben opgevoerd tijdens hun verblijf in het buitenland, wijst het repertoire dat wel

bekend is erop dat de troepen populaire stukken speelden. Aran en Titus was een van de

meest populaire stukken in Nederland en zal logischerwijs zijn opgevoerd. Daarnaast is

uit het aantal overgeleverde Duitse versies van het stuk, waarin de invloeden van Vos’

werk zeer merkbaar is, te concluderen dat dit wel zo moet zijn geweest.

Een recent artikel over het verhaal van Titus Andronicus in Europa noemt vijf

versies van het stuk: die van Shakespeare, de Duitse versie uit 1620, de verloren versie

van Adriaen van den Bergh, Jan Vos’ versie, en die van Edward Ravenscroft uit 1678.211

Hier worden echter een paar versies over het hoofd gezien, namelijk allereerst de verlo-

ren versie van George Peele die aan Shakespeare vooraf zou zijn gaan. Even verderop in

het artikel noemt Helmers ‘various translations’ in het Duits van Vos’ stuk. Door deze

vertalingen niet op te nemen in het rijtje met versies van het verhaal van Titus Androni-

cus wordt de indruk gewekt dat het directe, letterlijke vertalingen zijn van Aran en Titus,

en geen bewerkingen zoals de vijf die hij noemt dat wel van elkaar zijn. Hieronder zal

ik de Duitse bewerkingen waar Vos’ invloeden in zijn terug te vinden bespreken.

In mijn onderzoek naar deze bewerkingen vormde Junkers’ bespreking van acht

van deze stukken en hun verhouding tot Vos’ Aran en Titus de basis. Het is mij op-

gevallen dat onderzoek dat na Junkers is gedaan vaak enkel overneemt wat hij in 1936

heeft geschreven, zo ook het onderzoek van Helmers. Het meest opvallend is dat het

manuscript dat in Wenen ligt en dat door Junkers ‘leider infolge Schwierigkeiten der

Verwaltung nicht eingesehen werden konnte’, door latere onderzoekers ook nooit be-

209Albach, p. 68.
210Albach, p. 149.
211Helmers, p. 343-4.
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keken of vergeleken is in onderzoek naar Aran en Titus.212 Ook wist Junkers niet van

het bestaan af van een schooldrama uit 1656, waardoor het na hem ook nooit is ge-

noemd in onderzoek met betrekking tot Vos. Dit onderzoek heeft de primeur om deze

twee stukken te betrekken in het onderzoek naar culturele netwerken en de verspreiding

van theater in de vroegmoderne tijd. Daarnaast is de uitgebreide en zeer complete lijst

van optredens van in Duitsland rondtrekkende theatertroepen, in het Duits wanderg-

ruppe, samengesteld door Gstach ook van nut geweest in mijn onderzoek om een goed

overzicht te vormen van de voorstellingen die verspreid over Duitsland in verschillende

archieven genoemd worden. Helaas bevat deze lijst geen informatie over de inhoud

van de stukken en slechts zeer sporadisch een benadering aan welk stuk het verwant

zou kunnen zijn. Daarom heeft deze informatie vaak tot niet meer dan de meest basale

kennis geleid.

2.3.1 Het Weense manuscript

Fig. 17: Eerste bladzijde van het manuscript uit
Wenen.

In het archief van de Wienbibliothek

ligt een 600 pagina’s dik, handgeschre-

ven, zeven-tiende-eeuwse verzameling

van veertien toneelstukken. Een van

de toneelstukken in de verzameling heet

Titus und Aran, een duidelijke aanwijzing

dat dit om een Duitse versie van Vos’

Aran en Titus gaat. De bundel bevat meer

toneelstukken met een Nederlandse oor-

sprong, onder andere Jacob Cats’ De ko-

ninklijke herderin Aspasia (1656) als Die

gekrönte Schäfferin Aspasia, en Aurora

und Stella, waarschijnlijk een bewerking

van Aurora en Stella (1665) van Hendrick

de Graef, wiens stuk weer een bewerking

was van Calderóns Lances de amor y for-

tuna (n.d.). Het manuscript in Wenen kan hierdoor gedateerd worden op in ieder geval

de tweede helft van de zeventiende eeuw, waarschijnlijk na 1665.

Titus und Aran beslaat in het boek 93 pagina’s. Zonder een regel van het stuk

te lezen is door de personagelijst al duidelijk dat dit stuk aan dat van Vos verwant is;

212Junkers, p. 170.
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de namen van de personages zijn namelijk allemaal gelijk aan die in zijn stuk, zie tabel

4. Daarop is echter één verwonderlijke uitzondering: Titus’ dochter heet Lavinia, zoals

in het stuk van Shakespeare, in plaats van Rozelijna. Wat deze personagelijst ook weg-

geeft, is dat het hier waarschijnlijk niet om een wandergruppe-versie gaat. Allereerst

zijn bij dat soort versies vaak namen veranderd, zoals te zien was in de versie uit 1620,

of zijn ze door degene die het opschreef verbasterd omdat ze niet goed konden horen

of onthouden wat ze hadden gezien tijdens de voorstelling. Daarnaast is in dit stuk ook

het aantal spelers gelijk aan Vos’ versie, terwijl er bij wandergruppen juist minder rollen

zijn, omdat er minder acteurs beschikbaar waren dan bij een vast theater.213

Dit manuscript is één van de slechts twee overgeleverde speelteksten van bewer-

kingen van Vos’ stuk. Het valt direct bij het lezen op dat het een buitengewoon bijzonder

manuscript is omdat het het origineel bijna letterlijk volgt, met als enige grote verschil

dat het Duits in proza is geschreven. Zo nu en dan worden er een paar woorden of regels

toegevoegd. Hieronder zijn de eerste 10 regels van beide stukken naast elkaar gelegd.

Saturninus. Wie zal den Adelaar zijn taje wieken fnuiken,

Nu Titus strijdbre bijl de Gotsche Leeuw doet duiken

Voor ’t heilig Kapitool? en slaat Augustus merk

In ’t dartele sieraadt van ’s vyands metselwerk.

Burgers. Lang leef Andronikus.

Saturninus. Hoe schaatren alle volken!

De Faam draagt Titus lof door ’t drift der bruine wolken:

De wijde werreld waagt van zulk een Scipion,

Die ’t Roomsche Rijk bestraalt gelijk de middag zon.

Saturn: Wer wird [xxxx] den Römischen Adler seine Fede-

ren [st]üpffen Weil Titus streitbare Tegen [hat] den H. Ca-

pitolio sich zubiden Den Gothisen Löwen bezwungen. [xxx]

lange lebe Titus Andronicus. Welche über der Feinde zu vor

unüberwindliche Thore das Römischen Wapen geschlagen.

(inwendig) Lange lebe Titus Andronicus - Den welchen alle

Völker[?] loben.

