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DEEL I: STUDIE

HET WERK VAN EEN SCHILDER

Inleiding
In 1585 kwam de Gouden Eeuw van Antwerpen ten einde. De literaire activiteiten van de drie
plaatselijke rederijkerskamers zouden na de Val van Antwerpen onder Spaans bestuur gestaag
afnemen. Het zwaartepunt van de literaire cultuur verschoof naar het Noorden, waar de
rederijkerskamers van Leiden, Amsterdam en Haarlem in gingen zetten op vernieuwing.1 Intussen
werd door de rederijkers van de Antwerpse kamer De Goudbloem niets meer gedrukt of opgevoerd
en ook van De Olijftak vernam men bijna niets meer. De Violieren was – weliswaar in mindere mate
dan voorheen – nog wel actief en bleef vasthouden aan de oude rederijkerstradities. Daarentegen
herrees De Olijftak in 1615 door net als de noorderlingen, zoals de invloedrijke dichters Pieter
Corneliszoon Hooft (1581-1647) en Samuel Coster (1579-1665), in te zetten op vernieuwing.2 De
kamer dankte haar heropleving vooral aan dichter en schilder Guilliam van Nieuwelandt (15841635), die dat jaar het ‘toneelseizoen’ opende met zijn debuuttragedie Livia.3 In deze scriptie zal
deze Livia centraal staan.
De inhoud van Van Nieuwelandts debuut is angstaanjagend. In de Livia gaan een
vooraanstaande familie en een machtige keizer ten onder. Al in het eerste deel wordt een moeder,
Livia, gedood op bevel van haar zoon Labinus. En nadat haar geest om wraak is komen eisen,
pleegt hij zelfmoord. Vervolgens wordt zijn broer Placidus onthoofd na een ruzie met de
keizerszoon Diadumenus. De dienaar van Placidus neemt kort daarna wraak door de keizer en zijn
zoon te vermoorden, waardoor uiteindelijk Darida, de geliefde van Placidus, alleen achterblijft. Op
het toneel werden de zelfmoord van Labinus, het afgehakte hoofd van Placidus en de
wraakmoorden op de keizer en zijn zoon vertoond. Van Nieuwelandt liet zijn publiek graag dit
soort gruwelijke scènes zien.4
In de Livia is Darida het enige personage dat niet ten gevolge van haar passies ten onder
gaat. Zij laat zich namelijk niet door haar emoties leiden. Nadat ze Placidus verliest voelt ze zich
zo bedroefd dat ze niet meer wil leven, maar uiteindelijk overwint ze dit gevoel door rationeel te
blijven: met haar dood kan ze Placidus niet terugbrengen. Daarentegen kan ze, door te blijven
leven, Placidus in het hier en nu dienen, ondanks dat hij er nu zelf niet meer is. In tegenstelling tot
de andere personages laat zij zich dus niet overmannen door haar gevoelens, maar blijft ze haar
verstand, haar rede, gebruiken. Na haar innerlijke overwinning, spreekt ze in een pathetische
uitroep tot haar overleden geliefde: ‘Neen Placidus, ick leef, ick leef om u te dienen / En wil door
mijnen dienst u liefde noch verdienen’.5
Na de Livia schreef Van Nieuwelandt voor De Olijftak nog twee drama’s: Saul en Nero. Later
zou hij lid worden van De Violieren, de rederijkerskamer die onderdeel was van het St. Lucasgilde,
waar hij tussen 1624 en 1629 Aegyptica, Sophonisba, Salomon en Ierusalems verwoestingh schreef.6 De stof

1 Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1560-1700 (Amsterdam: Bert Bakker, 2016), 20.
2 A.A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de senecaanse-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden.
Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw (Gent: Secretarie der Academie, 1957), 13-16.
3 Eric Jan Sluijter, ‘Career choices of migrant artists between Amsterdam and Antwerp,’ De Zeventiende Eeuw 31, nr. 1
(2015): 117.
4 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 126.
5 Guilliam van Nieuwelandt, Livia Tragoedie (Antwerpen: Guilliam van Tongheren, 1617), Leiden,
Universiteitsbibliotheek, 1089 B 35: 3, fol. F4v, r. 1467-1468.
6 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 16-22, 44-45; Porteman en Smits-Vildt, Een nieuw vaderland voor de
muzen, 31.
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voor zijn tragedies ontleende Van Nieuwelandt aan de geschiedenis. De personages in zijn tragedies
zijn gebaseerd op helden en schurken uit het verleden. Volgens August Keersmaekers verwerkte
Van Nieuwelandt de levensgeschiedenissen van zijn personages zo uitgebreid mogelijk. Hij wilde
namelijk het hele verhaal vertellen en dus niet één bijzonder feit uit hun leven onder de aandacht
brengen. Zijn debuut behandelt echter bijna geen historische gebeurtenissen. Het enige
geschiedkundige feit dat Keersmaekers heeft kunnen achterhalen betreft de ondergang van de
keizer en zijn zoon.7 Hierdoor is er aanleiding te geloven dat Van Nieuwelandt het overgrote deel
van de Livia zelf heeft bedacht. In dat geval zou hij bij het schrijven van zijn eersteling veel ruimte
hebben gehad om er iets moderns en vernieuwends van te maken. Hij werd immers niet beperkt
door historische feiten. Mogelijkerwijs liet hij zich niet zozeer inspireren door gebeurtenissen uit
het verleden, maar juist door een bepaalde toneeltraditie. De gebeurtenissen in de Livia vertonen
namelijk veel overeenkomsten met die in de tragedies van de Romeinse dichter Lucius Annaeus
Seneca.
Tot op heden wordt de Livia dan ook binnen de senecaans-scaligeriaanse toneeltraditie
geplaatst.8 Deze traditie is gebaseerd op de dramatische praktijkvoorbeelden van Seneca en het
theoretische model van de Italiaanse humanist Julius Caesar Scaliger (1484-1558).9 De senecaansscaligeriaanse tragedie wordt door Mieke Smits-Veldt als volgt gedefinieerd:
Inhoudelijk begint het verhaal van deze tragedies mediis in rebus, met een proloog die
door zijn emotionele geladenheid vaak meer een stemming aangeeft dan dat hij een
duidelijke expositie is van datgene wat vooraf is gegaan. Er gebeuren de meest
sensationele dingen, aangezien een eerste brute actie in principe een scherpere reactie
uitlokt, met als gevolg een escalatie van gruwel, die zorgt voor een desastreus einde
voor alle betrokkenen.10

Een senecaans-scaligeriaanse tragedie begint dus midden in de handeling met een emotionele
opening. Hoewel een duidelijke voorgeschiedenis ontbreekt, wordt de toon direct gezet. Het
publiek wordt niet zozeer op de hoogte gebracht van de voorafgaande feiten, maar juist van
iemands gemoedstoestand. Er kan alleen maar gegist worden naar de oorzaak van zijn stemming.
Na de openingsmonoloog wordt de tragische handeling ingezet en komt het toneel tot leven. De
gebeurtenissen volgen elkaar vlot op en worden in de loop van het verhaal steeds gruwelijker. Aan
het handelingsverloop stelde Scaliger de eis van waarschijnlijkheid:
‘Waarschijnlijkheid’ is volgens Scaliger een zeer belangrijke eis die aan een literair werk
gesteld moet worden, als essentiële voorwaarde voor het beoogde effect.
Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 95-97; Thomas Franke, ‘Macrinus,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert
Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e715750; Thomas
Franke, ‘Opellius,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e831600.
8 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 280. Zie hierover ook: A.A. Keersmaekers, De dichter
Guilliam van Nieuwelandt en de senecaanse-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de
Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw. Gent, 1957; M.B. Smits-Veldt Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek
naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia (Groningen, 1986); M.B. Smits-Veldt, Het
Nederlandse renaissancetoneel. Utrecht, 1991.
9 J.W.H. Konst, ‘Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw,’ Amsterdam
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) 2004, 6.
10 M.B. Smits-Veldt, Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys,
Polyxena en Iphigenia (Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 1986), 65-66.
7
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‘Waarschijnlijkheid’ betekent dan: ‘de geloofwaardigheid van het voorgestelde voor
het publiek’, niet een waarschijnlijkheid die afhangt van de logische samenhang van
de handeling. Daarom spreekt hij zich in het voorbijgaan wel uit voor een zekere
eenheid van plaats en tijd, maar ‘eenheid van handeling’, de basis van het Aristotelische drama,
speelt geen enkele rol in zijn dramatheorie. Die betreft immers de structuur van de
handeling. Scaliger blijft veel meer gericht op de afzonderlijke, formele en inhoudelijke
bouwstenen. Aan het dramatische bouwwerk als geheel stelt hij niet de eis van ‘eenheid,
maar juist die van ‘veelvoudigheid’ en ‘gevarieerdheid’ (de retorische eisen van copia
en varietas).11

Volgens Scaliger moest de toneeldichter zijn publiek dus overtuigen van de ‘mogelijkheid’ van de
voorgestelde handelingen, dus dat ze gebeurd konden zijn. De handelingen hoefden niet zozeer
logisch met elkaar samen te hangen, maar moesten vooral op een geloofwaardige manier worden
voorgesteld. Bovendien kenmerkte een senecaans-scaligeriaanse tragedie zich door de principes
van veelheid en verscheidenheid. Deze principes blijken vooral uit ‘de verschillende reacties van de
hoofdpersonen op de Fortuinwisseling’.12 Het toeval of lot, Fortuna, dwingt een personage om snel
te reageren op een omgeslagen situatie.13 Haar aanwezigheid maakt de wereld die in het drama
wordt opgeroepen dynamisch.14 Ook de Livia wordt gekenmerkt door copia et varietas. De
personages moeten continu reageren op plotselinge wendingen, zoals moord en bedrog. Hun
reacties leiden tot nieuwe gebeurtenissen, die vervolgens ook veranderen door het toedoen van
Fortuna. Van Nieuwelandt brengt in zijn debuut zelfs meerdere tragische verhaallijnen samen
waardoor hij in feite twee drama’s op de planken brengt: het voorspel met daarin de moord op
Livia en het hoofdspel dat daarop volgt.15
Behalve aan veelheid en verscheidenheid hechtte Van Nieuwelandt als schilder veel waarde
aan het visuele aspect van het toneel. De Olijftak gaf betrekkelijk veel geld uit aan de opvoering of
enscenering van zijn tragedies.16 Van Nieuwelandt had namelijk een grote voorkeur voor –
overigens in lijn met zijn verlangen naar dynamiek – grote bezettingen, rijke kostuums en tableaux
vivants.17 Daarbij bevatten de titelbladen van zijn gedrukte spelen gravures met daarop een scène uit
het spel, zoals de geestverschijning van Livia in zijn debuut.18 Bovendien laat hij de gruwelijke
moorden in de Livia bewust op het toneel zien. Hij had die ook achteraf door bijvoorbeeld een
bode kunnen laten vertellen en daarmee zijn publiek de aanblik van die horrorscènes kunnen
besparen, maar kennelijk wilde hij zijn publiek dergelijke scènes niet onthouden.
Zijn waardering van het beeld was in overeenstemming met het gedachtegoed van Seneca:
‘For Seneca, tragedy was the most vivid genre of all quite simply because tragedy is the portrait of
human passions’.19 De tragedie moest volgens hem het menselijke leven en in het bijzonder de
menselijke emoties imiteren. Bovendien verbond Seneca de ondergang van zijn personages aan

M.B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel (Utrecht: HES Uitgevers, 1991), 54-55.
Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 45.
13 Konst, ‘Determinatie en vrije wil,’ 7.
14 J.W.H. Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720 (Hilversum: Uitgeverij Verloren,
2003), 348-349.
15 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 80.
16 Bart Ramakers, ‘Sophonisba’s dress: Costume, tragedy and value on the Antwerp stage (c. 1615-1630),’ Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 64 (2014): 321-322.
17 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 280.
18 Ramakers, ‘Sophonisba’s dress,’ 323.
19 Gregory A. Staley, Seneca and the Idea of Tragedy (Oxford: Oxford University Press, 2009), 65.
11
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hun overheersende passies.20 Die passies werden voorgesteld als de oorzaak van hun val en aldus
als een gevaar voor de mens in het algemeen, dus ook de toeschouwers. Hierdoor creëerde hij angst
bij het publiek. Dat werd op die manier gewaarschuwd voor de gevaren van ongecontroleerde,
overspannen menselijke emoties. Seneca zorgde er overigens voor dat zijn boodschap niet verkeerd
geïnterpreteerd kon worden door koren de morele keuzes van de personages te laten bezingen.21
Scaliger onderschreef deze didactische functie van de tragedie: ‘Uit de Poetices libri septem valt op te
maken dat het drama in het bijzonder lessen verschaft over het nut en de gevaren van de menselijke
hartstochten’.22 Hij zag het als de belangrijkste taak van de tragedieschrijver zijn publiek te
onderwijzen. Die moest zich hierbij vooral richten op aard, oorsprong en gevolg van menselijke
emoties.
In de zeventiende eeuw werd de aard van de hartstochten (passiones) veelvuldig onderzocht.
De meeste zeventiende-eeuwers zagen de rede (ratio) als de bestuurder van de menselijke ziel, maar
over de rol van de passiones bestond geen consensus:
In de zeventiende eeuw buigt een groot aantal auteurs zich over dit probleem [nml.
hoe de hartstochten zich tot de rede verhouden], waarbij ze hun visie in het bijzonder
toetsen aan de denkbeelden van respectievelijk Aristoteles en de Stoa. Beide
autoriteiten bepleiten de heerschappij van de rede, maar formuleren verschillende
remedies tegen het autonoom handelen van de sensitieve regionen. De stoïcijnen staan
de volledige uitbanning van de emoties voor (apatheia). Zij stellen de hartstochten gelijk
aan onwenselijke verstoringen (perturbationes) en zien een zuiver rationeel bestaan als
het uiteindelijke ideaal. Daarentegen opteren Aristoteles en zijn volgelingen voor
matiging van de hartstochten (metriopatheia). Uitbanning wijzen zij van de hand, omdat
ze emoties eigen achten aan de menselijke natuur.23

Waar het de omgang met de hartstochten betreft waren in zeventiende-eeuwse tragedies doorgaans
denkbeelden te herkennen van zowel Aristoteles als de Stoa. Hierdoor kwamen destijds twee
toneeltradities tegenover elkaar te staan: de senecaans-scaligeriaanse traditie, die in lijn met het
gedachtegoed van de Stoa voor apatheia pleitte, en de aristotelische traditie, die voor metriopatheia
stond.24 Het neostoïcisme (de christelijke vertaling van het stoïcisme) werd tussen 1580 en 1640
uiterst populair in Europa.25
Hoewel de Livia dus binnen de senecaans-scaligeriaanse toneeltraditie wordt geplaatst en
het neostoïsche gedachtegoed aan het begin van de zeventiende eeuw in Antwerpen werd
gepropageerd, is het nog maar de vraag of het stoïcisme daadwerkelijk ten grondslag ligt aan deze
en de andere tragedies van Van Nieuwelandt. Die lijkt zich in de Livia namelijk aan te sluiten bij
het aristotelische idee van metriopatheia. Dat blijkt onder andere uit het volgende citaat van het koor
aan het einde van het eerste bedrijf:
Een quade vrucht die uut den toren rijst,
In neemt ’tghemoet, jae ’theele licht der reden.