Saturn: Der Fama tragt Titus lob wait über den Wolken höhe

Und und zinget die gantze Welt das lob eines solchen Scipionis,

der unser Römisches Raich gleich der Mittages Sonne bestrahl-

et.

De vertaling weerspiegelt het origineel bijna letterlijk, op enkele kleine toevoe-

gingen na, en lijkt erop te wijzen dat het hier niet om een wandergruppe-versie gaat,

maar een vertaling die zeer waarschijnlijk met het Nederlandse origineel ernaast is ge-

213Gstach schrijft de verzameling echter toe aan de wandergruppe onder leiding van Jakob Kuhlmann
(1630-na 1699), een van de meest vooraanstaande troepen van de tweede helft van de 17e eeuw. Zij
geeft hier echter geen reden voor en ik heb verder geen bronnen kunnen vinden die dit bevestigen of
tegenspreken. Gstach, p. 614.
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maakt. Verder neemt dit manuscript ook een van de reien over, hoewel de reien aan het

eind van de bedrijven wel weggelaten worden. De volgende rei is te vinden in het eerste

bedrijf, wanneer de priesters Aran willen offeren, voordat Thamera het kan voorkomen

door te beloven met Saturninus te trouwen.

Rei van Tempeliers.

Aran. Leeuwemond.

O Krestonsche Wapengodt!

Die de toom des krijgs liet slippen,

Om het lieffelijk genot

Van Vrouwvenus malsche lippen:

Vier de toomen van uw lusten.

Hy, die ’t vuur des krijgs uitblusten,

Stookt op uwen offerdisch,

’t Vuur dat u geheiligt is:

Om de Gotsche Moor te braaden,

Die wel eer in ’t bloedt dorst baaden

Van het strijdbre Roomsche volk,

Door de snee, : || : : || : van zijnen dolk.

2 Prister Singen

Weil du dich des Krieges begiebest

Du berühmden Waffen gabb

Und zu Zeiten selber liebest

Hillfts den Liebenten aus Noth,

Las sie durch der Venus Gnabchen

Von der Wilten Kunst[?] entladen.

Zur Zergeltung deiner Thaten

Zönnt einen Heilige Feuer um

Dier den Gothen Mohr zu brathen.

Der den Römern Trotz gethan,

Der die deiner hin gereissen[?]

Und Viel 1000. Todt geschieschen

Deze tekst wijkt af, waarschijnlijk omdat het moet rijmen, en geen prozaı̈sche

vertaling kan zijn, zoals de rest van het stuk.

In tabel 5 zijn de personages uit dit manuscript met die van Vos vergeleken.

Daarnaast bevat deze tabel de personages uit de overige stukken waarvan de persona-

gelijst bekend is. Hier vallen twee zaken op: allereerst geeft het vergelijken van de

personages aanleiding te verwachten dat het stuk van Hieronymus Thomasius, het an-

dere stuk waar een volledige speeltekst van bestaat, niet verwant is aan de vier andere

stukken. Die vier lijken aan elkaar verwant doordat ze dezelfde afwijking bevatten, na-

melijk dat Titus’ dochter Lavinia heet en verder alle personages (bijna) dezelfde naam

dragen. Hieronder zullen deze stukken besproken worden in een poging de samenhang

van deze teksten met het Weense manuscript te onderzoeken. Daarna zal Thomasius’

stuk besproken worden.
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Tabel 5: Personages in de verschillende Duitse stukken vergeleken met Jan Vos

Vos Wenen
(Na 1665)

Schwäbisch
Hall (1656)

Velten
(1680)

Linz (1699) Thomasius
(1661)

Saturninus Saturninus,
Römischen
Keijser

Käiser
Saturninus

Der Kaiser
Saturninus

Saturninus:
römische
Kayser

Octavian ein
Römischer
Fürst

Bassianus Bassianus,
dessen
Bruder

Deß Käisers
Bruder
Bassianus

Bassianus
des Kaisers
Bruder

Bassianus:
dessen
Bruder

Lepidus

Thamera Thamera,
Der Ghotten
Königin

Gefangene
Gothen-
Königin
Thamera

Tamera
gefangene
Gothische
Königin

Thamera: die
Gothische
Königing
vnd Arans
heimlische
Liebste

Tomyris die
Gothische
Königin

Quiro, Quiro Quiro Cuiro Quiro Ulphilas

Demetrius
Zonen van
Thamera:

Demetrius
Ihre Söhne

Demetrius Benegrins Demetrius Phritigernes

Titus
Andronikus

Titus
Andronicus
Der
Römische
General

Titus
Andronicus

Titus
Andronicus

Titus
Andronicus:
Feld-Herr
der Römer

Titus des
Fürsten Felds
Obrister

Markus
Andronikus

Marcus,
Dessen
Brüder

Marcus Marcus Tit
Bruder

Marcus
Andronicus:
Bruder dess
Titus

Antonius Titi
Bruder

Zonen van
Titus:
Klaudillus

Claudill. Claudill Claudill. Flavius, zoon
van de keizer

Gradamard Grademard Gradamard Gradamant. Caelius, zoon
van de keizer

Pollander Polander Pollander Titi zween
jüngste
Söhne

Polander. Laetus

Melanus Melan Melan Melan. Antonius

Lucius Lucius Lucius Lucio Lucius: dess
Titus ältester
Sohn

Titus

Rozelijna Lavinia Lavinia Lavinia Lavinia Camilla

Askanius Ascanius Ascanius Acanius: des
Lucius Sohn

Aran Aran ein
Mohr. Der
Ghoten
General

Aran der
Mohr

Aran der
Mohr

Aran: ein
Mohr vnd
Feld-Herr
der Gothen

Aran der
Königin
Feldsherr
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Tabel 5: vervolg

Vos Wenen
(Na 1665)

Schwäbisch
Hall (1656)

Velten
(1680)

Linz (1699) Thomasius
(1661)

Quintus, Staat-
jongen van
Aran

Quintus Sein
Officieren

Quintus ein
junger Mohr

Leeuwemond,
de Wichelaar

2 Prijster Zween Pries-
ter

Heidnische
Pfaffe, Noch
einer

Heydnische
Priester

Zween Priester

Tacitus, Bode Ein Bott. Ein Botte Maximus
en Fulvius
Fürstliche
Beamte

So viele
Soldaten als
man [x]erven
kan[?]

Lepidi Leiche,
???? Jäger?,
Octavians
Diener,

Tomyris Stats
Jugfern, Die
Repenfähren
die Priester/
die Rach
Bö??? die
Syrenen/ die
Barchtifg? und
die Ras???

2 onleesbare
personages

Rei van:
Roomsche
burgers
Tempeliers
Gotten
Roomsche
Iofferen
Andronizenzer
Iofferen

Zwijgende:
Roomsche
raden
Roomsche
rechters,
Vier kornellen
Philippus
Kamillus
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2.3.2 De reis naar Wenen

Figuur 18 toont een kaart waarop alle plaatsen zijn gemarkeerd waar een versie van

Aran en Titus gespeeld of gedrukt is. De twee gele punten zijn de twee originele werken

van Shakespeare en Vos. De groene punt is het stuk van Hieronymus Thomasius. De

blauwe punten zijn de vier toneelstukken waarvan door de personagelijst bekend is dat

ze aan elkaar verwant zijn. De rode punten vertegenwoordigen de overige teksten of

voorstellingen.