Smits-Veldt, Samuel Coster, 65.
Smits-Veldt, Samuel Coster, 67.
22 J.W.H. Konst, Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993), 165.
23 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 9.
24 Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 55-58; 68-69.
25 Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 68.
20
21
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Den schijn is wel dat d’een den and’ren prijst
En inwendich steeckt vol vileynicheden.
D’ontsinnicheyt, boosheyt en toren spruyt
Uut hooghmoet en verachten van de deughden,
Die den mensch brenght ten quaden eynden uut.
Onrust ’tghemoet vervremt ons van de vreughden.26
Soo yemant doet teghen ’tgheen hem natuer
Toelaten wil’, behoortmen hem te achten
Onwijs en sott’, ong’luckich ’taller uer,
Want reden hy door ontucht gaet verachten.
Den toren is den onderganck van ’goedt
Als onwijsheyt, daer by wort ’tsaem ghevonden,
Want dikwils men siet door onschult veel bloedt
Vergieten, dat sy selven gaen ter gronden.27

Het koor bezingt hier de consequenties van ‘den toren’. Van Nieuwelandt waarschuwt zijn publiek
voor de gevaren van bepaalde emoties, maar lijkt niet te pleiten voor een complete uitbanning van
de hartstochten. Uit dit citaat valt op te maken dat er volgens Van Nieuwelandt wel degelijk
positieve emoties zijn en dat die emoties, bijvoorbeeld vreugde, niet onderdrukt moeten worden.
Daarentegen zijn er ook negatieve emoties, zoals toorn, die men wel moet onderdrukken. Hij stelt
namelijk dat ‘soo yemant’, die verblind is door toorn, ‘doet teghen ’tgheen hem natuer toelaten wil’.
De natuur van de mens, oftewel de rede die de mens als instrument van nature is gegeven, stelt
hem dus in staat goede keuzes te maken, tenzij hij zich laat leiden door negatieve emoties, zoals
toorn. Toorn is immers een vorm van onrust en ‘vervremt ons van de vreughden’, terwijl de
menselijke natuur vreugde juist wil toelaten. Van Nieuwelandt lijkt de menselijke natuur dus als iets
positiefs te zien. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met het gedachtegoed van Aristoteles en roept
de vraag op of het wel terecht is de Livia in ieder geval waar het de visie op de hartstochten betreft
binnen de senecaans-scaligeriaanse toneeltraditie te plaatsen.
De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: in hoeverre kan Guilliam van Nieuwelandts
Livia beschouwd worden als een senecaans-scaligeriaanse tragedie? Om deze vraag te
beantwoorden zal ik in het eerste hoofdstuk de twee toneeltradities beschrijven waarvan de Livia
kenmerken lijkt te vertonen. Wat onderscheidt een senecaans-scaligeriaanse tragedie van een
aristotelische tragedie? In het tweede hoofdstuk zal de Livia geanalyseerd worden. De tragedie
wordt eerst in haar historische context geplaatst. Ik zal vooral aandacht besteden aan de eigentijdse
receptie van het stuk. Hoe werd de Livia in haar tijd ontvangen? Vervolgens zal ik, net als
Keersmaekers, het klassieke stofgegeven dat ten grondslag ligt aan de Livia proberen te achterhalen.
Welke bronnen heeft Van Nieuwelandt gebruikt en hoe heeft hij die verwerkt? De bronnen van de
Livia zal ik bovendien vergelijken met de inspiratiebronnen die Seneca gebruikte en de bronnen die
Aristoteles voorschreef. Daarna zal ik bepalen in hoeverre de Livia past binnen het senecaansscaligeriaanse genre, zoals door Smits-Veldt beschreven, door eerst de formele kenmerken van de
tragedie te analyseren. Hoe is de stof over de bedrijven verdeeld en hoe zijn die met elkaar
verbonden? Vervolgens zal ik het handelingsverloop analyseren. Waar in het verhaal begint de
tragedie en hoe volgen de gebeurtenissen elkaar op? Ik zal in het bijzonder aandacht schenken aan
Deze zin is grammaticaal onjuist. Mogelijk is de drukker een woord vergeten, lees: Onrust [van] ’tghemoet
vervremt ons van de vreughden.
27 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v-C2r, r. 404-419.
26
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het principe van copia et varietas, omdat dat representatief is voor de senecaans-scaligeriaanse en
atypisch voor de aristotelische tragedie. Bovendien zal ik, in navolging van Bart Ramakers,
onderzoeken op wat voor manier Van Nieuwelandt de schilder in hem heeft laten spreken. Hoe
worden de verschillende gebeurtenissen in de tragedie in beeld gebracht? Daarbij zal ik Van
Nieuwelandts waardering van het beeld vergelijken met die van Seneca. In het derde hoofdstuk zal
ik de personages die in de Livia optreden bestuderen door hun rol in de tragedie te bepalen. Op
welke manier uiten zij zichzelf en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Daarbij zal ik in het bijzonder
de omgang met de hartstochten nagaan. Hiervoor zal ik in de eerste instantie bepalen welke rollen
de personages innemen. Ik verwacht namelijk dat de hoofdpersonages zich door uitgesproken
emoties laten leiden, terwijl de nevenpersonages vooral op emoties (namelijk op die van de
hoofdpersonages) reflecteren. Op welke manier worden hartstochten door de personages geuit en
hoe worden die beoordeeld in de tragedie? In die analyse worden vanzelfsprekend ook de koren
betrokken. Ten slotte onderzoek ik het doel van de Livia. Wat probeerde Van Nieuwelandt nu
eigenlijk te bereiken met zijn debuutstuk? Ik vermoed dat hij wilde pleiten voor een matiging van
de hartstochten, voor metriopatheia in plaats van apatheia, de volledige onderdrukking van de
hartstochten, ongeacht welke. Metriopatheia past meer in de aristotelische, apatheia meer in de
senecaans-scalegeriaanse traditie, die waar het de omgang met de hartstochten betreft sterk leunt
op de leer van de Stoa. Van Nieuwelandt wilde zijn publiek waarschuwen voor de gevaren van
verkeerde emoties, opdat zij die leerden beheersen. Tegelijkertijd lijkt hij te hebben willen
benadrukken dat positieve emoties, zoals vreugde, wel degelijk waren toegestaan en de mens tot
deugdzaam handelen konden aanzetten. Waar het dus op neer lijkt te komen is dat de Livia in
dramaturgisch opzicht vooral binnen de senecaans-scaligeriaanse traditie moet worden geplaatst,
terwijl de tragedie waar het de visie op de hartstochten betreft eerder in de aristotelische traditie
thuishoort.
Naast een studie bestaat deze scriptie uit een kritische teksteditie van het toneelstuk. Die
vormt het tweede deel.
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1

Twee toneeltradities

1.1
De senecaans-scaligeriaanse toneeltraditie
Is de Livia een senecaans-scaligeriaanse tragedie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten
we het toneelgenre precies bepalen. Deze paragraaf staat daarom in het teken van de senecaansscaligeriaanse toneeltraditie. Allereerst zullen de dramaturgische opvattingen van Seneca
beschreven worden; zijn tragedies vormen immers de basis van deze traditie. De nadruk ligt hierbij
op de karakteristieken en de bekendheid van Seneca’s tragedies. Daarnaast wordt aandacht
geschonken aan Robert Garnier (1545-1590), wiens tragedies in de stijl van Seneca hun sporen
hebben nagelaten in de tragedies van Van Nieuwelandt. Hierna wordt aandacht geschonken aan
Scaligers Poetices libri septem (1561), omdat zijn literatuuropvattingen nagenoeg samenvallen met die
van Seneca. Ten slotte zullen de kenmerken van een senecaans-scaligeriaanse tragedie worden
samengevat, zodat de Livia aan dit toneelmodel getoetst kan worden.
1.1.1. De tragedies van Lucius Annaeus Seneca
De tragedies van Seneca zijn de enige Latijnse tragedies uit de Klassieke Oudheid die ons compleet
zijn overgeleverd. Zijn dramatische oeuvre is daarom een bijzondere bron voor kennis van de
klassieke tragedie. Rond 1300 werden zijn stukken herontdekt door Italiaanse humanisten en vanaf
dat moment speelden ze een cruciale rol in de Renaissance.1 Seneca’s treurspelen zijn van grote
invloed geweest op de renaissanceauteurs, die immers teruggrepen op teksten uit de Klassieke
Oudheid.
Ook Seneca liet zich inspireren door teksten uit het verleden. Hij greep namelijk terug op
de Griekse tragedies van Euripides, Sophocles en Aeschylus en liet zich bovendien inspireren door
de Griekse mythologie.2 Desalniettemin zijn de werelden die in zijn tragedies worden opgeroepen
overduidelijk beïnvloed door Seneca’s eigen leven: net als in het leven van de Romeinse dichter
spelen literatuur, politiek, filosofie en retorica een grote rol in zijn tragedies.3 Aan de hand van een
bronnenonderzoek zal ook voor de Livia bepaald worden of en in hoeverre Van Nieuwelandt zich
liet inspireren door historische en mythologische bronnen en in hoeverre de wereld die op het
toneel werd opgeroepen beïnvloed was door zijn eigen leven.
De tragedies van Seneca zijn hoogstwaarschijnlijk geschreven tijdens de heerschappijen van
de Romeinse keizers Claudius en Nero.4 En hoewel hij zich baseerde op zijn Griekse voorgangers,
spelen zijn tragedies zich niet af in Athene, maar Rome.5 Het is daarentegen nog maar de vraag of
en in hoeverre Seneca’s tragedies bedoeld waren als commentaar of kritiek op de beruchte Nero.
Het is echter zeker dat Seneca bijna alle gruwelijke misdaden die in zijn tragedies voorkomen heeft
meegemaakt.6
In de tragedies van Seneca wordt vooral de menselijke oorsprong van een misdaad
benadrukt. De Grieken schreven verkeerd menselijk handelen toe aan de invloed van de goden,

Staley, Seneca and the Idea of Tragedy, 4.
L.E. Kastner en H.B. Charlton, ‘Introduction,’ The poetical works of Sir William Alexander Earl of Stirling, vol. 1, ed.
L.E. Kastner en H.B. Charlton (Edinburgh en Londen: William Blackwood and Sons, 1921), xix-xx
3 Christopher Trinacty, ‘Senecan Tragedy,’ The Cambridge Companion to Seneca, ed. Bartsch, Shadi, Schiesaro,
Alessandro (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 29.
4 Trinacty, ‘Senecan Tragedy,’ 30.
5 Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xx.
6 Trinacty, ‘Senecan Tragedy,’ 30.
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maar in de tragedies van Seneca wordt onheil aangericht door op eigen initiatief handelende
mensen. Daarom is persoonlijke wraak – in tegenstelling tot goddelijke vergelding – een belangrijk
motief in zijn tragedies.7 De personages in Seneca’s tragedies handelen overeenkomstig hun
waanideeën en worden niet beïnvloed door de goden, maar door waanzin. Hierdoor lijden zij zelf,
net als hun slachtoffers, onder hun waanzin.8 De hallucinerende schurk wordt bezeten: zijn lichaam
wordt door een passie in beslag genomen, waardoor hij alleen maar kan waarnemen hoe misdaden
in zijn naam worden uitgevoerd.9
Onder het bestuur van de hartstochten begaan de personages van Seneca de meest
verschrikkelijke misdaden en dit zorgt voor angstaanjagende horrorscènes.10 Bovendien worden
deze scènes aangevuld met griezelige elementen zoals geestverschijningen en vinden ze doorgaans
plaats op lugubere locaties zoals de onderwereld. Overigens worden niet alle gruwelijkheden
vertoond, maar laat Seneca vaak een bode optreden die vertelt wat er is gebeurd.11 Voor de Livia
zal daarom ook bepaald worden of er sprake is van een dergelijke balans tussen het vertonen van
en verhalen over horror. Seneca heeft zijn tragedies verder angstaanjagend gemaakt door duivels
op te voeren, waardoor de wereld die op het toneel wordt opgeroepen onveilig is. Ook wordt het
publiek meermaals gewaarschuwd voor het hiernamaals: de dood betekent niet het einde van ons
lijden.12 Desondanks worden degenen die dapper sterven door Seneca op het toneel toegejuicht.13
Zijn tragedies verschaffen de toeschouwer dus lessen over moed.
Seneca’s visie op de dood is in overeenstemming met het stoïcisme, de filosofie waarvan
hij een belangrijke aanhanger was. Stoïsche denkbeelden zijn bovendien door veel verschillende
onderzoekers in zijn werk aangetroffen, vooral in de koorzangen van Seneca’s tragedies. De koren
– die meestal buiten de handeling staan – juichen de personages die stoïsch handelen toe.14 Zij zijn
door hun positie het perfecte medium om de keuzes van de personages te evalueren.15 Het koor
wordt door Seneca dan ook veelvuldig gebruikt om te moraliseren. Bovendien moraliseert hij ook
buiten de koorzangen door middel van sententies en stichomythieën.16 Doordat Seneca in zijn
tragedies herhaaldelijk de retorica gebruikt om zijn moraalfilosofische gedachtegoed over te
brengen, hebben zijn tragedies een sterk oratorisch karakter.17
De tragische handeling en de dramatis personae worden door Seneca zo beperkt mogelijk
gehouden. De dichter laat hoofdzakelijk personages optreden die het meest worden beïnvloed door
het desastreuse einde van het spel, waardoor hij vooral gepreoccupeerd lijkt met een of twee
personages en met de climax van de handeling.18 Zijn tragedies zijn daarom
not tragedies of action, in which fallible human characters struggle towards insight
through interpersonal dialogue; they are tragedies of suffering, in which inhuman and
superhuman forces struggle towards personification through torrential poetry, and the
Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xxii.
Helen Slaney, The Senecan Aesthetic: A Performance History (Oxford: Oxford University Press, 2015), 25-26.
9 Slaney, The Senecan Aesthetic, 27-28.
10 Slaney, The Senecan Aesthetic, 29-30.
11 Smits-Veldt, Samuel Coster, 66.
12 Slaney, The Senecan Aesthetic, 31-32.
13 Trinacty, ‘Senecan Tragedy,’ 36.
14 Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xxi; Trinacty, ‘Senecan Tragedy,’ 36.
15 Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xxi.
16 Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xxii.
17 Slaney, The Senecan Aesthetic, 18-19.
18 Kastner en Charlton, ‘Introduction,’ xxi.
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human body becomes their battleground. They do not represent events mimetically,
in a visual medium, in order to elicit identification and attendant sympathy. Rather,
they manufacture sensation, stimulating affect (emotional response) directly, in an
aural assault that bypasses the literal and goes straight to the visceral.19

De tragische handeling hoeft geen inzicht bij de held te bewerkstelligen, maar moet er juist voor
zorgen dat hij inwendig leed ondergaat. Het lijden van de personages wordt teweeggebracht door
onverklaarbare krachten, waardoor niet zozeer gemikt wordt op identificatie, maar op ervaring: de
tragedie tracht haar publiek te prikkelen. Oftewel, het stuk probeert door middel van ontzettende
voorstellingen emotionele ervaringen te bewerkstelligen.
Rond 1600 circuleerden Seneca’s tragedies in de Nederlanden. Nederlandse dichters
konden zich toen beroepen op oude uitgaven en moderne edities voorzien van commentaar van
de filoloog Justus Lipsius (1547-1606), die tussen 1578 en 1591 hoogleraar in Leiden was, en later
ook van de Zuid-Nederlandse geleerde Daniël Heinsius (1580-1655).20 Seneca’s tragedies werden
vervolgens hét praktijkvoorbeeld voor veel Nederlandse dichters.21 Alhoewel de meesten
waarschijnlijk niet rechtstreeks beïnvloed werden door Seneca, maar vooral door de voorbeelden
van Hooft en Coster.22 Daarnaast heeft Garnier het werk van de Nederlandse renaissanceauteurs
beïnvloed en in het bijzonder van Van Nieuwelandt.23
Als gezegd was de Franse humanist en toneeldichter Garnier een belangrijke navolger van
Seneca.24 Garnier verhuisde in de jaren zestig van de zestiende eeuw naar Parijs en zou vanaf dat
moment de aandacht trekken met zijn poëtische, retorische en dramatische talenten. Zijn tragedies
werden veelvuldig gedrukt en opgevoerd en bovendien met waardering ontvangen.25 Garniers
toneelstukken zijn geschreven in de stijl van Seneca, hebben dezelfde vorm en vertonen hetzelfde
handelingsverloop. Daarbij behandelen drie van zijn acht treurspelen onderwerpen die ook door
Seneca werden uitgewerkt.26
Garniers tragedies beginnen, net als die van Seneca, met een monoloog midden in de
handeling en ook zijn bedrijven worden doorgaans afgesloten met een moraliserend koor.27
Hierdoor kon hij ervan verzekerd zijn dat zijn boodschap goed werd begrepen. Het belang van
dynamiek werd tevens door Garnier onderstreept, zijn tragische handeling voldoet namelijk niet
aan de aristotelische handelingseis, maar aan de eisen van copia et varietas.28 Zijn tragedies worden
dus gekenmerkt door veelheid en verscheidenheid, waardoor de handeling nooit stil lijkt te staan.
Verder zette de Fransman, net als Seneca, in op het verhalende element van de tragedie en
vertoonde hij niet alle gruwelijke gebeurtenissen.29 De personages reageren daardoor vaak op
gebeurtenissen die zich niet op het toneel hebben afgespeeld.30 Hierdoor werd het publiek als het
ware beschermd voor een overmaat aan gruwelijkheden.
Slaney, The Senecan Aesthetic, 1-2.
Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 33-34.
21 J.A. Worp, De invloed van Seneca’s treurspelen op ons tooneel (Utrecht: HES, 1892): 291.
22 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 159; Smits-Veldt, Samuel Coster, 60-61.
23 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 164-165.
24 Marie-Alice Belle en Line Cottegnies, Robert Garnier in Elizabethan England: Mary Sidney Herbert's Antonius and Thomas
Kyd’s Cornelia (Modern Humanities Research Association, 2017): 12.
25 Belle en Cottegnies, Robert Garnier, 13.
26 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 164-166.
27 Belle en Cottegnies, Robert Garnier, 13.
28 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 164-166.
29 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 164-166.
30 Belle en Cottegnies, Robert Garnier, 13.
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Van Nieuwelandt heeft zich dus kunnen beroepen op oude uitgaven en moderne edities
van Seneca’s werk en is hier wellicht rechtstreeks door beïnvloed. Daarnaast hebben de tragedies
van Garnier hem hoogstwaarschijnlijk beïnvloed. De analyse zal duidelijk maken in hoeverre de
Livia overeenkomt met de tragedies van Seneca en Garnier.
1.1.2 Julius Caesar Scaligers Poetices libri septem
Tegenwoordig wordt het senecaans-scaligeriaanse model toegelicht aan de hand van Seneca’s
tragedies en Scaligers literatuuropvattingen. Wat was nu precies de invloed van de Poetices libri septem
op de Nederlandse dichters in de Renaissance? In deze scriptie wordt de hypothese van W.A.P.
Smit aangehouden, die veronderstelt dat de geletterde Nederlandse auteurs in ieder geval op de
hoogte waren van de Poetices libri septem en dat er bij hen op zijn minst een globale kennis van
Scaligers literatuuropvattingen verondersteld mag worden. Smit vermoedt dat Scaligers zoon,
Josephus Justus (1540-1609), die van 1593 tot 1609 als hoogleraar in Leiden werkte, zijn vaders
werk geregeld ter sprake heeft gebracht. Volgens Smit raakten de geschoolde Nederlandse auteurs
door hem vertrouwd met de Poetices libri septem.31 Bovendien studeerden de invloedrijke dichters
Hooft en Coster aan de Leidse universiteit toen Scaliger daar doceerde. Daarnaast vermeldt Coster
Scaliger in een voorwoord in een van zijn treurspelen.32 Hooft en Coster waren
hoogstwaarschijnlijk bekend met Scaligers Poetices en zullen hun kennis (al dan niet direct) hebben
overgedragen op veel Nederlandse renaissancedichters. Overigens valt Scaligers definitie van de
tragedie zo goed als samen met die van de Latijnse grammaticus Aelius Donatus, die onder de
Humanisten reeds bekend was. Scaligers literatuuropvattingen veranderden de vormende
toneeltraditie dus niet zozeer, maar bevestigden die juist.33
Zijn definitie van de tragedie luidt als volgt:
In de tragedie treden koningen en vorsten uit steden, burchten en legerkampen op.
De tragedie vangt rustig aan en eindigt vreselijk. De taal van de tragedie is verheven
en verfijnd en verschilt daarmee van de taal van het gewone volk. De tragedie moet
beangstigend zijn en vertoont bedreigingen, verbanningen en moorden.34