Fig. 18: Kaart van Europa in 1648 na de vrede van Westfalen met daarin de locaties waar de verschillende
stukken zijn opgevoerd.

Legenda

1. Londen, Shakespeare, 1594 5. Lüneberg, Treu, 1666 9. Wenen, onbekend, na 1665

2. Amsterdam, Vos, 1641 6. Nürnberg, Paulsen, 1667 10. Giessen, Thomasius, 1661

3. Hamburg, Greflinger, 1650 7. Bevern, Velten, 1680 11. Kopenhagen, onbekend, 1719

4. Schwäbisch Hall, Seitz, 1656 8. Linz, Kuhlmann, 1699
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2.3.2.1 Greflinger

De oudst bekende mogelijke versie van een bewerking van Aran en Titus is van Georg

Greflinger.214 Greflinger, die dan in Hamburg woont, geeft in 1650 aan in de inleiding

van Die Sinnreiche Tragi-Comoedia, genannt Cid, een vertaling van De verduytste Cid.

Bly- eindend treurspel (1641) van Johannes van Heemskerk, dat hij een vertaling wil

gaan maken van Titus mit dem Aron onder de naam Vom Tito Andronico welches eine

schöne Romanisse Begebenheit, mit schöner Ausbilding.215 Of dat is gebeurd, is niet

bekend. Dat het stuk op Vos’ werk gebaseerd zou zijn, valt te verwachten, aangezien

Greflinger met zijn vertaling van Cid had laten zien geı̈nteresseerd te zijn in Neder-

lands theater. Cid was dan ook geschreven in de Hollandse traditie; waar Duits toneel

prozaı̈sch was, was het Nederlandse berijmd. Greflinger wilde met Cid testen ‘welche

Art am besten beliebe’.216 Het volgende stuk dat hij schreef, het Verwirrten Hof (1651)

naar Leonard de Fuyters bewerking van Lope de Vega’s stuk, was weer prozaı̈sch. De

twee stukken vormen volgens de inleiding van het Verwirrten Hof een experiment naar

de juiste formele vorm voor het Duitse theater. Uit ‘theaterpraktischen, ästhetischen

und didaktischen Grunden’ wordt uiteindelijk de voorkeur gegeven aan proza; dit zou

de acteurs ook meer vrijheid geven tijdens het optreden en voordrachtfouten verkleinen.

Ook zouden de acteurs natuurlijker kunnen bewegen op proza.217 Dit zou daarom ook

populairder zijn bij het grote publiek. Mocht Greflinger dus een versie van Aran en

Titus gemaakt hebben, dan zou deze in proza geschreven zijn en op die manier zou het

principe van universalisation erop zijn toegepast door het stuk passend te maken voor

het toneel waar het werd opgevoerd. Greflinger heeft daarnaast ook laten zien dat hij in

Verwirrten Hof zeer nauw het Nederlandse origineel volgt, zowel in de tekst als in de

namen van de personages. Zou het kunnen dat het Weense manuscript gebaseerd is op

de verloren tekst van Greflingers Aran en Titus? Of er misschien zelfs wel een kopie van

is? Verder onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van computationele onderzoeks-

methoden om ander werk van Greflinger te vergelijken met het Weense manuscript om

auteurschap vast te stellen zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven.

214Georg Greflinger (1620 - 1677) was een Duitse dichter en auteur. Hij heeft veel Nederlandse stukken
naar het Duits vertaald.
215Overigens was Van Fornenbergh een jaar voordat dit werk verscheen, in 1649, in Hamburg geweest.
216Geciteerd in Dröse., p. 171
217Dröse, p. 172.
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2.3.2.2 Schwäbisch Hall

De eerstvolgende bekende opvoering van een Duitse versie van Aran en Titus is in 1656

in Schwäbisch Hall.218 Het betreft hier een voorstelling die onbekend was bij Junkers,

en daarmee ook verdere onderzoekers van Vos. In het archief van de Württembergische

Landesbibliothek in Stuttgart ligt een programmaboekje van acht pagina’s dat in 1656

werd gedrukt vanwege een scholierenvoorstelling die op 1 mei van dat jaar in Schwäbisch

Hall plaatsvond.219 De titel van het stuk dat de scholieren opvoerden was Aran und

Titus, Oder Tragödia von Raach und Gegen-Raach. Hieruit blijkt al hoe dicht het stuk

bij Vos’ stuk stond. Maar ook het aantal personages en hun namen zijn duidelijke aan-

wijzingen voor het verwantschap van de teksten, zie tabel 5.

Opmerkelijk is dat in deze voorstelling de naam van Titus’ dochter net als in

het Weense manuscript Lavinia is in plaats van Rozelijna.220 Dit is de oudste bron

waarin deze verandering te vinden is. Het is echter onwaarschijnlijk dat de rector van

de school, Joseph Seitz, dit geı̈ntroduceerd heeft en dat het daarna is overgenomen door

anderen om uiteindelijk in Wenen terecht te komen. Waarschijnlijker is dat dit stuk op

dezelfde bron gebaseerd was als het Weense manuscript, of misschien zelfs wel gewoon

een opvoering van die bron was. De exacte inhoud van het stuk is namelijk onbekend.

Het programmaboekje geeft enkel een samenvatting van wat er in elke scène van de vijf

aktes gebeurt. Maar deze samenvatting bewijst wel dat het stuk verwant is aan Vos’

werk door plot-elementen te noemen die uniek waren voor dat stuk. Zo wil Titus Aran

en niet een zoon van Thamera offeren aan het begin van het stuk, speelt de eerste man

van Thamera een rol als Aran Quiro en Demetrius overhaalt om Lavinia aan te vallen

door hen wijs te maken dat hun vaders geest om wraak vraagt, noemt Thamera dat zij

verantwoordelijk is voor de dood van haar eerste man, is het een personage Quintus die

de hoofden van zijn zoons terugbrengt bij Titus, verschijnen de geesten van zijn zoons

aan Titus om wraak te eisen, wordt het bloed van Quiro en Demetrius gemengd met de

218Ook in 1656 wordt op 21 juli een verzoek tot optreden van de Hoch-Teutschen Comoedianten in-
gediend aan de stadsmagistraat van Straatsburg om het stuk Von dem Tapffern Römer Tito Andronico te
spelen. Als opmerking staat erbij dat het gaat om ‘eine statliche, wolgeschriebene Histori, die erst ins
teutsche gebracht, und noch nie hier gesehen worden’. Volgens Gstach is het in het handschrift van Chris-
toph Blümel, een theatermaker en acteur die aan verschillende wandergruppen verbonden was, maar rond
deze tijd waarschijnlijk aan een Engelse troep onder leiding van George Jolly (1612 - na 1675). Over
de inhoud van het stuk is verder niets bekend, maar omdat Blümel met een Engelse troep was opgetrok-
ken, zou het kunnen dat het hier om een bewerking van het stuk van Shakespeare gaat. De titel van de
voorstelling lijkt hier ook op te wijzen. Gstach, p. 615; Katritzky 2007, hoofdstuk 21.
219Seitz, p. 1.
220Wat verder opmerkelijk is aan de personagelijst is dat achter iedere rol gedrukt is wie de rol op het

podium vertolkte met daarachter waar deze leerling vandaan kwam. De jongens kwamen overwegend uit
Schwäbisch- Hall zelf, maar er zijn ook leerlingen uit Gaildorf, Mainhardt, ‘Belsenbergensis Hoënloicus’
en een plaats die wordt afgekort tot ‘Ratisb.’.
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wijn en niet gebruikt om deeg mee te maken, en wordt Aran aan het eind van het stuk

verbrand.

Fig. 19: Titelpagina van het schoolstuk van Seitz uit Schwäbisch
Hall.

De titelpagina en het epiloog maken het doel van Seitz duidelijk: hij wil, net als

hij dat vorig jaar had gedaan met een stuk over de ondergang van Troje, de maatschappij

een spiegel voorhouden ‘was auch in Friedens-Zeiten heimliche Practicken, Meuchel-

mord, Gleißnerey und dergleichen Unthaten nach sich ziehen, alles zu dem end, damit

sich jederman vor dem bösen hüten, den Tugenden aber nachstreben solle’.221 Dat Seitz

dit als doel van het stuk noemt en spreekt over ‘Friedens-Zeiten’, is te verbinden aan de

Dertigjarige Oorlog, die van 1618 tot 1648 in Europa woedde. Deze verwoestende oor-

log tussen katholieke en gereformeerde staten kostte aan een derde van de Duitsers het

leven. Acht jaar na de Vrede van Westfalen was de oorlog in het katholieke Schwäbisch

Hall nog niet vergeten en wilde de rector de inwoners van de stad middels de gruwelen

van Aran en Titus eraan herinneren om op het rechte pad te blijven. Dit is een opmerke-

lijk voorbeeld van universalising en hoe het theater door de schrijver werd gebruikt, en

wellicht aangepast, om een boodschap over te brengen aan zijn publiek. In dit geval om

221Schröder en Schröder, p. 341, Seitz, p. 8.



Hoofdstuk 2. Export 68

het publiek een spiegel voor te houden en ze aan de verschrikkingen van de Dertigjarige

oorlog te herinneren en te waarschuwen daar in vredestijd niet weer op terug te vallen.

Of Seitz het stuk ook daadwerkelijk heeft bewerkt, is onbekend. De inhoud van het

stuk lijkt echter gruwelijk genoeg dat hij zijn doel kon behalen zonder meer schokkende

scènes toe te voegen.

2.3.2.3 Wandergruppen van Treu, Paulsen en Velten

Tien jaar na deze schoolvoorstelling in Schwäbisch Hall is op 8 september 1666 door

Michael Daniel Treu, ook wel Drey, een verzoek ingediend in Lüneburg om een wan-

dergruppe-voorstelling te geven.222 De lijst bevatte 25 stukken, waarvan er veel een

Nederlandse oorsprong hadden.223 Nummer negen op de lijst is Vom Tito Andronico,

welches eine schöne Romanische Begebenheit, mit schöner Ausbildung. Aangezien er

geen tekst is van Treus versie, is het niet zeker of deze naar Vos is. Worp meent echter

dat Treus repertoire ‘bijna geheel uit bewerkingen van Nederlandsche drama’s bestond’,

wat het aannemelijk maakt dat dit stuk dat ook was.224 Treu was namelijk in 1663 in

Kopenhagen door de Amsterdammer Wolf in dienst genomen om daar in zijn Skauborg

op te treden.225 Het kan het niet anders dan dat Treu door hem bekend was met Vos’

stuk en dat het stuk in zijn repertoire hier dus op gebaseerd was. In die zelfde periode is

Van Fornenbergh ook in de Skauborg geweest.226 Dit contact is nog een aanwijzing dat

het stuk een Amsterdamse basis moet hebben.

Een andere troep die tegelijk in de Deense Skauborg aan het werk was, was

de in 1650 opgerichte wandergruppe van de Hamburger Carl Andreas Paulsen.227 Op

2 juli 1667 voert zijn troep in Nürnberg een opvoering van het verhaal van Titus An-

dronicus op. Sigmund von Birken heeft dat in zijn dagboek genoteerd en schrijft het

volgende: ‘Die Comoedie von Tito Andronico und den Mohren Aron, 10 Mörde, ge-

sehen: Keys Saturninus hängt sich an die gefangene Gothische Königinn, die mit dem

Mohren buhlte’.228 Paulsen zou, net als Treu, het stuk van zijn Nederlandse collega’s

in de Skauborg opgepikt kunnen hebben. Er is ook een andere mogelijkheid; Paulsen

kwam namelijk uit Hamburg waar Greflinger zijn verloren Andronicus gepubliceerd zou

222Michael Daniel Treu (1634-1708) was een theaterdirecteur en reisde met een marionettentheater rond.
223Junkers, p. 157.
224Worp 1908, p. 55.
225Marker en Marker, p. 42.
226Marker en Marker, p. 42.
227Carl Andreas Paulsen (1620-?) was de oprichter van een van de eerste Duitse wandergruppen.
228Geciteerd in Gstach, p. 617. Een jaar later, op 5 oktober 1668, maakt Von Birken weer een aante-

kening in zijn dagboek dat hij ‘Die Comoedie vom verk und wiederbek Andronico gesehen’ heeft. Hij
maakt geen aantekening van welke theatergroep.
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hebben. Als stadsgenoot (en mogelijke studiegenoot) zou Paulsen hier snel van op de

hoogte zijn geweest.

Lid van Treus gezelschap in Kopenhagen, en later in Duitsland, was Johannes

Velten. Toen het gezelschap van Treu stopte met rondreizen, sloot hij zich aan bij Paul-

sens troep, trouwde met Paulsens dochter Catharina Elisabeth, en nam uiteindelijk de

rechten van zijn schoonvaders troep zou over.229 Op 15 oktober 1680, om twee uur

in de middag, voert Velten in Bevern aan het hof van hertog Ferdinand Albrecht I het

stuk Der Berühmte Römische General Titus Andronicus vnd grausamer Tyrann Aran

Gottischer Mohren General op.230 De hertog geeft in zijn dagboek een kort verslag van

deze voorstelling in de vorm van een bespreking van hoe de acteurs het deden.231 Uit

dit verslag blijkt door verschillende plotelementen dat het om een bewerking van Vos’

stuk gaat; zo wordt de moor Aran genoemd en niet Morian zoals in het stuk uit 1620,

en wordt Aran aan het einde boven een vuur gehangen, iets wat volgens de hertog ‘so

naturel präsentiret worden ist’.232 Zoals in tabel 5 te zien is, heeft ook in dit stuk de

dochter van Titus de naam Lavinia en is dus waarschijnlijk op enige manier aan het

Weense manuscript verwant.