De aanwezigheid van gruwelijkheden wordt hiermee door Scaliger onderstreept. Deze definitie zal
gebruikt worden bij de analyse, zodat getoetst kan worden of en in hoeverre de Livia aan Scaligers
definitie voldoet.
Scaliger eiste niet dat handelingen logisch samen moesten hangen. De toneeldichter moest
juist aan de principes van copia et varietas voldoen:35
Als voorbeeld geeft Scaliger de opeenhoping van gruwelen, compleet met
geestverschijning, zoals deze in Euripides’ Hecuba voorkomt: een geval van copia van
treurige slagen van het lot, die het renaissancepubliek zo uitermate behaagde. (…) Het

W.A.P. Smit, ‘Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie,’ (Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen) 1964, 178.
32 Smits-Veldt, Samuel Coster, 29.
33 Smit, ‘Het Nederlandse Renaissance-toneel,’ 180-181.
34 ‘In Tragoedia Reges, Principes, ex urbibus, arcibus, castris. Principia sedatiora: exitus horribiles. Oratio gravis,
culta, à vulgi dictione aversa, tota facies anxia, metus, minae, exilia, mortes’; Ivlii Caesaris Scaligeri, Poetices libri septem
(Petrum Santandreanum, 1594): 28.
35 Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 55.
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gaat (…) om de herhaling en opeenstapeling van de ellende die Hecuba treft, wier
reacties door Euripides dan ook breed uitgemeten worden.36

Scaliger pleitte voor een veelheid en verscheidenheid aan gebeurtenissen en stelde dat de plot van
de tragedie zo gevarieerd mogelijk moet zijn.37 Hiermee positioneerde hij zich nadrukkelijk
tegenover Aristoteles, die juist voor eenheid pleitte.38
Ten slotte moest de toneeldichter volgens Scaliger zijn publiek tot deugdzaam gedrag
aanzetten (doctrina iucunda). De tragedie had daarmee vooral een didactisch doel. De handelingen
(actiones) van de personages moesten door de dichter beloond of bestraft worden (poëtische
gerechtigheid), zodat het publiek tot inzicht kon komen. Hierna zou het deugden kunnen nastreven
en ondeugden kunnen afwijzen.39 De toneeldichter kreeg van Scaliger dus een belangrijke taak
toegewezen en moest aan de toeschouwer laten zien wat goed en fout was.
1.1.3 De kenmerken van een senecaans-scaligeriaanse tragedie
Aan het begin van de zeventiende eeuw introduceerden Hooft en Coster de senecaansscaligeriaanse tragedie in de Nederlanden.40 Hooft liet zich voornamelijk meeslepen door de
geestverschijningen, terwijl Coster zich vooral op het gruwelelement van Seneca’s tragedies zou
gaan richten. Hoewel dergelijke horrorscènes zelden bij de Romein werden opgevoerd, vertoonden
de zeventiende-eeuwse navolgers ze dikwijls wel en worden ze tegenwoordig als typisch senecaans
beschouwd.41 Deze deelparagraaf bevat een beschrijving van de senecaans-scaligeriaanse tragedie
en daarmee van een van de twee toneelmodellen die bij de analyse zal worden gebruikt.
Een senecaans-scaligeriaanse tragedie is ingedeeld in vijf bedrijven en heeft een duidelijke
structuur. Het eerste bedrijf bevat doorgaans alleen een expositio. De handeling wordt pas in het
tweede bedrijf ingezet. In het derde bedrijf is er kort hoop op een goede afloop, maar wordt die
vernietigd nadat – overigens nog in hetzelfde bedrijf – het fatale feit wordt voltrokken. Het vierde
bedrijf bereidt de ontknoping voor en geeft opnieuw kort hoop op een goede afloop. Ten slotte
brengt het vijfde bedrijf dan de tragische ontknoping.42 De bedrijven worden afgewisseld met
koren, die zowel lyrisch-beschrijvend als moraliserend zijn. Gewoonlijk bespiegelen ze de
handelingen, al is dit ook niet altijd het geval.43
Zoals in de inleiding ook al werd aangegeven, begint een senecaans-scaligeriaanse tragedie
midden in de handeling met een emotionele proloog. De gebeurtenissen zijn gruwelijk van aard,
volgen elkaar snel op en eindigen catastrofaal. De plot wordt gekenmerkt door copia et varietas door
middel van een opeenstapeling van (gruwelijke) gebeurtenissen en door zoveel mogelijk variatie.
Overigens worden niet alle gruwelijkheden vertoond, sommige worden simpelweg verwerkt in een
(bode)verhaal met veel bloederige details en illustratieve vergelijkingen.44
Verder wordt een senecaans-scaligeriaanse tragedie gedomineerd door lange monologen,
stichomythieën en sententies. Het koor is niet het enige medium dat het publiek voorziet van lange
Smits-Veldt, Samuel Coster, 40.
Smits-Veldt, Samuel Coster, 38, 40.
38 Zie over de aristotelische eenheden ook §1.2.1.
39 Smits-Veldt, Samuel Coster, 30.
40 Smits-Veldt, Samuel Coster, 60.
41 Smits-Veldt, Samuel Coster, 66.
42 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 161.
43 Smits-Veldt, Samuel Coster, 65.
44 Smits-Veldt, Samuel Coster, 65-66.
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morele beschouwingen, want men kan die ook in de andere delen van de tragedie vinden. Overigens
worden de monologen en koorzangen in de tragedie sterk beïnvloed door de retorica.45
De personages van het spel ‘uiten zich vaak in lange, geëmotioneerde speeches, waarin eén
specifiek motief of eén enkele passie de overhand heeft, zoals wraak, jaloezie, wanhoop, verterende
liefde’.46 Hierdoor worden de personages in zekere zin onherkenbaar. Er treden daarentegen
‘waanzinnige gedrevenen’ op, ‘brute tirannen’, ‘gruwelijk gekwelde slachtoffers van een
onvermijdelijk lot’ en ‘degenen die door de razende passies van hun tegenspelers worden
getroffen’.47 De hoofdpersonen worden daarbij zelden voorgesteld als heroïsche deugdhelden en
bovendien worden alle personages in hun doen en laten beïnvloed door hun stoïsch lijden.
De senecaans-scaligeriaanse tragedie propageert dan ook de denkbeelden van de stoïsche
moraalfilosofie:
Deze wantrouwt de passiones vanuit de overtuiging dat ze in beginsel moreel
indifferente zaken tot object hebben. Bovendien zijn die indifferente zaken (…) eerst
en vooral onderworpen aan de ijzeren wetten van de onbestendige fortuin. Om die
reden staat de Stoa een verregaande beheersing van de hartstochten voor, wat
doorgaans wordt uitgelegd als patientia (lijdzaamheid) in geval van tegenspoed en
temperantia (matiging) in geval van voorspoed.48

Een senecaans-scaligeriaanse tragedie zal haar publiek daarom proberen te overtuigen van de
onbetrouwbare aard van de hartstochten en proberen aan te zetten tot een ultieme beheersing van
de passiones. Deze vorm van emotionele zelfbeheersing wordt ook wel omschreven als
standvastigheid of constantia.49 De intellectuele bovenlaag van Antwerpen propageerde het
neostoïcisme, een verchristelijkte versie van het stoïcisme.50
1.2
De aristotelische toneeltraditie
Deze paragraaf bevat een beschrijving van de aristotelische tragedie en daarmee van het andere
model waarvan de relevantie voor de Livia zal worden nagegaan. Allereerst zal daarom de inhoud
van Aristoteles’ Poetica uiteengezet worden. Verder zal Heinsius’ De tragoediae constitutione (1611)
besproken worden, omdat de Poetica hierin uitgebreid aan bod komt en bovendien omdat deze
theoretische verhandeling verscheen aan het begin van de zeventiende eeuw, waardoor de
zeventiende-eeuwse dichters zich konden beroepen op een moderne editie van Aristoteles’
literatuurtheorie.
1.2.1 Aristoteles’ Poetica
De grondvorm van wat we tegenwoordig een aristotelische tragedie noemen komt niet van
Aristoteles zelf, maar van de Romeinse dichter Quintus Horatius Flaccus en diens Ars poetica: het
spel is ingedeeld in vijf fasen die gewoonlijk samenvallen met vijf bedrijven en begint met een
expositie, gevolgd door de intrige, de climax, de catastrofe en de peripetie. Met de expositie wordt
het publiek op de hoogte gesteld van de noodzakelijke voorgeschiedenis. Vervolgens is de intrige
Smits-Veldt, Samuel Coster, 65.
Smits-Veldt, Samuel Coster, 65.
47 Smits-Veldt, Samuel Coster, 65.
48 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 126.
49 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 126.
50 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 270-271.
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de fase waarin het probleem waarmee de hoofdpersonages worstelen geïntroduceerd wordt,
waardoor deze fase in hoge mate de spanning bepaalt. Hierna volgt dus de climax, waarbij de
spanning naar een hoogtepunt wordt gevoerd. Het vierde bedrijf brengt daarna de catastrofe,
waarin de handeling wordt omgekeerd en het laatste deel van de tragedie wordt ingeleid. Dit laatste
deel bevat de beslissende wending, waarna de held tot inzicht wordt gebracht, en wordt gevolgd
door de katharsis, oftewel het zuiverende effect van de tragedie.51
Volgens Aristoteles is de tragedie een vorm van mimesis (uitbeelding), waarin mensen die
beter zijn dan de gemiddelde mens handelend worden uitgebeeld.52 Aristoteles’ definitie van de
tragedie luidt als volgt:
de tragedie is een uitbeelding van een ernstige en volledige handeling die een zekere
omvang heeft; in verfraaide taal waarvan iedere soort zich apart voordoet in de
onderscheiden delen van het stuk; door mensen die bezig zijn met handelen en niet
door middel van een vertelling; die doordat zij medelijden (commiseratio) en angst (terror)
wekt bij de toeschouwers deze bevrijdt van de hevige emoties (katharsis) die door het
tragische gebeuren zijn opgeroepen.53

Volgens Aristoteles is de plot de ziel van de tragedie. Het is namelijk het belangrijkste element van
het stuk, omdat de tragische handeling hierin wordt uitgebeeld.54 Aristoteles stelt een aantal eisen
aan het verloop van de handeling. Ten eerste mag het verhaal van de tragedie niet op een willekeurig
punt aanvangen of ophouden, maar moet het begin, midden en einde ervan worden uitgebeeld.55
Daarnaast moet het van de juiste lengte zijn zodat het verhaal waarschijnlijk is (eikos), oftewel er
moet niet te weinig gebeuren in te veel tijd en niet te veel in te weinig tijd. Verder moet het verhaal
een omslag (peripetie) in het lot van de held vertonen, die gevolgd wordt door een herkenning.56
Overigens betreft de herkenning ook een omslag, niet in het verloop van de handeling, maar in het
inzicht van de tragische held.57 Hierdoor moet er genoeg ruimte aan de uitwerking van het verhaal
worden besteed, maar moet het wel te overzien blijven.58 Verder mag de plot maar één handeling
uitbeelden en moeten de gebeurtenissen logisch met elkaar samenhangen, zodat de plot een
daadwerkelijke eenheid vormt. Er mag dus niet worden uitgeweid.59 Het is volgens Aristoteles van
belang dat de plot goed gestructureerd is.60 Een goed gestructureerde plot leidt immers tot die
belangrijke tragische ervaring, namelijk tot angst en medelijden.61
Daarnaast speelt de tragische held een belangrijke rol bij het opwekken van de aristotelische
emoties angst en medelijden.62 Het karakter moet goed zijn uitgewerkt: de hoofdpersoon moet
51 G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis, Lars Bernaerts, Paul Dijstelberge, en Frank
Willaert, ‘Aristotelisch drama,’ Algemeen letterkundig lexicon, 2012-…,
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00734.php.
52 Aristoteles, Poëtica, vert. N. van der Been en J.M. Bremer (Amsterdam: Athenaeum–Polak & Van Gennep, 2016),
27, 29-30.
53 Aristoteles, Poëtica, 37.
54 Aristoteles, Poëtica, 38-39.
55 Aristoteles, Poëtica, 41.
56 Aristoteles, Poëtica, 59.
57 Aristoteles, Poëtica, 47.
58 Aristoteles, Poëtica, 42.
59 Aristoteles, Poëtica, 42-42.
60 Aristoteles, Poëtica, 46-47.
61 Stephen Halliwell, Aristotle’s Poetics (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), 168-169.
62 Aristoteles, Poëtica, 48.
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door het publiek worden gerespecteerd, zodat er medelijden opgewekt kan worden, en moet
overeenkomsten vertonen met normale mensen, zodat er angst opgewekt kan worden.63 Zijn lijden
komt voort uit een fout die hij heeft gemaakt en niet omdat het personage fundamenteel slecht is
– een slecht persoon kan namelijk geen medelijden of angst opwekken.64 De tragische held moet
bovendien onterecht lijden: ‘the fundamental requirement for pity is that it should be felt only
towards suffering which is undeserved’.65 Het is daarom van belang dat de held in een bepaald
opzicht onschuldig is, waardoor zijn leed onterecht is en het publiek medelijden heeft voor de juiste
persoon. Volgens Aristoteles mag er namelijk geen medelijden worden opgewekt door schuldige
personages.66
Bovendien moet de tragische handeling goed worden uitgewerkt. Volgens Aristoteles kan
het leed van de held het beste door vrienden of familieleden worden aangebracht, omdat dat het
meest tragisch is.67 De tragische handeling speelt een belangrijke rol bij het opwekken van
medelijden en volgens Aristoteles is het van belang dat de held niet door een willekeurig of
onverklaarbaar voorval lijdt, maar dat hij getroffen wordt door een tragische tegenslag die goed is
uitgewerkt en logisch voortvloeit uit de gebeurtenissen.68 De aristotelische held bepaalt dus in hoge
mate het succes van de plot en van de katharsis. Dit lijkt overigens lastig te vereenzelvigen met een
senecaans-scaligeriaanse tragedie, die immers gekenmerkt wordt door het onverwachte ingrijpen
van Fortuna. De eisen die Aristoteles aan de hoofdpersoon stelt lijken niet samen te gaan met copia
et varietas. De hoofdpersoon moet het middelpunt van de handeling zijn, maar in een tragedie met
meerdere handelingen lijkt de aristotelische held geen plaats te hebben.
De aristotelische tragedie wordt namelijk gekenmerkt door de eenheden van handeling, tijd
en plaats, waardoor zij één tragische handeling uitbeeldt, niet meer dan 24 uur in beslag neemt en
zich op één plaats afspeelt.69 Hierdoor is de uitgebeelde handeling waarschijnlijk, oftewel
geloofwaardig. In een aristotelische tragedie zijn de hoofpersonages herkenbaar, in die zin dat het
publiek zich gemakkelijk kan verplaatsen in de karakters. De personages vertonen daarom tot op
zekere hoogte overeenkomsten met gewone mensen.
Over het stofgegeven van de tragedie stelt Aristoteles het volgende:
het [is] niet de specifieke taak van de dichter te spreken van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden, maar van dingen die zodanig zijn dat ze zouden kunnen gebeuren, ik
bedoel: van wat mogelijk is volgens de waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid.70