Mocht Velten in zijn tijd met Treu bij de Skauborg een versie van Aran en Titus

geleerd hebben van Van Fornenbergh, is het vanwege deze naamsverandering onwaar-

schijnlijk dat Velten hetzelfde stuk speelde als zij toen geleerd hebben. Tenzij de troep

van Van Fornenbergh ook in hun versie van het stuk Rozelijna Lavinia noemden. Het is

echter wel aannemelijk dat Velten de naamsverandering overnam, gezien de bekendheid

ervan. Als zelfs in kleine plaatsen als Schwäbisch Hall het stuk in deze vorm bekend

was, moet een wandergruppe daar wel mee in aanraking zijn gekomen. In het licht

van theatergrammen is het logisch dat de troep deze kleine wijziging zou overnemen,

om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van het publiek. Mocht het zo zijn dat

het Weense manuscript een kopie is van een tekst die door vele troepen geraadpleegd

werd bij het spelen, dan zou het ook kunnen dat Velten deze heeft gebruikt om ervoor

te zorgen dat zijn troep de best bekende en meest succesvolle versie van het stuk in hun

repertoire had. Het lijkt erop dat Velten twee bronnen die zeer dichtbij Vos’ stuk ston-

229Johannes Velten (1640-1691/2). Catharina Elisabeth Paulsen (1646/50-1712/15) zou na de dood van
haar man in 1693 de troep overnemen en tot haar dood rond blijven trekken.
230Gstach noteert dat het in 1679 en 1685 ook genoemd wordt in lijsten van het repertoire van de troep.

Gstach, p. 617.
231Zimmermann, p. 149-150.
232Zimmermann, p. 149. Wat verder interessant is aan deze dagboek invulling, is dat de hertog achter de

personages heeft genoteerd wie de rol vertolkte. Velten zelf speelde de rol van Titus’ zoon Lucius, terwijl
zijn vrouw Tamera speelde. Het meest opmerkelijke is dat Marcus Andronicus door ‘Pekelharing’ werd
gespeeld.
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den kon raadplegen: enerzijds via Wolf en Van Fornenbergh die het stuk van Vos kende

uit de schouwburg, anderzijds het manuscript van de zeer getrouwe Duitse vertaling dat

circuleerde in Duitsland.

2.3.2.4 Linz

In 1699 wordt in Linz in Oostenrijk Tragoedia genannt Raache gegen Raache: Oder

Der streitbare Römer Titus Andronicus opgevoerd, waarvan een programma van vier

pagina’s werd gedrukt.233 De voorstelling werd opgevoerd door de ‘Bande kaiserli-

cher privilegirter Hoch-Teutscher Comoedianten’, en volgens een dissertatie uit 1949

die Gstach citeert staat deze groep onder leiding van Jakob Kuhlmann, dezelfde troep

als waar zij het Weense manuscript aan toeschrijft.234 Zou het dus kunnen dat dit pro-

grammaboekje bij een optreden hoorde van de tekst uit het Weens manuscript? Als dit

zo was, dan heeft de troep het stuk wel een andere titel gegeven dan boven het Weense

manuscript is geschreven. Daarboven staat alleen Titus und Aran, terwijl de naam van

Aran hier juist ontbreekt. De titel doet wel sterk denken aan de titel van Vos en aan het

schoolstuk uit Schwäbisch Hall. De titel van het stuk van Seitz lijkt wel dichterbij het

‘Wraak en weerwraak’ van Vos te staan: ‘Raache und Gegen-Raache’, terwijl het hier

lijkt, door ‘und’ weg te laten, dat er een andere dynamiek in het stuk is: ‘Raache gegen

Raache’, wraak tegen wraak. Is dit bewust gedaan, en zegt het iets over wijzigingen die

aan de inhoud zijn aangebracht? Of is dit een fout geweest bij het overnemen?

Ten tijden van Junkers’ onderzoek in 1936 bevond dit programmaboekje zich

in Breslau, het tegenwoordige Wrocław in Polen. Correspondentie met de bibliotheek

daar heeft uitgewezen dat het manuscript helaas is verdwenen in de Tweede Wereldoor-

log.235 Gelukkig is in 1888 door Albert Cohn het programmaboekje overgenomen in

het Jahrbuch Deutsche Shakespeare-Gesellschaft. Op de titelpagina wordt duidelijk dat

het stuk wordt aangeboden aan:

Denen hochwürdigen, hoch- und Wohlgebohrnen, Wohl-Edel-Gebohrnen, Edlen vnd

Gestrengen Herren N. vnd. N. Gesambten Vier Ständen, des Erz-Hertzogthumbs Oes-

terreich ob der Enns, Ihren Gnädigen und Hochgebietenden Herren, Herren, zur Be-

zeugung Ihrer unterthänigen Observanz Dediciret und auffzuführen offeriret, von der

anjetzo anwesenden Bande kaiserlicher privilegirter Hoch-Teutscher Comoedianten.

233Gstach neemt in haar lijst ook een voorstelling in Linz in 1690 op van de Hochteutsche Comoedianten
die Raache gegen Raache heet. Helaas noemt zij geen bron en kan ik dit stuk niet traceren. Gstach, p.
618.
234Gstach, p. 616. Gstach meldt ook dat de dissertatie de datum van de voorstelling op 9 september 1699

plaatst.
235Broda.
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Fig. 20: Titelpagina van het programmaboekje uit Linz zoals
het door Cohn is overgenomen.

Het lijkt erop dat de troep zich bewust is dat ze gebruik mogen maken van net-

werken van de adel en dat ze daar dankbaar voor (moeten) zijn. Na de titelpagina volgt

namelijk een bijna vijftig regels lang dankwoord aan het stadsbestuur, waarin zij uit-

voerig worden bedankt voor hun gastvrijheid en het laten spelen van de troep in hun

stad.

Na dit dankwoord volgt de personagelijst. Hieruit wordt duidelijk dat het stuk

teruggaat op dat van Vos, maar wederom heet Titus’ dochter Lavinia, zoals te zien is in

tabel 5. Ook blijkt uit de samenvatting van de vijf aktes dat het hier inderdaad om een

bewerking van het stuk van Vos gaat; de handelingen uit elke akte komen overeen met

Aran en Titus. Zo wil Titus Aran offeren aan de goden, voert Aran de geest van de vader

van Thamera’s zoons op om hen ervan te overtuigen zich op Titus te wreken, en wordt
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Aran aan het einde van het stuk levend verbrand. De samenvatting is helaas te opper-

vlakkig om iets te kunnen zeggen over of de verandering van de titel intentioneel was of

niet omdat de dynamiek tussen de hoofdpersonen anders is. Daarnaast kan er hierdoor

helaas ook geen conclusie worden getrokken of het stuk inderdaad een opvoering was

van de tekst uit het Weense manuscript.