De toneeldichter moet zich dus niet zozeer beroepen op de geschiedenis, maar op het algemene.
Hierbij is de waarschijnlijkheid uiteraard van belang. De tragedie mag namelijk niet iets onmogelijks
uitbeelden. Overigens mag de toneeldichter zich wel beroepen op historische feiten, mits hij de
waarschijnlijke samenhang tussen de gebeurtenissen laat zien.71 In hoeverre Van Nieuwelandt dit
doet zal naar aanleiding van het bronnenonderzoek duidelijk worden.
Aristoteles, Poëtica, 55.
Aristoteles, Poëtica, 50.
65 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 174.
66 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 174.
67 Aristoteles, Poëtica, 53.
68 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 174.
69 A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over literatuur in Nederland (’s-Gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1918), 122, 109, 130, 132.
70 Aristoteles, Poëtica, 44.
71 Aristoteles, Poëtica, 45.
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Ten slotte moet de toneeldichter tijdens het schrijven van de plot van de tragedie rekening
houden met de katharsis. Volgens Aristoteles wekt de tragedie door middel van haar mimetische
functie angst en medelijden op, waardoor een katharsis van dergelijke emoties kan worden
bewerkstelligd. Als een fundamenteel goed persoon naar aanleiding van een verkeerde keuze ten
onder gaat, dan wekt zijn val angst en medelijden op. Echter, de val van een goed persoon die niets
verkeerd doet wekt pure afschuw op waardoor er geen katharsis wordt bewerkstelligd. Het is dus
van belang dat de plot en de hoofdpersoon goed zijn uitgewerkt, zodat de tragedie de emoties van
het publiek kan zuiveren.72
Volgens Aristoteles zorgt de katharsis ervoor dat mensen die lijden onder extatische passies
(enthousiasmos) zullen ‘genezen’. Hun ziel zal namelijk geprikkeld worden en vervolgens verlost
worden van dergelijke emoties. De katharsis brengt onze innerlijke gesteldheid tot rust en dat is
volgens Aristoteles cruciaal voor het maken van deugdzame keuzes en in het vormen en
onderhouden van een goed karakter. Soms zou iemand namelijk emoties zoals medelijden, woede
of angst richting het juiste object, in de juiste mate, op de juiste manier en op het juiste moment
moeten voelen, zodat er vervolgens goede keuzes gemaakt kunnen worden. Er moet dus een
bepaalde balans aanwezig zijn, die de katharsis teweeg kan brengen.73 Stephen Halliwell concludeert
dan ook dat
tragic katharsis in some way conduces to an ethical alignment between the emotions
and the reason: because tragedy arouses pity and fear by appropriate means, it does
not, as Plato alleged, ‘water’ or feed the emotions, but tends to harmonise them with
our perceptions and judgements of the world.74

De katharsis zorgt voor een zedelijke samenwerking tussen de emoties en de rede van de mens. De
hartstochten zitten de rede dus niet in de weg, maar werken hier harmonieus mee samen zodat de
mens tot deugdzaamheid kan komen. Halliwell stipt aan dat de aristotelische tragedie onze passies
niet zozeer aanspoort, maar ons cognitief vermogen (waaronder onze emoties, samen met onze
percepties en oordelen, vallen) in harmonie brengt.75 En wanneer ons cognitief vermogen in
harmonie is gebracht, zullen en moeten de hartstochten onze morele keuzes beïnvloeden.76
Het begrip katharsis moet volgens zowel Halliwell als Richard Janko begrepen worden in
het kader van plezier: katharsis en het genoegen van de tragedie komen namelijk voort uit de ziel
van de tragedie, oftewel de goed gestructureerde plot.77 Als de plot van de tragedie correct is
uitgewerkt en het juiste personage onder de juiste omstandigheden ten onder gaat, zal de
toeschouwer bovendien plezier beleven aan de tragedie. Want ondanks dat de tragische handeling
pijnlijk om te aanschouwen is, vermaken we ons dankzij de mimetische functie van de tragedie. Als
we daarentegen iets tragisch meemaken in het echte leven, dan lijden we daar wel onder. Juist de
representatie van iets tragisch werkt volgens Aristoteles onderhoudend.78

72 Richard Janko, ‘From Catharsis to the Aristotelian Mean,’ Essays on Aristotle’s Poetics, ed. Amélie Oksenberg Rorty
(Princeton: Princeton University Press, 1992), 342.
73 Janko, ‘From Catharsis to the Aristotelian Mean’, 342-343.
74 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 201.
75 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 201.
76 Janko, ‘From Catharsis to the Aristotelian Mean’, 342-343.
77 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 201.
78 Richard Janko, ‘From Catharsis to the Aristotelian Mean,’ Essays on Aristotle’s Poetics, ed. Amélie Oksenberg Rorty
(Princeton: Princeton University Press, 1992), 342.
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De aristotelische tragedie probeert haar publiek dus niet te onderwijzen, maar te
emotioneren. ‘De invloed van Horatius verhindert dat deze zuiver-emotionele benadering van de
tragedie in de zestiende- en zeventiende eeuw veel weerklank vindt’.79 Zijn invloedrijke Ars poetica
benadrukt het ‘zoete nut’ van de tragedie en hierop is ook Scaligers aangename zedenleer
gebaseerd.80 Hiermee zal rekening worden gehouden bij de analyse. Hoewel er dus naar een
emotionerend doel zal worden gezocht, is het onmogelijk de Livia los te zien van een tijd waarin
de didactische functie van het toneel nadrukkelijk wordt onderstreept.
Ten slotte is Aristoteles’ visie op emoties van uitzonderlijk belang. Volgens hem moeten
die namelijk niet beschouwd worden als onbedwingbare aandriften of krachten die ons ongewild
besturen, maar als reacties op de werkelijkheid die op een cognitief niveau plaatsvinden. In dat
opzicht lijken ze op percepties en oordelen. Met deze visie keerde Aristoteles zich af van zijn
leermeester Plato, die emoties nadrukkelijk afscheidde van de menselijke geest. Aristoteles
beargumenteert juist dat emoties hiermee verenigd zijn en dat zij bovendien afhankelijk zijn van
elkaar.81 Deze visie van Aristoteles staat uiteraard tegenover de stoïsche moraalfilosofie en hoewel
het neostoïcisme een opmars in Antwerpen had gemaakt, zal voor de Livia bepaald worden of en
in hoeverre daarin Aristoteles’ visie op de emoties naar voren komt.
1.2.2 De tragoediae constitutione van Daniël Heinsius
Aan het begin van de zeventiende eeuw konden de Nederlandse dichters zich beroepen op de
literatuurtheorie van Aristoteles met dank aan Heinsius’ editie van de Poetica (1610). In 1611
publiceerde hij zelfs een theoretische verhandeling, De tragoediae constitutione, waarin hij de
aristotelische tragedie toelicht.82 Van Nieuwelandt heeft deze werken kunnen gebruiken.
Heinsius’ literatuuropvattingen wijken af van die van Scaliger. Hoewel ze beiden de
nabootsende functie van de tragedie onderstrepen, heeft de tragedie volgens Heinsius geen
didactisch doel en gaat het bij hem, in tegenstelling tot Scaliger, niet om retorische
overtuigingstechnieken, maar om het zuiverende effect van de tragedie.83 Hierdoor zullen de
emoties van de toeschouwers in balans worden gebracht, waardoor zij zedelijk kunnen handelen.
Hiermee sluit hij zich aan bij Aristoteles’ gedachtegoed over het doel van de tragedie. Bovendien
neemt dit zuiverende effect toe door meermaals de loutering van de tragedie te ondergaan, oftewel
door vaker het theater te bezoeken.84 Overigens lijkt dit beoogde effect in zekere zin op wat Scaliger
de taak van de toneeldichter noemt, namelijk doctrina iucunda (aangename zedenleer). Volgens beide
theoretici draagt de tragedie dus bij aan de deugdzaamheid van iemands handelen.
Om de loutering te bewerkstelligen is volgens Heinsius de opbouw van het toneelstuk van
uitzonderlijk belang. Volgens hem kan de toneeldichter het beste kiezen voor een zogenaamde
‘“samengestelde intrige”, waarin sprake is van een lotsverandering, gekenmerkt door een
plotselinge ommekeer (peripetia) en een ‘herkenning’ (agnitio)’.85 Hij beroept zich duidelijk op
Aristoteles. De ideale dramatische intrige is volgens Heinsius een van ‘een zekere lengte, een
passende indeling, eenheid en volledigheid van opbouw’.86 Een overzichtelijk opgebouwde intrige
Konst, Woedende wraakghierigheidt, 188.
Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 51.
81 Halliwell, Aristotle’s Poetics, 173.
82 Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 55.
83 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 189.
84 Smits-Veldt, Samuel Coster, 76.
85 Smits-Veldt, Samuel Coster, 76.
86 Smits-veldt, Samuel Coster, 77.
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biedt volgens Heinsius inzicht in de ommekeer van de gemoedstoestand van de tragische held,
waarbij het bovendien van belang is dat alle onderdelen van de handeling logisch met elkaar
samenhangen. Ook hierin verschilt Heinsius uiteraard van Scaliger, die immers voor veelheid en
verscheidenheid pleitte.87

87

Smits-Veldt, Samuel Coster, 77-79.

24

HET WERK VAN EEN SCHILDER

2

De debuuttragedie van Guilliam van Nieuwelandt

2.1
De historische context
In deze paragraaf zal de Livia in haar historische context worden geplaatst. Allereerst wordt
aandacht geschonken aan Van Nieuwelandts opleiding, omdat die uiteraard van grote invloed is
geweest op zijn werk. Vervolgens worden – voor zover de bronnen dat toestaan – de
voorbereiding, de opvoeringen, het drukproces en de receptie van de Livia uiteengezet. Hierbij zal
ook de paratekst, een opdracht en enkele lofdichten, van de druk behandeld worden.
In 1584 werd Van Nieuwelandt geboren in Antwerpen. Toen hij vijf jaar oud was vertrok hij met
zijn familie naar Amsterdam, waar hij in 1599 in leer ging bij de schilder Jacob Savery (ca. 15651603). Een paar jaar later, in 1601, vertrok Van Nieuwelandt naar Rome en werd hij door Paulus
Bril (1554-1626) in de schilderkunst onderwezen. Na drie jaar keerde hij weer terug naar
Amsterdam. Zijn tijd in Rome moet hem sterk hebben beïnvloed, gezien de stad in het overgrote
deel van zijn schilderwerken, etsen en tekeningen te zien is. In 1605 keerde Van Nieuwelandt weer
terug naar zijn geboortestad en werd hij lid van het St. Lucasgilde.1 Later sloot hij zich ook aan bij
De Olijftak, omdat hij iets voelde voor de dichtkunst: ‘ick [hebb] mijnen aert ende natuere niet
verder willen uyt-strecken dan tot de paelen van haere bequaemheydt, dat is, tot de loffelijcke
conste der Poësie, daer ick van joncks aen toe gheneghen ben gheweest, niet door den wegh van
eenige studie, maer door mijn aengheboren natuere’.2
In of voor 1614 schreef hij uiteindelijk zijn debuutstuk, Livia. De tragedie werd op 4 maart
1614 geapprobeerd. Van Nieuwelandt schilderde zelf het toneel – overigens tegen betaling –
waarna de opvoeringen begonnen. In november 1615 werd de Livia twee keer opgevoerd.3 De
receptie van de tragedie was goed: ‘in de lofdichten wordt [Van Nieuwelandt] meer dan eens om
het nieuwe geprezen, hij is de man van het “nieuwe land”!’4
Twee jaar na de eerste opvoering, in 1617, verscheen de tragedie in druk. ‘De lange aarzeling
is licht te verklaren: het was een hele gebeurtenis voor een dichter, als zijn werken het drukken
waardig bevonden werden, want alleen het bovenste-beste viel die eer te beurt’.5 Bovendien
verklaart de opdracht in het voorwerk dat Van Nieuwelandt helemaal niet van plan was de Livia te
publiceren. De dichter had zijn eersteling overgeslagen, omdat hij niet overtuigd was van de
kwaliteit van het stuk. Van Nieuwelandt was al bezig met de uitgave van zijn tweede tragedie, Saul,
toen hij door ‘diversche persoonen’ uiteindelijk toch overtuigd werd zijn Livia ook uit te geven.
De lofdichten prijzen zijn werk daarentegen om de zuivere taal.6 Van Nieuwelandt werd
bovendien door de factor van De Goudbloem, Pieter Lenaerts, geloofd om zijn dubbeltalent:
D’een mint d’él Poësy, met alle hare crachten
D’ander in Schilder const is aldermeest verheught,
Maer onsen Nieuw landt cloeck Poët in dees twee consten.7
Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 31-36.
Guilliam van Nieuwelandt, AEgyptica Ofte Aegyptische Tragoedie Van M. Anthonivs, En Cleopatra (Antwerpen: Guilliam
van Tongheren, 1624), fol. A3v.
3 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 36.
4 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 35.
5 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 37.
6 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 37.
7 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A2v, r. 3-5.
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Uit zijn werk blijkt dat Van Nieuwelandt zichzelf graag profileerde als een schilder-dichter. Zo
verwijst hij in de Livia een aantal keren naar de schilderkunst en droeg hij die bovendien op ‘aen
den wysen, discreten, ende voorsienighen Joan Coomans’, de prins, ‘die niet alleen en bemint de
droef-singhende Clio, maer ook [Van Nieuwelandts] const-lievende Pictura’.8 Voor de analyse
betekent dit dat zowel de dicht- als schilderkunst de tragedie hebben beïnvloed. Van Nieuwelandt
heeft zich laten onderwijzen in de schilderkunst en stortte zich pas later op de dichtkunst. Hij
voelde vanaf jongs af aan iets voor de kunst, voor het beeld, en dit zal waarschijnlijk zijn liefde
voor het toneel hebben aangewakkerd. Overigens werden zijn kwaliteiten ook opgemerkt en
gewaardeerd door zijn tijdgenoten, aangezien hij meermaals geloofd werd om zijn dubbeltalent.
2.2
De structuur en plot
De Livia is opgedeeld in vijf ‘deelen’ (bedrijven) die zijn onderverdeeld in ‘uutcomens’ (scènes).
Elk bedrijf wordt afgesloten door een koor en gevolgd door een pauze. In deze paragraaf zal er
allereerst een schematisch overzicht van de Livia worden gegeven, waarna vervolgens het spel
uitgebreid zal worden samengevat.
2.2.1 Schematisch overzicht van de Livia
Bedrijf
Scène
Personages
Eerste deel Eerste uutcomen
Labinus, Sabellus
Tweede uutcomen Placidus, Sabellus
Derde uutcomen
Livia, Labinus, Sabellus
Vierde uutcomen
Sabellus, Labinus, Livia geest
Vyfde uutcomen
Placidus, Fulvius, Sabellus, koor
Pausa
Tweede
Eerste uutcomen
Placidus, Diadumenus, Sabellus
deel
Tweede uutcomen Darida, Placidus, Diadumenus
Derde uutcomen
Diadumenus, koor
Pausa
Derde deel Eerste uutcomen
Placidus, Darida, Fulvius, Diadumenus, koor
Pausa
Vierde deel Eerste uutcomen
Diadumenus, Macrinus Opilius, Adrastus,
Tweede uutcomen Placidus, Adrastus
Derde uutcomen
Macrinus Opilius, Adrastus
Vierde uutcomen
Macrinus Opilius, Diadumenus, Adrastus, koor
Pausa
Vyfde deel Eerste uutcomen
Macrinus Opilius, Adrastus
Tweede uutcomen Sabellus, Fulvius
Derde uutcomen
Macrinus Opilius, Diadumenus, Adrastus,
Sabellus, Fulvius
Vierde uutcomen
Darida, Sabellus, koor
Finis
8