2.3.2.5 Conclusie

Na het vergelijken van bovenstaande teksten lijkt het mij het meest voor de hand lig-

gend dat de vier stukken waarvan de inhoud bekend is allen optredens zijn van, of in

elk geval gebaseerd zijn op, één Duitse versie van Vos’ stuk.236 Of dit op het eerst

besproken stuk, van Greflinger was, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar

gezien zijn affiniteit met Nederlands theater, zijn voornemen het stuk te vertalen, en

zijn conclusie dat proza het best geschikt was voor een Duits stuk, lijkt hij de meest

geschikte kandidaat voor deze oer-tekst. Ik vermoed dat Greflinger een versie heeft ge-

maakt met het Nederlands van Vos ernaast, wat de mobiliteit van theater via gedrukte

werken toont, het vierde punt van Henkes theorie, maar hij laat wel universalisation zien

door het stuk in proza te schrijven. De titel van het stuk was vermoed ik ook een ge-

trouwe vertaling, inclusief de ondertitel ‘wraak en weerwraak’. Dit stuk circuleerde in

Duitsland, en de vele troepen die in de archieven opduiken met toneelstukken over Titus

Andronicus zullen deze tekst gebruikt hebben. Het schoolstuk uit Schwäbisch Hall was

er waarschijnlijk een optreden van, net als het optreden waar het programmaboekje uit

Linz van is overgeleverd; de handelingen die besproken worden in de samenvattingen

in de boekjes zijn immers hetzelfde. Of dit boekje uit Linz en het Weense manuscript

door dezelfde troep zijn opgeschreven zoals Gstach beweert, betwijfel ik. Wel geloof ik

dat deze stukken dezelfde tekst als basis gebruiken, waarbij het Weense stuk misschien

wel een kopie is van Greflingers stuk. Zoals ik eerder noemde lijkt het mij een goede

vervolgstap om via computationele methodes onderzoek te doen naar het auteurschap

van het Weense manuscript om er zo achter te komen of het aan Greflinger of misschien

toch aan Kuhlmann toegeschreven kan worden.

236Junkers noemde in zijn onderzoek nog een opvoering. In een lijst in Weimar wordt Der mörderische
gotthische mohr sampt dessen Fall und End genoemd. Junkers meent dat dit naar Vos is, omdat de
hoofdpersoon van het stuk duidelijk de moor is, net als in Vos’ stuk. Omdat er verder niets bekend is over
deze lijst, zoals een datum of wie deze heeft samengesteld, en ik de connectie met Vos daarom niet goed
onderbouwd vind, heb ik dit stuk buiten beschouwing gelaten.
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2.3.3 Thomasius: Titus und Tomyris, Die Rachbegierige Eyfersucht

Naast deze teksten die wellicht aan elkaar verwant zijn, is er nog een andere overge-

leverde tekst, die gebaseerd is op Jan Vos’ Aran en Titus, maar niet verwant is aan de

andere stukken. Dat stuk is Titus und Tomyris, Die Rachbegierige Eyfersuch van Hiero-

nymus Thomasius.237 Dit toneelstuk uit 1661 is een van de twee bewerkingen waarvan

de gehele tekst is overgeleverd. Thomasius werd rond 1640 geboren in Augsburg, en

studeerde in 1668 af in Giessen als jurist.238 Hoe Thomasius aan het idee kwam om Vos’

stuk te bewerken, is niet bekend. Roethe vermoedde dat Thomasius het stuk opgevoerd

heeft zien worden, en dat daarom de namen van de personages zo afwijken, zie tabel

5.239 Ook Junkers stelde voor dat hij een opvoering van Van Fornenbergh zag en dat

bewerkte, maar vond het waarschijnlijker dat, omdat Thomasius zo geleerd was, hij het

stuk heeft gelezen en op basis daarvan een bewerking heeft gemaakt.240 Of Thomasius

Nederlands kon spreken of lezen is niet bekend. Hij beheerste wel Latijn, getuige zijn

juridische werken in die taal. Het zou dus kunnen dat hij de versie van de Tielse school

gebruikte en dat hij creatief wilde zijn met de namen van de personages. Ook zou hij als

basis de eerste Duitse vertaling die in Duitsland circuleerde gebruikt kunnen hebben.

Als er alleen naar de titel van het stuk wordt gekeken, is er eigenlijk niet af

te leiden dat het gebaseerd is op dat van Vos. Het eerste deel, Titus und Tomyris, doet

eerder denken aan het stuk van 1620, waarin ook Titus en de Koningin genoemd worden.

Het tweede deel van de titel, Die Rachbegierige Eyfersucht, doet weer wel meer denken

aan het stuk van Vos, waar wraak, net als in dit stuk, het hoofdthema is. In Thomasius’

stuk speelt de koningin een veel belangrijker rol dan Aran, wat haar aanwezigheid in

de titel kan verklaren. Wanneer er echter naar de inhoud van het stuk gekeken wordt,

zou het logischer zijn als het stuk Octavian und Tomyris zou heten. Het is namelijk de

keizer op wie Tomyris wraak wil in deze bewerking en niet het geslacht Andronicus.

Het grootste deel van haar plan is echter om Titus tegen de keizer op te stoken en zo

uit te lokken dat hij de keizer vermoordt, maar Titus speelt in de eerste twee bedrijven

eigenlijk geen rol. De reden om hem in de titel te houden, was misschien vanwege de

bekendheid van het stuk; zo wist het publiek nog wel waar het stuk over ging en werden

bepaalde theatergrammen al verwacht.

237Hieronymus Thomasius (rond 1640-??).
238Roethe, p. 104.
239Roethe, p. 106.
240Junkers, p. 167.
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Fig. 21: Titelpagina van het stuk van Thomasius.

Tabel 5 heeft al laten zien dat de namen van de personages in dit stuk erg afwij-

ken van Vos’ stuk en andere bewerkingen; alleen Titus en Aran komen direct overeen

en in Tomyris kan nog een verbastering gezien worden van Thamera. Opmerkelijk is

ook dat het stuk geheel in gepaard rijm (AABBCCDD etc.) is geschreven en dat aan

het eind van elk bedrijf reien staan. Hierin lijkt het stuk in de traditie van Greflingers

experiment met Cid te zijn gemaakt. Thomasius wilde met zijn stuk dichterbij het Ne-

derlandse theater komen, wat in die tijd als superieur aan het Duitse werd gezien. Door

zo te particularisen geeft hij zijn stuk meer gewicht, ook al zal het misschien niet zo

populair bij het gewone volk zijn geweest. Ook het ontbreken van de gruwelscènes

waarin Titus’ dochter wordt verkracht, en de zonen van de koningen in pasteien worden

verwerkt, lijkt erop te wijzen dat Thomasius zijn stuk niet met vermaak als doel heeft

geschreven.