Van Nieuwelandt, Livia, fol. A2r.
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Folio
A4v-B1r
B1r-B2r
B2r-B3r
B3r-C1r
C1r-C2v
C2v-C3v
C3v-D1r
D1r-D3r
D3r-E1v
E1v-E2r
E2r-E2v
E2v-E3r
E3r-E4v
F1r-F2r
F2r
F2v-F3r
F3v-F5v
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2.2.2 Samenvatting van de Livia
Eerste bedrijf
Scène 1.1
De Livia wordt geopend door Labinus met een emotionele monoloog over zijn leed. Een wandaad
van zijn moeder zou hem dit lijden hebben aangedaan. Hij wil haar daarom straffen. Labinus stuurt
zijn dienaar Sabellus naar zijn broer Placidus, om hem om raad te vragen.
Scène 1.2
Sabellus brengt Placidus het slechte nieuws: zijn moeder Livia, een weduwe, is zwanger. Labinus
stelt voor om haar te vermoorden, om de familienaam te zuiveren, maar Placidus is voorzichtiger
in zijn oordeel: hij gebiedt zijn broer eerzaam te handelen. Bovendien moet Labinus er zeker van
zijn dat hun moeder daadwerkelijk zwanger is voordat hij actie onderneemt.
Scène 1.3
Daar komt Livia. Ze vertelt over haar beangstigende droom van de afgelopen nacht, waarna ze
stilstaat bij de slechte band die ze heeft met haar jongste zoon, Labinus. Als ze hem vervolgens ziet
aankomen, vlucht ze en verliest ze daarmee haar laatste kans om het misverstand op te lossen.
Labinus ontvangt het bericht van zijn broer, maar negeert zijn advies en beveelt Sabellus om Livia
te vermoorden.
Scène 1.4
Livia is dood en Sabellus vertelt aan Labinus dat zijn moeder helemaal niet zwanger was.
Vervolgens komt Livia zelf op, als geest. Zij eist om wraak. Labinus is in de war, geschrokken en
voelt zich verschrikkelijk schuldig. Na een lange emotionele monoloog pleegt hij zelfmoord. Livia’s
geest is tevreden.
Scène 1.5
Wederom brengt Sabellus Placidus slecht nieuws: zijn broer en moeder zijn dood. Placidus is
bedroefd en besluit te gaan jagen met zijn vriend, de keizerszoon Diadumenus, om de situatie te
vergeten. Het bedrijf wordt afgesloten met een koorzang over de noodlottige gevolgen van toorn.
Tweede bedrijf
Scène 2.1
De twee prinsen, Placidus en Diadumenus, blikken terug op een goede jacht en komen op een
nieuw gespreksonderwerp: de liefde. Diadumenus wil weten wie Placidus begeert. Placidus aarzelt,
maar nadat Diadumenus zweert niet achter haar aan te gaan, leidt hij hem naar zijn geliefde, Darida.
Scène 2.2
Darida is van streek. Na haar emotioneel geladen monoloog verschijnen Placidus en Diadumenus
uit hun schuiloord om haar te troosten. Nadat ze gekalmeerd is vertrekken Placidus en Darida en
blijft de keizerszoon alleen achter.
Scène 2.3
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Diadumenus is op slag verliefd geworden op Darida. Hij kondigt aan dat hij alles op alles zal zetten
om haar liefde te bemachtigen, ook al betekent dat het einde van zijn vriendschap met Placidus.
Diadumenus is er bovendien van overtuigd dat de liefde hem hiertoe dwingt. Het bedrijf wordt
afgesloten met een koorzang over de ware vriendschap en de voorzichtige liefde.
Derde bedrijf
Scène 3.1
Diadumenus zoekt Darida op, waardoor Placidus vrijwel direct achter de ontrouwe aard van zijn
‘vriend’ komt. Hij mishandelt de keizerszoon, waardoor die woedend en beschaamd vertrekt en
wraak zweert te zullen nemen op Placidus. Het bedrijf wordt afgesloten met een koorzang over de
deugden die prinsen zouden moeten hebben.
Vierde bedrijf
Scène 4.1
Diadumenus bezoekt zijn vader, keizer Macrinus Opilius, en vertelt hem over Placidus. Placidus
zou verantwoordelijk zijn voor de moord op Livia en zou daarom opgepakt moeten worden. De
keizer is het hiermee eens en stuurt zijn dienaar Adrastus.
Scène 4.2
Adrastus heeft Placidus gevangengenomen en is met hem onderweg naar de keizer. Vrij snel wordt
Placidus’ onschuld bewezen, waardoor Adrastus er zeker van is dat Placidus niet in gevaar is, omdat
de keizer volgens hem wel eervol zal handelen.
Scène 4.3
Adrastus stelt de keizer op de hoogte van het nieuws, waarna de keizer zijn zoon laat ophalen.
Scène 4.4
Diadumenus bekent aan zijn vader dat hij loog. De keizer beveelt hem daarom de schijnzaak te
vergeten en vrede te sluiten met Placidus. Diadumenus weigert dit. De keizer zal moeten kiezen:
Placidus of zijn zoon. Het bedrijf wordt afgesloten met een koorzang over de invloed van
ondeugden op de rechtvaardigheid.
Vijfde bedrijf
Scène 5.1
De keizer geeft tegen zijn geweten in het bevel om Placidus te onthoofden.
Scène 5.2
De dienaren van Placidus, Sabellus en Fulvius, zweren wraak te zullen nemen als er iets met hun
heer gebeurt en verstoppen zich in de ruimte van de keizer.
Scène 5.3
Placidus is onthoofd. Sabellus en Fulvius komen vervolgens tevoorschijn en vermoorden de
onrechtvaardige keizer en zijn zoon.
Scène 5.4
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Tot slot zien we een verwarde Darida. Ze wil niet meer leven. Vervolgens komt Sabellus
tevoorschijn en brengt haar het goede nieuws: Placidus is gewroken. Darida is tevreden en besluit
te blijven leven om Placidus te dienen. Het bedrijf wordt afgesloten met een koorzang over de
gevaren voor de vrede.
2.3
Het stofgegeven
In deze paragraaf zal het stofgegeven waaraan de Livia ten grondslag ligt uiteengezet worden.
Allereerst worden de versregels die door Van Nieuwelandt vertaald zijn behandeld. Vervolgens
worden de mythologische en historische bronnen besproken. Ten slotte zal ik beargumenteren dat
het verhaal van de Livia voor een groot deel door Van Nieuwelandt zelf is bedacht.
2.3.1 Vertaalde versregels
Keersmaekers heeft de oorspronkelijkheid van Van Nieuwelandts tragedies beoordeeld door onder
andere op zoek te gaan naar vertalingen in zijn werk. In tegenstelling tot Van Nieuwelandts latere
tragedies heeft Keersmaekers relatief weinig vertaalde versregels in de Livia ontdekt: ‘een miniem
aantal verzen bleek vertaald uit Garniers Hippolyte en Octavia van de Pseudo-Seneca’.9 Van de Livia
blijken r. 1-8 en r. 19-20 overeen te komen met r. 1017-1024 en r. 1033-1036 van de Hippolyte.
Verder komen de Livia’s r. 235-239, r. 272-278, r. 285 en r. 291-294 overeen met r. 593-594, r. 621623, r. 632 en r. 636-639 van de Octavia.10 De vertaalde versregels, hoewel beperkt, tonen aan dat
Van Nieuwelandt zich liet inspireren door de tragedies van zijn voorgangers. Het is daarom
aannemelijk te geloven dat hij Seneca en Garnier probeerde na te volgen en daarom niet alleen
versregels, maar ook bepaalde kenmerken van hun tragedies wilde overnemen.
2.3.2 Mythologische en historische bronnen
Hoewel Keersmaekers betoogt dat Van Nieuwelandt in tegenstelling tot Seneca niet uit de Griekse
mythologie putte, maakt Van Nieuwelandt voor zijn Livia wel degelijk gebruik van mythologische
bronnen, al was het in beperkte mate.11 In bijna elke emotionele monoloog worden namelijk
mythologische helden, schurken of zaken aangehaald. In bijvoorbeeld de openingsmonoloog
vervloekt Labinus zijn moeder om haar vermeend wangedrag, waarbij hij de Griekse god van het
verlangen, Eros, en zijn moeder, Aphrodite, aanhaalt:
T’schijnt dat de bleecke doodt haer, die haer was bevolen,
Gheraeckt heeft met den pijl van Cupido ghestolen.
Vervloeckten cleynen Godt, meynt ghy dat Citheree,
Die u heeft voortghebracht, ons groote vrientschap deed’?12

‘Citheree’, of Aphrodite, representeert in de Griekse mythologie onder andere de vrouwelijke
noodzaak om zich voort te planten.13 De keuze voor deze godin is passend. Labinus vermoedt

Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 98.
Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 98.
11 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 160.
12 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v, r. 13-16.
13 Vinciane Pirenne-Delforge en Anne Ley, ‘Aphrodite,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider,
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e127370.
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immers dat zijn moeder zwanger is en door Aphrodite aan te halen wordt die vrouwelijke noodzaak
gepersonifieerd door Livia – in ieder geval totdat haar onschuld is bewezen.
Bovendien wordt de klassieke geluksgodin, Fortuna, in de tweede scène van het eerste
bedrijf aangehaald in een dialoog tussen Placidus en Sabellus:
PLACIDUS

Den twijfel is onvast, maer vast in ’thert des menschen;
Ick vrees’ eer dat ick lees door twijfel van mijn wenschen.
Sabellus seght my doch, gaet het mijn vrienden wel?

eer: voor

SABELLUS

Ja’et Heer, soo niet eer langh, Fortuna speelt haer spel.14

eer: voor

Fortuna personifieert het Toeval. ‘Haar optreden is volstrekt onvoorspelbaar en men kan werkelijk
alles van haar verwachten’.15 Sabellus vermoedt dat Fortuna ‘haer spel [speelt]’, omdat hij er net als
Labinus van uitgaat dat Livia zwanger is. Volgens Sabellus is dit onverwachte en bovendien
ongewaardeerde voorval het werk van Fortuna.
Ook Livia’s geest refereert aan de Griekse mythologie. Zo haalt ze twee rivieren aan die
door de onderwereld lopen, ‘Acheron en Stix’, en beschrijft ze enkele boetedoeners in Tartaros:
Verbrandt hem d’inghewandt soo dorstelijck van binnen,
Dat hy als Tantalus den dorst en can verwinnen.
Laet hem oock niet ontgaen den swaren arrebeyt,
Die Sysiphus voor straf te doen was opgheleyt.
Doet hem in eeuwicheydt om sijn boos heydt te weten,
Als Tytius het hert oock van de gieren eten.
D’onrustelijcke radt, dat Ixion met pijn
In eeuwigheden draeyt, laet hem te weynich sijn,
Dat hem de wreetheydt keert tot zijnder grooter schanden,
Op dat hy soo versaedt sijn bloetdorstighe handen.16

versaedt: verzadigd

Livia’s geest is woedend en roept de goden op om Labinus te straffen. Ze acht de straffen van
Tantalus, Sisyphus, Tytius en Ixion geschikt voor haar zoon. Deze vier boetedoeners worden vaker
gezamenlijk aangehaald en voorgesteld in de kunst.17
In de Livia beschuldigen de geëmotioneerde personages doorgaans de goden van
wandaden, roepen ze hen op om aardse boetedoeners te straffen of vragen ze hen om verlossing.
Hierdoor lijkt de wereld die op het toneel wordt opgeroepen volledig onder het bewind van de
goden te staan. Toch benadrukt Van Nieuwelandt de menselijkheid van de gruwelijke
gebeurtenissen: Livia’s dood is het werk van Labinus en Placidus’ dood dat van Diadumenus.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1r, r. 49-52.
Konst, ‘Determinatie en vrije wil,’ 7.
16 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B3v, r. 242; Van Nieuwelandt, Livia, fol. B4r, r. 275-284.
17 Jan Stenger, ‘Tantalus,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e1200290; René Nünlist, ‘Sisyphus,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en
Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e1114350; Paul Dräger, ‘Tityus,’
Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/15749347_bnp_e1216260; Fritz Graf, ‘Ixion,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider,
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e604650.
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Hoewel de personages (aanvankelijk) de goden beschuldigen, zijn zij zelf de schuldige. Hiermee
vertoont de Livia een belangrijk kenmerk van de senecaans-scaligeriaanse tragedies waarin onheil
immers ook door schurken wordt aangericht.
De personages die Van Nieuwelandt opvoert vertonen enkele overeenkomsten met
historische figuren. Keersmaekers deed daarom onderzoek naar de historische bronnen die
mogelijk ten grondslag liggen aan de tragedie:
Voor Livia was de uitslag van [zijn] onderzoek naar eventuele bronnen zeer pover:
waaruit Van Nieuwelandt de stof geput heeft, [kon hij] niet achterhalen. Toch
behandelt deze tragedie een historisch feit: de ondergang van keizer Macrinus Opilius
en zijn zoon Diadumenus; zoveel Latijnse schrijvers hebben deze periode behandeld
in hun geschiedkundige werken, maar de dood van deze twee personen wordt door
hen heel anders voorgesteld als bij Van Nieuwelandt.18

Macrinus Opellius werd op 11 april 217 keizer van het Romeinse Rijk. Op 8 juni 218 werd hij
vermoord na een geplande machtsgreep.19 Zijn zoon Diadumenianus, die overigens nog maar tien
jaar oud was, werd kort na hem vermoord.20 De dubbele moord in de Livia is hierop gebaseerd,
maar verschilt duidelijk van de geschiedenis. Zo heeft Van Nieuwelandt de keizer laten sterven
vanwege zijn onrechtvaardigheid en heeft hij zijn zoon een stuk ouder gemaakt.
Overigens was Macrinus voor zijn tijd als keizer een procurator van de praefectus praetorio
Fulvius Plautianus, wiens afzetting hij overleefde dankzij de tussenkomst van de senator Fabius
Cilo.21 In de Livia treedt ook ene Fulvius op: de dienaar van Placidus die zijn dood wreekt. Het is
opvallend dat de figuur van Fulvius net als de persoon Fulvius (bijna) betrokken is bij de dood van
Macrinus: in de tragedie is Fulvius de moordenaar van de keizer en in de geschiedenis veroorzaakte
Fulvius bijna (indirect) de dood van Macrinus, de toenmalige procurator. Nog opvallender is
wellicht het feit dat (de echte) Fulvius geëxecuteerd werd, omdat hij zogenaamd van plan zou zijn
geweest de keizer te vermoorden – net zoals de toneelfiguur Fulvius in het vijfde bedrijf samen
met Sabellus beraamt om de keizer te vermoorden.22
Daarnaast vertoont de oudste zoon van Livia, Placidus, een aantal overeenkomsten met de
heilige Placidus, die in de twaalfde eeuw een marteldood onderging in Sicilië.23 Tegen het einde van
de zestiende eeuw werden er ‘relikwieën’ van hem gevonden.24 In de kunst wordt zijn dood
doorgaans voorgesteld als een onthoofding en op sommige afbeeldingen worden dan ook zijn
broers en zus vermoord. De heilige Placidus werd dus net als de toneelfiguur Placidus onthoofd
en verloor eveneens zijn broer.
Bovendien bestond er nog een andere heilige genaamd Placidus. Zijn levensgeschiedenis
komt daarentegen niet zozeer overeen met die van de toneelfiguur Placidus. Deze Placidus zou
namelijk een Romeinse veldheer zijn geweest, die zich bekeerde tot het christendom en liet
Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 96.
Franke, ‘Macrinus,’ http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e715750.
20 Franke, ‘Opellius,’ http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e831600.
21 Franke, ‘Macrinus,’ http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e715750.
22 Karl-Ludwig Elvers, Werner Eck, Tomasz Giaro en Thomas Franke, ‘Fulvius,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik
en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e415990.
23 Leslie Ross, ‘Placidus, Saint,’ Medieval Art: A Topical Dictionary (Westport, Connecticut/Londen: Greenwoord Press,
1996), 200.
24 Dom Basil Watkins, ‘Placid of Subiaco (St) {2, 3},’ The Book of Saints: A Comprehensive Biographical Dictionary
(Bloomsbury T&T Clark, 2016), 612.
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omdopen tot Eustachius. Hij bekeerde zich vanwege een visioen dat hij had, een visioen dat sterk
overeenkomt met het visioen dat Livia in de tragedie heeft. In zijn visioen wordt hij namelijk
geïnspireerd door een hert. Later komt het hert terug, in een nieuw visioen, waarin hij Eustachius
waarschuwt voor het lijden dat nog zal komen. Hij verliest uiteindelijk al zijn goederen, zijn vrouw
wordt ontvoerd en zijn twee zoons worden door een wolf en een leeuw meegesleept.25 In de Livia
wordt de titelheldin ook gestuurd door een dierenvisioen:
Eenen droom vremt van zin quam my voor inder nacht,
Dat ick, die nu oudt ben, ter werelt hebb’ ghebracht
Twee dieren vremt van aert en soo wreet van manieren,
Als Leeuwen onghetemt oft ander wilde dieren.
Daerom ben ick bevreest, want desen droom my quelt.
Sout quaet sijn? Neen, nochtans dit dencken my ontstelt,
Want van alsulcken droom en hoord ick noyt vermanen.
’T brenght my gepeysen aen, ’tdoet dat ick stort veel tranen,
Niet wetende wat mijn outheydt ghebeuren mocht.26