Wat Thomasius’ doel was, wordt duidelijk wanneer de elementen die uniek aan

dit stuk zijn worden bekeken. Daarin valt op dat veel meer de nadruk wordt gelegd op

het proces waarin de zonen van Titus veroordeeld worden, een element dat in de andere
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stukken niet in beeld wordt gebracht: zowel in Shakespeare als bij Vos is dit niet op het

toneel te zien. Direct wanneer bekend wordt dat Titus’ zoons worden beschuldigd van

de moord op de zoons van de keizer, beroept Titus zich op de wet, door uit te roepen:

‘Mein Fürst er lasse nur das Recht den Schal vollziehn’, waar hij in de andere stukken

de keizer smeekt zijn zonen te sparen. Een zeer belangrijk element van het verhaal

is de brief die Aran heeft geschreven en in de put met de twee dode zonen van de

keizer heeft gegooid, die zogenaamd door de zonen van Titus is geschreven en waarin

zij alles bekennen. Tijdens hun proces dragen de zonen echter aan dat het handschrift

niet overeenkomt met hun eigen en dat ‘man mit falscher Schrift’ hen de moord in de

schoenen probeert te schuiven, een argument waar de keizer, die de rechtzaak voorzit,

niet omheen kan, en waardoor ze bijna worden vrijgesproken. Dat de keizer toch zwicht

voor het gejammer van zijn vrouw, zelfs nadat hij zegt: ‘Der hat ein schlechtes Recht,

wer ohne Schulden straft’, en de twee ter dood veroordeelt zonder dat daar bewijs voor

is, is volgens Thomasius dan ook het grootste onrecht uit het hele verhaal. Aangezien

Thomasius een jurist was en tijdens het schrijven van dit stuk aan het studeren was, is het

niet verwonderlijk dat de nadruk hier zo op is komen te liggen en dat dit zo’n belangrijk

thema is geworden in zijn stuk.241 Het is duidelijk dat Thomasius met zijn bewerking

aan zijn publiek de moraal wilde overbrengen dat een goede rechterlijke macht aan de

basis staat van een samenleving. De nadruk ligt hier nog eens extra op met de slotzin:

‘Hier lehrnt ihr die ihr stehet nicht unter Jupiter was euch vor Straff bereit, wann ihr eur

Reich beherscht mit Ungerechtigkeit’. Het laatste dat Thomasius zijn bezoekers mee

wilde geven was dat Ungerechtigkeit de ondergang van een bestuur of regering is.

Een ander belangrijk element is de trouwe onderdaan die Titus is van de keizer.

Dit is ook een belangrijke onderliggende gedacht als Aran Tomyris’ zonen overtuigt te

moorden en verkrachten voor het vaderland. Trouw aan hun land overtuigt de zonen er

veel sneller van het te doen dan liefde voor Rozelijna en wraak voor hun vader in Vos’

stuk. Beide motieven zijn te koppelen aan de Dertigjarige oorlog: net als Seitz met zijn

scholierenstuk wil Thomasius het stuk dus gebruiken om het publiek te herinneren aan

de gruwelen van die oorlog. Bij Thomasius ligt echter de nadruk niet in verminderde

deugdelijkheid, maar in de organisatie van de staat. Daarom krijgt de rechterlijke macht

en gehoorzaamheid aan de vorst zo’n prominente rol in zijn bewerking.

Toch is ondanks deze unieke elementen wel duidelijk dat het om een bewerking

van Vos’ stuk gaat, en niet van Shakespeare of het Duitse stuk uit 1620, door enkele

241Overigens is het stuk ook opgedragen aan negen rechters, advocaten en stadsbestuurders, die dit thema
in het stuk vast erg konden waarderen.
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elementen in het verhaal die alleen bij Vos worden teruggevonden. Dit zijn onder andere

de opening, waarin de keizer verliefd wordt op de koningin, en zij zich opoffert om

met de keizer te trouwen als Aran gered kan worden. Nog een overeenkomst is de

verschijning van geesten. In Thomasius’ versie verschijnen deze echter aan de keizer.

Dit komt natuurlijk mede omdat in de andere stukken de keizer geen zonen had, en in

dit stuk wel. Bij Vos had Titus vijf levende zonen, waarvan er vier vermoord worden en

die alle vier aan hem verschijnen. Hier verschijnen twee zonen van de keizer en twee

van Titus. De verschijning van de keizers eigen zonen doen denken aan Hamlet, maar

de verschijning van Titus’ zonen aan de keizer doen denken aan een ander Shakespeare

stuk, namelijk Macbeth waarin de geest van de door Macbeth vermoorde Banquo aan

hem verschijnt. Ook aan het slot zijn weer gelijkenissen te vinden, zoals hoe Aran boven

het vuur wordt geroosterd. Afwijkend van alle andere versies is echter dat het Thyestes

element van het banket ontbreekt, waarbij de koningin haar zonen opeet.

Dit stuk lijkt beter dan alle andere stukken de fluı̈diteit van theater in de zeven-

tiende eeuw te laten zien, en hoe het gebruikt en herschreven werd voor verschillende

doeleinden. Thomasius wilde zijn stuk gewicht geven door het in de stijl van het supe-

rieure Nederlandse theater te schrijven; in rijm en met reien. Dit past bij de boodschap

die hij aan de kijkers wilde overdragen over het belang van de rechtsstaat en trouw aan

de overheerser. Door gruwelijke scènes uit het stuk te halen en scènes van de rechts-

zaak in te voegen, toont het stuk universalisation, maar door het eigenlijk onbelangrijke

personage Titus in de titel van het stuk te laten staan, heeft hij toch aan bepaalde thea-

tergrammen vastgehouden.

2.3.4 Buiten Duitsland

Wat aan deze discussie opvalt is dat hoewel er van de troep veel reizen naar en optredens

in Scandinavië en de Baltische staten bekend zijn, er geen bewerkingen van het stuk in

die talen zijn. Het enige dat ik heb kunnen vinden is een Duits marionetten stuk dat in

1719 in Kopenhagen wordt opgevoerd, met de titel Tito Andronico und der hoffhärtigen

Kayserinn und dem Mohr Aran, maar zoals de titel al aangeeft, was dit optreden in het

Duits. Wrangel schrijft in zijn overzicht van de Nederlandse invloed op de Zweedse li-

teratuur, dat in Denemarken eigenlijk alleen de Nederlander Cats navolging kreeg, door

vertalingen van Søren Terkelsen.242 In 1663 werd door de Deense dichter Bording een

gedicht geschreven ‘Jeg heller på Comoedie-Leeg Vil höre Pikkelhering’: Ik wil liever

in het komediespel luisteren naar Pekelharing. Dit zou hij hebben geschreven onder de

242Wrangel, p. 379. Søren Terkelsen (1590-1656/57), een Deens dichter en vertaler.
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indruk van een optreden van een Nederlandse troep.243 Wrangel schrijft dat de ‘invloed

van de Nederlandsche letteren op de Zweedsche [...] nochtans niet van zoo geringe

betekenis als men tot nog toe gedacht heeft’ was.244 Hij meent dat vooral de Latijnse

stukken van de humanisten invloed hadden in Zweden; dit soort stukken werden aan

scholen en universiteiten opgevoerd.245 Mogelijk is de Tielse versie van Aran en Titus

ook op scholen in Zweden behandeld. Daarnaast zijn enkele bewerkingen van Neder-

landse stukken in Zweden bekend, onder andere door de al eerder genoemde Urban

Hjärne. Vooral in de invoeging van het personage ‘Pickelhäring’ in een komisch tus-

senspel ziet Wrangel de invloed van Nederlands toneel.246 Wellicht is de oorzaak van

het geringe aantal Deense en Zweedse stukken het feit dat het Nederlands niet moei-

lijk te verstaan was voor het publiek daar, zeker aan de hoven waar werd opgetreden

waar over het algemeen zeer goed Nederlands werd gesproken. De behoefte aan beter

verstaanbare stukken was daardoor weggenomen.

2.4 Conclusie

Het tweede hoofdstuk van deze scriptie deed onderzoek naar de verspreiding en invloed

van Jan Vos’ Aran en Titus binnen Nederland en de rest van Europa. Uit de bespreking

hierboven is duidelijk geworden hoe groot die invloed was en hoe ver die reikte. De

parodieën en de Tielse schoolversie zijn de eerste vormen van bewerkingen en geven

meteen de populariteit van het stuk aan. De vele verschillende vormen van het stuk

die in het Duits zijn verschenen, laten zien hoe het stuk zelfs in een optreden met de

beperkte decorstukken en attributen van een rondtrekkende theatertroep een publiek zo

kon grijpen dat lokale theatermakers hun eigen versies wilden creëren en bijna iedere

rondtrekkende troep het verhaal in zijn repertoire had. De hoofdvraag van dit onderzoek

was: welke veranderingen onderging een toneelstuk in het proces van overdracht van

de ene cultuur op de andere? Hier is niet één duidelijk antwoord op te geven; Aran en

Titus is gebruikt en bewerkt met vele verschillende doeleinden, die allemaal voor andere

aanpassingen hebben gezorgd die op een andere manier in het toneelstuk zijn terug te

vinden. Deze aanpassingen en veranderingen zijn aan de hand van de vier onderdelen

van de theorie van Henke onderzocht.

Allereerst heeft dit hoofdstuk laten zien dat Henkes eerste onderdeel, het uit-

wisselen van onderdelen van toneelspel tussen acteurs, van groot belang was voor het

243Wrangel, p. 388.
244Wrangel, p. 380.
245Wrangel, p. 381-2.
246Wrangel, p. 387.
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verspreiden van Aran en Titus. De rondreizende acteurs Van den Bergh, Van Fornen-

bergh, Noozeman en Parkar hebben allen een rol gespeeld in de verspreiding door hun

optredens in Duitse en Deense steden. Het contact dat ze daar hadden met lokale the-

atermakers als Greflinger en andere rondreizende troepen als die van Treu, Paulsen en

Velten is fundamenteel geweest voor de introductie van de Amsterdamse versie van het

verhaal van Titus Andronicus. Het onderzoek naar het Weense manuscript heeft daar-

naast ook aangetoond dat behalve uitwisseling tussen acteurs, ook gedrukte versies van

Aran en Titus werden uitgewisseld en beschikbaar waren om als onderlegger te fungeren

voor deze zeer nauwkeurige vertaling, het vierde onderdeel van Henkes theorie.

Ook is Henkes tweede onderdeel aan bod gekomen, over de locatie waar uit-

wisseling plaatsvond. De adel die de troepen van Van Fornenbergh en Velten de moge-

lijkheid gaf om door Europa te trekken en in veel plaatsen een podium bood om op te

treden aan hun hoven is natuurlijk van belang geweest voor de verspreiding van theater.

Maar dit hoofdstuk heeft ook scholen aangewezen als plaats van culturele overdracht.

De Latijnse vertaling van de Tielse school heeft er in het bijzonder aan bijgedragen dat

Vos’ stuk een hogere culturele status kreeg en wellicht ook in deze vorm verspreid werd.

Daarnaast toont de parodie van bijvoorbeeld Rotgans hoe belangrijk de kermis als loca-

tie was en bewijst het uitvoerige dankwoord van het programmaboekje uit Linz dat ook

handelssteden niet onbelangrijk waren.

Het derde punt van Henkes theorie, waar de begrippen universalisation en par-

ticularisation fundamenteel voor zijn, is uitvoerig besproken. Het onderzoek heeft aan-

getoond hoe het principe van universalisation op Aran en Titus is toegepast door het

bijvoorbeeld in proza op te schrijven en de Hollandse reien eruit te laten. Maar the-

atermakers hebben ook particularisation laten zien in hun bewerkingen, bijvoorbeeld

Thomasius door het in de superieure Nederlandse stijl in rijm te vertalen en de reien wel

op te nemen.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat theater in de zeventiende eeuw fluı̈de was

en dat een uitvoering of bewerking van een toneelstuk op alle plaatsen van het spectrum

van de twee begrippen universalisation en particularisation geplaatst kan worden. The-

atermakers namen als uitgang Vos’ werk, maar met hun eigen visie in het achterhoofd

benadrukten of vergrootten ze elementen van het origineel, en schrapten of pasten ze

scènes en motieven aan om hun doel te bereiken. En dat heeft een gigantische variëteit

aan toneelstukken opgeleverd. Aran en Titus is gebruikt om leerlingen iets te leren over

Latijnse grammatica, maar ook om het publiek te herinneren aan de gruwelen van de

Dertigjarige oorlog. Het is bewerkt om het belang van de rechtsstaat te benadrukken,
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om het publiek te vermaken en te laten gruwelen van het hoge aantal moorden, en om te

laten zien wat voor trucs een troep uit kon halen door het roosteren van een acteur ‘zo

natuurlijk’ te presenteren.

Dit grote aantal toneelstukken laat zien dat de successen van de Amsterdamse

schouwburg niet alleen in de context van de Nederlandse literatuurgeschiedenis bekeken

moeten worden, maar als onderdeel van een Europese traditie. Er was grote culturele

mobiliteit in de vroegmoderne periode. Er kan zelfs gezegd worden dat burgers van

Noord- Europa toen een theatercultuur deelden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat

Amsterdam een grote rol speelde in het netwerk van die culturele uitwisseling en mo-

biliteit in de zeventiende eeuw en dat het podium van de Amsterdamse schouwburg een

toneel was waar heel Europa naar keek.
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