Livia wordt gewaarschuwd voor haar zoons, die in haar visioen de vorm van twee wilde dieren
aannemen. Net als Placidus, of Eustachius, laat zij zich sturen door haar visioen: na haar droom
verstopt ze zich voor haar zoon. Bovendien laten haar zoons zich, net als de zoons van Eustachius,
in zekere zin ook ‘meeslepen’. Niet door een wolf of leeuw, maar door hun emoties: Labinus laat
zijn moeder vanwege zijn eigen leed vermoorden en Placidus mishandelt de keizerszoon uit woede.
Ze gedragen ze zich ‘als Leeuwen onghetemt oft ander wilde dieren’. Dit tekstfragment vertoont
meerdere overeenkomsten met het leven van de heilige Eustachius, waardoor ik vermoed dat Van
Nieuwelandt zijn verhaal heeft gebruikt bij zowel de inrichting van Livia’s droomvisioen, als bij de
karakteruitwerking van haar gezin.
Ten slotte bestond er in de Klassieke Oudheid ook een aantal noemenswaardige Livia’s.
Zo werd op 30 januari 58 v.C. Livia Drusilla geboren. Zij trouwde in 43 v.C. met Tiberius Claudius
Nero en kreeg in 42 v.C. haar eerste zoon, Tiberius, met hem. In 39 v.C. was ze zwanger van haar
tweede zoon, Drusus, toen ze haar echtgenoot verliet voor keizer Augustus. Drusus stierf op jonge
leeftijd, waarna Livia zijn familie in huis nam. Tiberius had geen goede band met zijn moeder gehad
en vermeed haar daarom zo veel mogelijk.27 Het personage Livia vertoont meerdere
overeenkomsten met de gelijknamige echtgenote van Augustus: beiden hadden twee zoons en een
slechte band met een van hen. De slechte moeder-zoonrelatie is een belangrijk motief in de tragedie
en lijkt dus ontleend aan het leven van deze Livia Drusilla. Dat geldt eveneens voor het gegeven
dat Livia hertrouwt. Hoewel zij in de tragedie geen nieuwe minnaar neemt, verdenkt Labinus haar
daar wel van. Overigens werd de kleindochter van Livia, Livilla of Livia Iulia, die dus door Livia in
huis werd genomen, verdacht van het vermoorden van haar echtgenoot, waarvoor ze terecht werd
gesteld. Er bestond overigens nóg een Livia die werd verdacht van een overspelige relatie met

25 Leslie Ross, ‘Eustace, Saint,’ Medieval Art: A Topical Dictionary (Westport, Connecticut/Londen: Greenwoord Press,
1996), 81.
26 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B2r, r. 120-128.
27 Helena Stegmann, ‘Livia,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e707950.
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niemand minder dan Seneca, waarna ook zij gedood werd.28 Er zijn in de oudheid dus een aantal
Livia’s geweest die mogelijk de inspiratiebronnen van de toneel-Livia zijn geweest.
2.3.3 Oorspronkelijkheid
Sommige motieven en personages in de Livia vertonen een meer of minder duidelijke gelijkenis
met historische verhalen of personen. Hiermee sloot Van Nieuwelandt zich (al dan niet bewust)
aan bij de voorschriften van Aristoteles: hoewel de tragedieschrijver zich wel mag beroepen op de
geschiedenis is dat niet zijn taak; hij moet juist laten zien wat er kan gebeuren. Bovendien werd Van
Nieuwelandt geprezen om ‘het nieuwe’ van zijn tragedie. Hij moet hier bewust op hebben ingezet,
oftewel hij moet bewust iets nieuws hebben willen schrijven. Ik vermoed daarom dat hij niet alleen
in een nieuwe stijl of nieuwe geest wilde schrijven, maar dat hij ook een compleet nieuw verhaal
wilde dramatiseren.
Van Nieuwelandt lijkt aanvankelijk immers niet tevreden te zijn geweest met zijn eersteling.
Hij wilde haar niet uitgeven, maar liet zich er uiteindelijk door anderen van overtuigen dat wel te
doen:
[M]YN HEER, besich zijnde mijnen SAUL door den druck uut te gheven, docht my,
dat dese mijne LIVIA niet sterck ghenoech en was om den last te draghen van de nauwe
ondersoeckinghe der curieuse Poêten, maer ghebeden zijnde van diversche
persoonen, ende versterckt door hare reden, die waren, dat de ghebreken niet soo
nauw’, en souden doorsocht worden, om dat sy was ghemaeckt in den April van
mijnen ouderdom29, hebbe my laten beweghen, dat ick haer, met hare ontschuldighe
doodt mijnen rasenden SAUL sal laten gheselschap houden.30

Van Nieuwelandt was al bezig met de uitgave van zijn tweede tragedie, Saul toen hij zich liet
overhalen ook Livia te laten drukken. Kennelijk had bij hem de vrees bestaan dat zo’n vrije
compositie, een collage eigenlijk van uiteenlopende personages en motieven uit de oudheid, kritisch
zou worden onthaald. Dit is wellicht waarom al zijn latere tragedies wel op een of enkele bronnen
gebaseerd zijn waarin alle gedramatiseerde gebeurtenissen nagenoeg precies beschreven staan.31 Hij
heeft zich dus na de Livia niet meer ‘laten gaan’ bij het schrijven, maar zichzelf begrensd. Van
Nieuwelandts Livia neemt zodoende een bijzondere plaats in binnen zijn dramatisch oeuvre.
Bovendien was oorspronkelijkheid in de zeventiende eeuw niet zozeer iets dat nagestreefd
diende te worden. Men mocht klassieke stof wel bewerken, maar het zelf verzinnen van stof werd
toch al snel verworpen. Deze literatuuropvatting ontstond bij de Italiaanse humanisten en werd
zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw in de Nederlanden streng nagevolgd. Er bestond
daarnaast wel de Franse opvatting over ‘eigen vinding’, die een zekere, echter nog steeds beperkte,
mate van oorspronkelijkheid voorschreef, maar die werd vooral in het zestiende-eeuwse Frankrijk
en zeventiende-eeuwse Engeland aangehouden.32 Met andere woorden, de Livia voldeed niet aan
de toneelregels van haar tijd. Ook daarom lijkt het me plausibel dat Van Nieuwelandt het stuk niet
wilde laten drukken.
Helena Stegmann en Rudolf Hanslik, ‘Livilla,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider,
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e708010.
29 Dit is waarschijnlijk een metafoor voor de jeugdigheid van een poëet.
30 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A2r, r. 1-11.
31 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 95.
32 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën, 67-68.
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Het is daarnaast erg aannemelijk dat hij de stof zelf heeft verzonnen zodat hij het stuk meer
senecaans kon maken.33 De Livia wijkt namelijk erg af van zijn latere tragedies.34 Die afwijkingen
komen weer sterk overeen met een aantal kenmerken van Seneca’s tragedies, waardoor de Livia in
zekere zin meer op de tragedies van de Romeinse dichter lijkt dan op de tragedies die uit de
senecaans-scaligeriaanse traditie stammen. Deze traditie werd zoals gezegd in de Nederlanden
gevestigd door Hooft en Coster, die zich voornamelijk lieten inspireren door de
geestverschijningen en gruwelelementen van Seneca’s tragedies, terwijl Seneca dergelijke
horrorscènes niet altijd opvoerde. Het gaat daarom nadrukkelijk om uiterlijke elementen die Hooft,
Coster en hun navolgers overnamen van Seneca en uitvergrootten.35 Van Nieuwelandt deed dit
ook, maar niet voor zijn eersteling.36 Hij vertoont namelijk net als Seneca en Garnier niet alle
gruwelijke gebeurtenissen van de tragedie, maar verwerkt ze een aantal keren in de spreektekst van
een personage, zoals Sabellus, die als bode optreedt. Bovendien sterven de personages in de Livia,
net zoals de personages in Seneca’s stukken, niet als helden, terwijl we dergelijke helden wél in de
andere tragedies van Van Nieuwelandt aantreffen.37 Daarnaast bevat de Livia geen vertoningen of
tableaux vivants, terwijl de andere tragedies van hem minstens één zo’n vertoning bevatten; in de
tragedies van Seneca komen eveneens geen tableaux vivants voor. Ten slotte is de Livia vrij kort,
terwijl Van Nieuwelandts latere tragedies een stuk langer zijn: de Livia bevat 1521 versregels ten
opzichte van de 1970 versregels van de Saul, de 1940 versregels van de Nero en de meer dan 2000
versregels van de overige spelen.38
2.4
De dramaturgische kenmerken
In deze paragraaf worden de dramaturgische kenmerken van de Livia uiteengezet. Hiervoor zal er
eerst aandacht worden besteed aan de formele kenmerken van de tragedie, waarna de inhoudelijke
kenmerken worden behandeld.
De Livia is ingedeeld in vijf bedrijven die telkens worden afgesloten door een moraliserend koor
dat buiten de handeling staat. Ook de senecaans-scaligeriaanse tragedies zijn op deze manier
ingedeeld. Het koor in de Livia beoordeelt net als de senecaans-scaligeriaanse koren de keuzes van
de personages, maar refereert niet rechtstreeks aan specifieke personen of gebeurtenissen – al zal
een aandachtig publiek wel in staat zijn geweest zulke verbanden zelf te leggen.39 Het koor doet dit
doorgaans in de vorm van sententies, zoals in de tweede koorzang:
Een minnaer trou die hout sijn liefde still’
Aen sijnen vrindt, soo hoeft hy niet te schroomen,
Dat hy voor hem sal crijghen sijnen will’
Met ‘senecaans’ wordt uitsluitend verwezen naar de tragedies van Seneca, terwijl ‘senecaans-scaligeriaans’ naar de
toneeltraditie verwijst.
34 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 230.
35 Smits-Veldt, Samuel Coster, 60.
36 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 230.
37 Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, 230.
38 Ook de meeste tragedies van Seneca zijn relatief kort: 1345 versregels (Herucles Furens), 1178 versregels (Troades),
1027 versregels (Medea), 1280 versregels (Hippolytus), 1061 versregels (Oedipus), 1013 versregels (Agamemnon), 1112
versregels (Thysestes), 1996 versregels (Hercules Oetaeus), 664 versregels (Phoenissae) en 983 versregels (Octavia; hoewel de
Octavia tegenwoordig niet meer aan Seneca wordt toegeschreven, was dit in Van Nieuwelandts tijd wel het geval).38
39 Lia van Gemert, Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 (Deventer: Sub Rosa,
1990), 215.
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Oft door ontrou van hem sal sijn ontnomen.40

Volgens het koor loopt wie zijn ‘vrindt’ vertelt op wie hij verliefd is, het risico dat die vriend op
dezelfde vrouw verliefd zal worden en haar zal proberen af te pakken en daarmee ontrouw wordt
aan de vriendschap. Dergelijke stichtende boodschappen staan, net als in senecaans-scaligeriaanse
tragedies, voornamelijk in de koorzangen, hoewel sententies een enkele keer ook in de spreektekst
van de personages voorkomen. Zo laat Adrastus zich in het vierde bedrijf uit over Diadumenus’
handelen: ‘Daer recht voor boosheyt wijckt, daer is’t wel vrees te leven’.41 Hij wijst op de gevaren
van toorn voor de rechtvaardigheid en daarmee voor de staat, want wanneer de machthebbers zich
door ‘boosheyt’ laten leiden, dan lijdt het volk daar onder.
Daarnaast uiten de personages zich vaak in lange monologen, waardoor de aanwezigheid
van alleenspraken erg typerend is voor de Livia. Deze monologen zijn emotioneel en retorisch van
aard door de retorische vragen, aansprekingen, personificaties, hyperbolen, vergelijkingen en
pathetische uitroepen. De stijl van Van Nieuwelandt is net als die van Seneca erg retorisch. Hiermee
probeert Van Nieuwelandt de toeschouwers te overtuigen van de emotionele gemoedstoestand van
de personages, zoals hier gebeurt tijdens de verschijning van Livia’s geest:
Wat segh ick? My ghedoodt? Ick leve door de daet,
Want mijne wreede doodt uut gheen ghedacht en gaet.
Bereyt tot allen tijdt om wreken en verstooren,
Die d’oorsaeck waren dat men my soo liet vermooren.
Want nu ick ben betuycht met valscheydt en bedroch
Wilt mijnen gheest de wraeck en is onrustich noch.
Ongheluckighen tijdt, cont ghy my niet verleenen
Meer tijdt om d’ongheval met droefheyt te beweenen?
Verselschapt grouwelijck meer dan ick segghen can,
Door wraeck van mijnen soon, niet sone, maer Tyran.
Bedroefden ouderdom, moest u dit noch ghebeuren?
Moest u desen Tyran onsalich soo verscheuren?42

In het eerste deel van dit tekstfragment benadrukt Livia de wreedheid van haar dood. Vervolgens
drukt ze haar begeerte uit: wraak. Livia wil dat haar ‘wreede doodt’ gewroken wordt. Daarnaast is
ze bedroefd: ‘Ongheluckighen tijdt, cont ghy my niet verleenen / Meer tijdt om d’ongheval met
droefheyt te beweenen?’ Aan de hand van een pathetische uitroep maakt ze haar gemoedstoestand
kenbaar. Deze uitspraak is overigens paradoxaal: Livia had graag meer tijd gekregen zodat ze haar
ongeval kon ‘beweenen’, maar als ze meer tijd (op aarde) had gekregen, dan was er niets geweest
om te betreuren. Desalniettemin is het duidelijk dat Livia bedroefd is. Haar leven werd te vroeg
opgeëist en bovendien door haar eigen zoon, ‘niet sone, maer Tyran’, benadrukt Livia. Ze
accentueert hiermee de ware aard van Labinus.
Dergelijke monologen worden ook wel passieportretten genoemd. Met de inlassing van een
passieportret wordt de handeling even stilgezet, waardoor de personages de gelegenheid krijgen
hun hartstochten te verwoorden. Doorgaans gebeurt dat in de vorm van ‘heftige
gevoelsontladingen, die een nauwkeurig beeld verschaffen van [de] innerlijke gesteldheid’ van de
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2v-D3r, r. 780-783.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. E4r, r. 1152.
42 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B3v-B4r, r. 245-256.
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personages.43 Dit maakt ze in zekere zin onherkenbaar waardoor ze niet voldoen aan de eisen van
Aristoteles, die immers stelde dat de personages overeenkomsten met gewone mensen moeten
vertonen. De toeschouwers konden zich daarom waarschijnlijk moeilijk herkennen in de meeste
personages van de Livia, waardoor er geen medelijden met hen opgewekt kon worden. Ze lijken
daarentegen op de personages van Seneca: Labinus is de waanzinnige gedrevene, Diadumenus de
brute tiran, Darida het gruwelijk gekwelde slachtoffer van een onvermijdelijk lot en Livia degene
die door de razende passies van haar tegenspelers wordt getroffen.44 Bovendien zijn de twee
schurken van het stuk, Labinus en Diadumenus, evenals de schurken van Seneca bezeten door
waanzin. Zij laten zich leiden door hun waanideeën en gaan daaronder zwaar gebukt. Onder het
bestuur van hun waanzin voeren ze dan ook de meest gruwelijke misdaden uit. De onherkenbare,
door emoties gedreven personages in de Livia doen dus erg senecaans-scaligeriaans aan. Bovendien
onderstrepen hun vele passieportretten het belang van emoties in de tragedie. De handeling wordt
namelijk vaak stilgezet zodat de personages zich kunnen uiten. Hiermee sluit de Livia zich duidelijk
aan bij de senecaans-scaligeriaanse tragedie, die immers ook in het teken staat van de uitbeelding
van de hartstochten. Daarentegen benadrukte Aristoteles dat de tragedie handelende mensen moest
uitbeelden. Aan deze eis lijkt de Livia niet helemaal te voldoen, aangezien de uitbeelding van
handelende mensen beperkt blijft tot de uitbeelding van hun passies.
Het verhaal van de Livia begint mediis in rebus met een passieportret dat tevens dient als een
soort expositio, hoewel de proloog van Labinus het publiek uitsluitend op de hoogte brengt van zijn
gemoedstoestand. De senecaans-scaligeriaanse tragedie begint op dezelfde manier.45 De expositio
van de aristotelische tragedie brengt het publiek daarentegen daadwerkelijk op de hoogte van een
voorgeschiedenis.46 Daarbij begint de tragische handeling in zowel de senecaans-scaligeriaanse als
de aristotelische tragedie pas in het tweede bedrijf, terwijl die in de Livia in het eerste bedrijf begint.
Deze duurt bovendien tot het einde van dat bedrijf, waardoor dit slechts een voorspel is. Het
voorspel vertelt de voorgeschiedenis van het hoofdspel (bedrijf twee tot en met vijf), waardoor in
feite het hele eerste bedrijf als expositio functioneert. De hoofdhandeling van de Livia zet in
tegenstelling tot het voorspel erg idyllisch in. Het tweede bedrijf verloopt aanvankelijk vrij
vreedzaam, maar introduceert evengoed een nieuwe tragische handeling. Aan het begin staat de
actie even stil en krijgen we hoop op een goede afloop, maar aan het einde van het tweede bedrijf
verliezen we die en wordt de spanning weer opgevoerd, net als in de aristotelische tragedie. In het
derde bedrijf wordt net als in de aristotelische tragedie de spanning nog verder opgevoerd, terwijl
het derde bedrijf van een senecaanse tragedie juist (kort) hoop op een goede afloop geeft. Het
derde bedrijf brengt ook de fatale beslissing: de strijd tussen Placidus en Diadumenus. Dit keerpunt
vormt de aanzet tot de ontknoping. In het vierde bedrijf neemt de spanning weer af. Het bedrijf
eindigt in onzekerheid: de beslissing van de keizer moet worden afgewacht. Hierdoor is er opnieuw
even hoop op een goede afloop. In het vijfde bedrijf ten slotte volgt de tragische ontknoping: de
wraak van Diadumenus. Deze ontknoping wordt bovendien gevolgd door een tweede: de
weerwraak van Sabellus en Fulvius. Het vierde en vijfde bedrijf van de Livia lijken op dat van
Seneca: de spanning neemt af en de ontknoping wordt voorbereid, waarna die in het laatste bedrijf
vertoond wordt. Bij Aristoteles zien we iets anders: het vierde bedrijf bevat de ondergang van de
held, waarna die in het laatste bedrijf tot inzicht wordt gebracht. Een dergelijke agnitio zien we niet
Konst, Woedende wraakghierigheidt, 74.
Zie over de senecaanse personages ook §1.1.3.
45 Zie §1.1.3 voor de indeling van de senecaans-scaligeriaanse tragedie.
46 Zie §1.2.1 voor de indeling van de aristotelische tragedie.
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bij Seneca, maar wel weer bij Van Nieuwelandt. Het stuk wordt namelijk afgesloten met een
belangrijk passieportret van Darida, waarna het personage tot inzicht wordt gebracht: Darida wil
aanvankelijk namelijk niet meer leven, maar nadat ze van Sabellus hoort dat Placidus is gewroken
maakt ze de deugdzame beslissing om te blijven leven om Placidus te dienen.47
De gebeurtenissen in de tragedie worden gekenmerkt door horror. Het stuk bevat
angstaanjagende rekwisieten, zoals een afgehakt hoofd, en vertoont gruwelijke gebeurtenissen,
zoals een moord, een mishandeling en een geestverschijning. De geestverschijning bevat bovendien
een angstaanjagende boodschap: de dood betekent niet het einde van ons lijden. Deze
waarschuwing gaf Seneca ook aan zijn publiek. Beide toneeldichters brengen het niet zozeer
letterlijk onder woorden, maar laten het zien. Overigens vertoonden beiden niet alle
gruwelijkheden. Van Nieuwelandt had namelijk net als Seneca, en Garnier, de balans gevonden
tussen vertellen en vertonen. Aristoteles legt daarentegen juist de nadruk op de mimetische functie
van het toneel en stelt dat de tragedie handelende mensen moet laten zien en hier niet simpelweg
over moet vertellen: handelingen moeten worden uitgebeeld, niet (alleen) worden beschreven.
Verder staan de gebeurtenissen in de Livia in het teken van onrechtvaardigheid: Livia wordt
onterecht verdacht en vermoord, Diadumenus liegt aanvankelijk en dwingt zijn vader later tot de
veroordeling van Placidus, die vervolgens ook weer onterecht gedood wordt. Deze
onrechtvaardigheden zijn belangrijk voor het stuk, omdat ze voor gruwelijke gebeurtenissen zorgen
en omdat de naasten van de slachtoffers vervolgens weer nieuwe, nog gruwelijker gebeurtenissen
veroorzaken. Hierdoor worden de gruwelijkheden niet alleen in stand gehouden, maar worden ze
ook steeds wreder. Net als Seneca legt Van Nieuwelandt hierbij de nadruk op de menselijke
oosprong van de misdaden in het stuk; ze zijn niet het werk van de goden. Het gaat om persoonlijke
wraak. Bovendien worden de gruwelijkheden doorgaans uitgevoerd door vrienden en familieleden.
Dit werd dan ook door Aristoteles voorgeschreven. Hij onderstreepte het belang van een goed
uitgewerkte plot en volgens hem is de plot het meest tragisch als de tragische handeling (of in dit
geval handelingen) uitgevoerd worden door naasten.
De opeenstapeling van de gruwelijke gebeurtenissen zorgt in de Livia voor een gebrek aan
eenheid. Aristoteles pleitte voor de vertoning van een samenhangende plot. De Livia voldoet niet
aan deze belangrijke aristotelische eis. Het publiek wordt namelijk overladen met uiteenlopende
gruwelijkheden, waardoor de Livia gekenmerkt wordt door veelheid en verscheidenheid. Daarbij
wordt het gebrek aan eenheid van handeling benadrukt door het feit dat de tragedie als het ware
uit twee toneelstukken met twee tragische handelingen bestaat. Hierdoor krijgt de Livia ook een
paradoxaal karakter: hoewel de gebeurtenissen nooit stil lijken te staan, zorgen de overheersende
passieportretten toch voor rustmomenten, waarin de toeschouwers overigens wel weer overladen
worden met uitzinnige gevoelsontladingen. Met andere woorden, de tragedie is zeer dynamisch.
Hierdoor voldoet de Livia dan ook niet aan de door Heinsius voorgeschreven eisen voor de
samengestelde intrige. Volgens Heinsius biedt een overzichtelijk opgebouwde intrige inzicht in de
ommekeer van de gemoedstoestand van de tragische held, maar de Livia bevat geen duidelijke held
die door een lotsverandering tot inzicht wordt gebracht. Daarbij zorgt het dynamische karakter van
de tragedie ervoor dat er geen sprake is van een duidelijke en volledige eenheid.
Ten slotte heeft de Livia ook een dubbel karakter. Aan de ene kant wordt het publiek
afgeschrikt door de horrorscènes van de tragedie, terwijl het aan de andere kant geëmotioneerd
wordt door Darida. De horrorscènes van de tragedie wekken angst op en worden door de koren
47

Zie over Darida’s passieportret ook §3.1.
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beoordeeld, waardoor de tragedie morele lessen verschaft. Hiermee krijgt de Livia een sterk
moralistisch-didactisch karakter, waardoor het stuk duidelijk beantwoordt aan het karakter van de
senecaans-scaligeriaanse tragedie. Echter, het publiek wordt niet alleen onderwezen. De
liefdesverhaallijn, die ogenschijnlijk misplaatst naast de gruwelijke gebeurtenissen wordt verteld, is
in feite niet angstaanjagend: we volgen twee geliefden die met allerlei tegenslagen moeten leren
omgaan, waarna hun liefde uiteindelijk getest wordt en de dood blijkt te kunnen overleven. Hun
verhaal is tragisch en wekt vooral medelijden op. Hiermee lijkt het stuk min of meer te voldoen
aan Aristoteles’ eis over het opwekken van dergelijke emoties. Darida is namelijk zowel deugdzaam
als menselijk waardoor we niet zozeer gewaarschuwd worden voor de gevaren van de liefde, maar
juist geëmotioneerd worden door het tragische verloop van haar relatie. Zo accentueert Van
Nieuwelandt meermaals Placidus’ gevoelens voor Darida, zoals hier aan het begin van het derde
bedrijf:
Goddinn’ waer door ick leef, als ick u mach aenschouwen.
Mijn hert ontsunckt en brant inwendich als een vier,
Dat ick by u mach sijn die als den Lauwerier
In schoonheyt boven gaet den wilghen, pijn’ en eycken,
Die boven ’tleeghe cruyt haer tacken hooch’ uutreycken.48

vier: vuur

pijn: pijnboom
eycken: eikenboom

Placidus vergelijkt zijn geliefde Darida met een godin, verklaart dat zij de reden is dat hij leeft en
benadrukt de voortreffelijkheid van haar schoonheid. Het publiek leeft mee met Placidus, waardoor
de klap later erg hard aan zal komen. We worden in feite emotioneel klaargestoomd voor het
keerpunt in hun relatie. Bovendien wordt ook Darida’s liefde voor Placidus meermaals
onderstreept, zoals hier, ook in het derde bedrijf, gebeurt:
Darida is u lief en maeckt doch gheen verdriet.
Sy is die in u hert haer herte laet bewaren,
Die eerst u pijnen cost, daerom laet droefheyt varen,
Want sy naer uwen wensch haer onderdanich sett’.49

Darida verzekert Placidus dat ze van hem houdt en dat hij niet bang hoeft te zijn dat ze hem zal
verlaten. Bovendien vertrouwt ze hem haar hart toe. De relatie tussen de twee is goed uitgewerkt
en de kracht van hun liefde wordt telkens maar benadrukt. De geliefden lijken oprecht van elkaar
te houden. Hierdoor komt het einde hard aan, vooral omdat we gedwongen zijn het inwendige
verdriet van Darida aan te horen:
O! Placide, mijn ziel, ô Placide, mijn licht,
Placide, roep ick, maer sijn hooren is gheslicht
In’t Elisesche velt, in ’t velt waer dat de zielen
Vol lust van sorgh bevrijt seer overvloedich crielen.
Gheluckich velt waer ick met grooten wensch wil sijn
Om Placidus u ziel te voeghen by de mijn.50

Van Nieuwelandt, Livia, fol. D3r, r. 791-795.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D3v, r. 845-848.
50 Van Nieuwelandt, Livia, fol. F4r, r. 1413-1418.
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Het meisje is radeloos nu ze haar geliefde kwijt is en dat laat ze het publiek nadrukkelijk weten. Ik
kan me daarom niet voorstellen dat Darida’s leed geen emotionele reactie bij het publiek heeft
opgewekt, noch dat het niet de bedoeling van Van Nieuwelandt was zijn publiek hiermee te
emotioneren. Volgens Aristoteles wekt het lijden van een goedaardige deugdheld angst en
medelijden op en dit lijkt Van Nieuwelandt min of meer te bewerkstelligen. Hoewel Darida niet
het middelpunt van de tragische handeling is, is zij wel een herkenbaar en deugdzaam personage.
Het publiek kan bang worden en medelijden met haar voelen omdat het zich in haar kan
verplaatsen, waarna er een katharsis lijkt te volgen.
Als we de Livia nu toetsen aan de definities van Scaliger en Aristoteles, dan zien we dat het
stuk met beide overeenkomsten vertoont.51 Zowel Scaliger als Aristoteles zijn het erover eens dat
de tragedie de val van hooggeplaatste figuren moet vertonen en in de Livia gaan dan ook drie
prinsen en een vorst ten onder. Verder begint de tragedie, zoals Scaliger voorschreef, rustig en
eindigt het stuk catastrofaal. De taal van de Livia is daarnaast verheven en verfijnd en verschilt van
het alledaagse taalgebruik door de veelvuldige beeldspraak en stichtende boodschappen. Zowel
Scaliger als Aristoteles onderstreepten hier het belang van. Bovendien is de Livia beangstigend met
haar geestverschijning, bedreigingen en moorden, waarmee het stuk het praktijkvoorbeeld lijkt te
zijn van wat Scaliger een goede tragedie noemt. Ook brengt Van Nieuwelandt meerdere
handelingen bij elkaar en zet hij de handeling soms zelfs stil om de personages langdurig het woord
te geven. Echter, het stuk lijkt ook medelijden en angst op te willen wekken, waardoor de Livia
weer aan Aristoteles’ ideeën over katharsis zou beantwoorden.
2.5
Pictura
Van Nieuwelandt hechtte als schilder veel waarde aan het visuele aspect dat toneel hem bood. Deze
paragraaf probeert daarom een beter beeld te geven van wat er mogelijk te zien was tijdens de
voorstellingen van de Livia. Hiervoor worden zowel de toneel- als de paratekst van de tragedie
geanalyseerd.
De Livia-druk bevat een minimaal aantal toneelaanwijzingen. De lijst van dramatis personae vertelt
ons alleen wie er in het stuk optreden, maar laat niets los over de verhoudingen tussen de
personages of hun rollen in het spel. Overigens zouden enkele namen wel herkend kunnen worden,
maar die herkenning is uiteraard afhankelijk van individuele historische kennis. Ook over de
handelwijze van de personages vertellen de toneelaanwijzingen ons niet veel, er zijn namelijk maar
twee clauskoppen die hier iets over vrijgeven: ‘Livia Geest’ en ‘Placidus ghevanghen Adrastus’.52
Daarnaast kan het een en ander gedistilleerd worden uit de ‘Inhoudt der Tragoedie’, waarin
Van Nieuwelandt een beeld schetst van wat er gebeurt in het spel.53 Aan de hand van deze beknopte
samenvattingen wordt een aantal dingen duidelijk. Zo zou Labinus in het eerste bedrijf schrijvend
te zien moeten zijn: ‘Labinus vermoeden hebbende dat sijn moeder soude bevrucht wesen, schrijft
het aen sijnen broeder, ontbiet haer te willen dooden’.54 Mogelijkerwijs spreekt hij de proloog uit
terwijl hij schrijft. Zijn emotionele verhaal wordt bovendien afgesloten met: ‘Sabellus, desen brief
sult ghy mijn broeder gheven’.55
Zie §1.1.2 voor Scaligers definitie van de tragedie en §1.2.1 voor Aristoteles’ definitie van de tragedie.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1r en fol. E2r.
53 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A3v-A4r.
54 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A3v, r. 1-3.
55 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1r, r. 41.
51
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In de volgende scène zou het publiek moeten kunnen zien dat Placidus de brief van Labinus
ontvangt en doorleest. Hij is hierna te verdrietig om zijn broer terug te schrijven en geeft Sabellus
daarom een boodschap mee. Dit is tevens in overeenstemming met zijn spreektekst:
Dat ick door het verdriet nu niet en ben ghestelt.
Om hem te schrijven dan, Sabellus, wilt hem segghen
Dat hy de saeck wel voordachtich wil aenlegghen
En dat hy doet ghelijck een Edelman toestaet.56

Zijn verdriet weerhoudt hem te schrijven en naar verwachting was dit ook aan het personage te
zien. Hij zal hier wellicht een bepaald gezicht voor hebben opgezet of met een trillende stem
hebben gesproken om het publiek van zijn gemoedstoestand te overtuigen.
Verder beschrijft Van Nieuwelandt de moord op Livia alsof die al is uitgevoerd, waardoor
we kunnen aannemen dat deze niet op het toneel werd vertoond. Daarentegen werd haar
geestverschijning wel vertoond. Labinus zou namelijk ‘van den ongherusten gheest des Moeders
ghequelt’ zijn.57 Bovendien wordt dit personage ook aangeduid in een clauskop en geeft Ramakers
in zijn artikel over Sophonisba aan dat de afgebeelde situaties op de titelpagina’s van de drukken van
Van Nieuwelandts tragedies ook in die tragedies zelf werden vertoond.58
Na de opkomst van Livia’s geest brengt Labinus ‘hem selven door mismoedicheydt ter
doodt’, waardoor het duidelijk wordt dat Labinus’ dood dus wel vertoond werd.59 Bovendien
voorziet hij deze gruwelijke daad van een letterlijke beschrijving:
Nu dan, het is ghedaen, daer is mijn bloote borst,
Den punct, handt ende will’ dier noyt in steken dorst,
Maer u wraeck, droeven gheest, heeft d’overhandt vercreghen,
Dat hy gaen soecken sal waer mijn hert is gheleghen.
Ontfanght mijn ziel Jupijn, de doodt mijn hert gheraeckt.
O! Doodt voor ’tleven, ghy nu vriendelijcken smaeckt.60

hy: nl. de punt van het zwaard
Jupijn: Jupiter

Labinus steekt zich hier dood voor de ogen van het publiek. Zijn declamatie benadrukt bovendien
het belang van de passies voor de tragedie: de daadwerkelijke zelfmoord wordt in feite uitgesteld
zodat Labinus zijn hartstochten kan uiten.
Daarnaast komt dit belang in het derde bedrijf nadrukkelijk naar voren:
De liefde in Diadumenus d’overhandt nemende comt daer wederom cloppen, maer
Placidus daer wesende ontstack in toren, gebiedt hem inne te laten, Diadumenus
incomende wert van Placidem voor het hooft gheslaghen, waerom hy een, van beyder
doodt heeft ghesworen.61

Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1v-B2r, r. 105-108.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. A3v, r. 11-12.
58 Ramakers, ‘Sophonisba’s dress,’ 323; zie bijlage 1 voor de titelpagina van de Livia.
59 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A3v, r. 12-13.
60 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1r, r. 337-342.
61 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A3v, r. 19-23.
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Diadumenus wordt het instrument van de liefde en probeert onder haar bestuur Darida te
veroveren. Hij klopt daarom bij haar aan en ‘gebiedt hem inne te laten’, waarna Placidus hem voor
het hoofd slaat. Aan de hand van de inhoud en de onderstaande spreektekst van Placidus kan
geconcludeerd worden dat deze mishandeling vertoond werd: ‘De reden en den noodt, die dwinght
my dat ick smijt [sla]’.62 Het publiek zal de mishandeling dus moeten hebben kunnen zien.
Verder kan uit de samenvatting van het vijfde bedrijf nog afgeleid worden dat Placidus’
onthoofding niet vertoond werd. Daarentegen werd zijn hoofd voor de ogen van het publiek
geschonken aan Diadumenus, waarna die met zijn vader vermoord wordt:
Den Keyser siende gheenen beteren raet, doet Placidem sterven, schenckt het hooft aen
den wraeckgierighen Diadumenus, die verblijt zijnde van sijns vyants doodt niet
denckende op sijn nakende ongheluck, wort met den Keyser van des gedooden Prince
dienaers ghedoodt.63

Dit zal een bloederige en schrikbarende scène moeten zijn geweest, waarvoor Van Nieuwelandt
waarschijnlijk een angstaanjagend decorstuk voor heeft laten maken.
Daarnaast kan aan de hand van de spreektekst nog het een en ander gereconstrueerd
worden. Zo ziet Livia Labinus in de derde scène van het eerste bedrijf opkomen. Zijn verschijning
beschrijft zij als volgt:
Ten helpt my toch al niet. Wel siet, maer wie comt daer?
Labinus, soo ick can aen sijnen ganck bevinden.
Och, door outheydt my nu mijn ooghen gants verblinden.
Siet, hy comt naerder, nu sien ick wel dat hij ’t is.
Hy heeft my wel ghesien en gaet noch stuer ghewis.
Och, ’thert inwendich my bitterlijck dunckt te breken
Als hy soo stuerlijck gaet en my niet en wilt spreken.
Den ouderdom men nu veracht siet van de jeucht.
Ick mach gaen. ’Tis voorwaer ’smoeders hert wel cleyn vreucht
Te wesen, stuer besien van diemen liefde jonde.64

ganck: wijze van gaan

stuer: vijandig gezind

Livia’s beschrijving is zeer beeldend. Aan de hand van haar tekst kunnen we concluderen dat zijn
gang noemenswaardig is en dat hij vijandig overkomt. De acteur kwam hiervoor wellicht met een
vlotte looppas en norse blik het toneel op en dat moet er voor Livia zo beangstigend hebben
uitgezien dat ze besluit te vluchten.
Haar vlucht is tevergeefs, aangezien ze uiteindelijk toch vermoord wordt door Sabellus.
Nadat hij deze daad – overigens niet voor de ogen van het publiek – heeft verricht, brengt hij
verslag uit aan Labinus:
’tFeyt is soo loflijck niet, nochtans sal ick ’t verhalen.
Als ick na mijnen will’ u moeder inde salen
Alleen had door gheleydt, ick seyde ’tgheen ghy weet
En my bevolen hadt, doch druckelijck sy creet
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D4r, r. 888.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4r, r. 30-34.
64 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B2v, r. 141-150.
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Soo ghy wel dencken moecht en riep ’tis onwaerachtich,
Maer desen scherpen punct die was haer veel te crachtich.
Daer ick eyndichde mee haer roepen en ghejanck,
Soo dat sy sterf de doodt sonder te ligghen cranck.
Doen nam ick haestich haer om niet te beyden langher
En snee haer ’tlichaem op, doch sy en was niet swangher.65

Het publiek werd deze gruwelijke moordscène dus gespaard. Hoewel Sabellus’ beschrijving de
verbeelding toch ook zeer gestimuleerd zal hebben: Sabellus benadrukt de kreten van Livia,
beschrijft hoe hij haar vermoordde en haar lichaam opensneed.
Verder kan er nog uit de toneeltekst geconcludeerd worden dat Placidus huilend op het
toneel heeft gestaan:
Hoe is ons moeder doodt waer door dat wy hier leven?
Vloyt, vloyt mijn ooghen beyd’ als twee revieren stijf,
Dat ick in tranen nu verdoen mijn leet en lijf.
Och, waer het moghelijk den hemel door mijn schreyden
Iet te beweghen waer ’ken sou my niet verbeyden.66

Placidus heeft kort hiervoor gehoord dat zijn moeder en zijn broer omgebracht zijn. Het personage
is daar natuurlijk van overstuur en brengt dit met behulp van tranen over op het publiek: ‘vloyt
mijn ooghen beyd’ als twee revieren stijf, / dat ick in tranen nu verdoen mijn leet en lijf.’
Placidus probeert vlot daarna zijn droevige gevoelens te vergeten door te gaan jagen met
zijn vriend, waarbij waarschijnlijk honden aanwezig zijn. Mogelijk zijn er levende honden
opgevoerd of heeft Van Nieuwelandt gekozen voor representatieve rekwisieten:
Sabellus, coppelt ghy die honden
En strijckt den dien wat sijn wonden.
Hoe sijn die ander niet ghequetst?67

Het is natuurlijk ook mogelijk dat decorstukken werden gebruikt waarop honden geschilderd
waren.
Ten slotte kan vastgesteld worden dat de acteurs min of meer als retors optraden.
Vroegmoderne waren niet zelden hoogstandjes van verbale acrobatiek. Van Nieuwelandt
verwachtte waarschijnlijk van zijn acteurs dat zij hun voordracht (actio of pronunciatio) vergezeld
lieten gaan van retorische handgebaren (gestiek) en gelaatsuitdrukkingen (mimiek). Om de
mogelijke handgebaren van de acteurs te achterhalen kunnen we een beroep doen op John Buwlers
(1606-1656) Chirologia (1644).68 De Chirologia was het eerste handboek in zijn soort en bevat meer
dan honderd afbeeldingen en beschrijvingen van handgebaren. Hoewel Buwlers publicatie
ongeveer dertig jaar na de Livia is verschenen, kwamen zijn ideeën niet uit de lucht vallen. Buwler
baseerde zich op een eeuwenoude handschriftelijke traditie, die de menselijke hartstochten
koppelde aan gebaren op basis van de voorbeelden van acteurs en redenaars. De traditie was
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B3v, r. 223-232.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v, r. 377-381.
67 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2v, r. 458-460.
68 Cory Holding, ‘The Rhetoric of the Open Fist,’ Rhetoric Society Quarterly 45, nr. 5 (2015): 399-400.
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wijdverbreid in West-Europa en zal waarschijnlijk ook bij Van Nieuwelandt bekend zijn geweest.69
Zo zal hij de acteur die destijds de rol van Diadumenus vertolkte in het derde bedrijf vermoedelijk
handgebaar G (Hortatur)70 hebben laten maken om de driftigheid te illustreren, die uit zijn
spreektekst naar voren komt:
U beckeneel sal ick ghebruycken, voor wijnschalen,
Om drincken en de schandt wrekende soo betalen.
Vermalendijde handt die my soo dorste slaen.
Hoe sal noch mijnen will’ met U worden ghedaen?
Vervloeckte tongh’, die my soo schandich dorst aenspreken.
Ick sweyr ghy sult eer langh niet segghen mijn ghebreken.71

beckeneel: hersenpan

vermalendijde: vervloekte

eer: voor

Verder kan Diadumenus in het tweede bedrijf het handgebaar O (Adoro) hebben gemaakt omdat
hij Darida (stiekem) aanbidt:
Hoe sou ick dan, die my daer niet by setten will’,
Connen bedwinghen oft van haer my houden stil’?
Neen ick, neen ick ghewis, al heb ick het ghesworen,
Haer liefde heeft my ’thert voor mijn belooft vercoren,
Want sy in mijn ghemoet is vast en wel gheprent.
Cupido, haer als my toch uwe schichten sendt,
Ontfunckt haer herte dat ick eynden mach mijn wenschen,
Want ick haer meer bemin dan yemant van de menschen.72

ghewis: weet het zeker

schichten: pijlen

Ten slotte kan Darida aan het einde van het spel het handgebaar W (Honoro) hebben gemaakt,
omdat zij Placidus belooft te blijven eren:
Neen Placidus, ick leef, ick leef om u te dienen
En wil door mijnen dienst u liefde noch verdienen,
Die door de wreede doodt noch niet en is ghedaen.
Ick wil maecken u graf en daer op weenen gaen.
Ick wil nadt maken met mijn tranen uwe asschen
En met de selve wil ick u ghebeenten wasschen.
Rust, Placide mijn ziel, mijn ziele blijft altijdt
Met uwe ziel ver-eent daerom gheruster zijt.73

Dergelijke gebaren droegen bij aan de overtuigingskracht van een redenaar, of in dit geval een
acteur, die zijn publiek van zijn emoties probeerde te overtuigen.

John Wesley, ‘Original Gesture: Hand Eloquence on the Early Modern Stage,’ Shakespeare Bulletin 35, nr. 1 (2017):
80-85.
70 Zie bijlage 2 en 3 voor een illustratief overzicht van de verschillende handgebaren.
71 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D4v, r. 913-918.
72 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D1v-D2r, r. 698-705.
73 Van Nieuwelandt, Livia, fol. F4v, r. 1467-1474.
69
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2.6
Conclusie
In dit hoofdstuk werd een beeld verschaft van de Livia en werd de tragedie getoetst aan het
senecaans-scaligeriaanse en aristotelische toneelmodel. De indeling van het stuk vertoont
overeenkomsten met zowel de senecaans-scaligeriaanse als de aristotelische tragedie, waardoor het
op basis van de indeling niet strikt binnen één traditie geplaatst kan worden.
Vervolgens bezien we de plot van de Livia. Er is geen sprake van een samengestelde intrige
waarin de tragische held ten onder gaat, zoals Aristoteles en Heinsius voorschreven, maar van een
intrige die gekenmerkt wordt door copia et varietas. De plot voldoet daarmee aan de eisen van
Scaliger, waardoor die goed binnen de senecaans-scaligeriaanse traditie geplaatst kan worden. Het
gebrek aan eenheid maakt de Livia bovendien onmogelijk te vereenzelvigen met een aristotelische
tragedie. Voor Aristoteles was de uitwerking van een samenhangende plot immers het belangrijkste;
de plot was voor hem de ziel van de tragedie.
Verder wordt in de Livia meermaals de handeling stilgelegd zodat de personages met behulp
van de retorica hun hartstochten kunnen verwoorden, net zoals we zagen bij Seneca en Garnier,
die streefden naar een balans tussen het vertonen en vertellen van gruwelijkheden. De gruwelijke
en angstaanjagende gebeurtenissen die in de Livia plaatsvinden worden ook niet allemaal vertoond,
waardoor het stuk wederom goed binnen de senecaans-scaligeriaanse traditie geplaatst kan worden.
Aristoteles benadrukte daarentegen de mimetische functie van de tragedie en volgens hem was het
de taak van de dichter om handelende mensen uit te beelden en niet slechts over hen te vertellen.
Daarentegen worden de daden in de Livia uitgevoerd door vrienden en familieleden, waardoor het
stuk weer kenmerken van de aristotelische tragedie vertoont.
Ten slotte lijkt de tragedie ook een dubbele functie te hebben gehad: de koren moraliseren
de gruwelijke gebeurtenissen en brengen de scaligeriaanse doctrina iucunda over op de toeschouwer,
terwijl Darida juist de aristotelische emoties angst en medelijden opwekt. De Livia lijkt dus zowel
te onderwijzen als te emotioneren, waardoor het stuk zowel binnen de senecaans-scaligeriaanse als
de aristotelische toneeltraditie geplaatst kan worden.
In het volgende hoofdstuk zal daarom bepaald worden of de Livia vooral een moralistischdidactische of juist emotionerende functie heeft en welke gedachtegoed de tragedie propageert.
Bovendien zal onderzocht worden in hoeverre de aristotelische emoties angst en medelijden tot
een katharsis leiden.
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3

De uiting en waardering van de hartstochten

In dit hoofdstuk staan de hartstochten die in de Livia worden uitgebeeld centraal. De nadruk ligt
hierbij op de figuren die het meest nadrukkelijk hun emoties uiten, de hoofdpersonages, en hoe
daarop gereflecteerd wordt door de nevenpersonages en de koren. Allereerst wordt de neostoïsche
visie op de hartstochten vergeleken met de aristotelische, zodat de Livia daarna tegen deze
achtergrond kan worden geplaatst. Hierna zullen achtereenvolgens de manieren waarop de
hoofdpersonages hun emoties uitbeelden worden geanalyseerd, waarbij de reacties van de
nevenpersonages en de moraliserende koorzangen ook uiteengezet worden. Daarnaast wordt de
rol van het belangrijkste nevenpersonage geanalyseerd en wordt stilgestaan bij zijn innerlijke
gesteldheid. Verder zal de functie van het koor besproken worden. Om te beginnen wordt het
onderscheid tussen de hoofd- en de nevenpersonages toegelicht.
Het onderscheid tussen de hoofd- en de nevenpersonages is ten eerste gemaakt op basis van de
passieportretten in de tragedie. In de zeventiende-eeuwse tragedies zijn het namelijk doorgaans de
hoofdpersonages die hun hartstochten uitgebreid verwoorden.1 Ook is er gekeken naar de
handelingen in de tragedie: welke handelingen trekken de aandacht en welke personages reflecteren
slechts op de handelingen van anderen? Een hoofdfiguur zal namelijk vaker de aandacht trekken.
Daarnaast is er aandacht besteed aan de spreektekst van de personages. Een hoofdpersonage zal
namelijk vaker en langer aan het woord zijn en tegen de meeste personages spreken, terwijl een
nevenpersonage doorgaans aangesproken wordt. Verder kan een personage ondanks een kleine rol
en weinig spreektekst toch geclassificeerd worden als een hoofdfiguur, omdat er over hem of haar
veel gesproken wordt. Ten slotte wordt op basis van Aristoteles’ Poetica2 gezocht naar de tragische
held van het stuk. Opvallend genoeg bevat de tragedie een personage dat lijkt op te treden als de
aristotelische deugdheld: Darida. Haar bijzondere rol zal in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
worden toegelicht. Darida is niet het enige belangrijke personage. Het belang van haar rol wordt
pas na een grondige analyse van de tragedie duidelijk. De personages die in de eerste plaats de
aandacht opeisenzijn Labinus, Placidus en Diadumenus. Zij vormen met Darida samen de
hoofdpersonages van het stuk, maar ze zijn in vergelijking met Darida veel vaker op het toneel en
ook veel meer aan het woord dan zij. Zij spreken doorgaans tegen of met anderen en er wordt
bovendien veel over hen gesproken. Dat betekent dat Livia, de keizer, Sabellus, Fulvius en Adrastus
nevenpersonages zijn. Zij worden in tegenstelling tot de hoofdpersonages niet beheerst door hun
emoties, maar reflecteren doorgaans op die van hun tegenspelers. Overigens krijgen Livia, Sabellus
en de keizer een aantal keren de mogelijkheid hun hartstochten te uiten. Echter, deze passies staan
vaak in het teken van een van de hoofdpersonages én beheersen de nevenpersonages niet.
3.1
De hartstochten in de zeventiende eeuw
In de zeventiende eeuw stonden twee visies op de passies tegenover elkaar, namelijk metriopatheia
en apatheia. Deze kunnen respectievelijk verbonden worden aan de leer van Aristoteles en de
neostoïsche moraalfilosofie. In deze paragraaf zullen deze visies worden toegelicht, zodat de
Konst, Woedende wraakghierigheidt, 74.
In de tragedies van Seneca treden geen deugdhelden op (zie §1.1.1), noch wordt de noodzaak van een dergelijke
held geopperd door Scaliger. Aristoteles stelt daarentegen wel eisen aan de tragische held van het stuk en daarom is
zijn literatuurtheorie gebruikt in de zoektocht naar een held in de Livia.
1
2
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manieren waarop de personages in de Livia omgaan met hun hartstochten hier uiteindelijk mee
vergeleken kunnen worden.
Volgens Aristoteles zijn hartstochten of passies eigen aan de mens, waardoor zij niet uitgebannen
mogen of überhaupt kunnen worden. De passies werken volgens hem samen met de lagere delen
van de menselijke ziel.3 Ze leveren bovendien een bijdrage aan de deugdzaamheid van de mens
doordat die bepaald wordt door zowel de rede als de emoties (die overigens onder het gezag van
de eerste dienen te staan).4 Volgens Aristoteles zou deugdzaamheid niet begrepen kunnen worden
zonder de emoties en de relatie tussen de emoties en de andere elementen van de menselijke ziel
te begrijpen.5 De hartstochten zouden de ziel bovendien aanzetten tot zedelijkheid en weghouden
van verdorvenheid. Volgens Aristoteles bestond er namelijk een psychologische kloof tussen zaken
die goed lijken en goed voelen en spelen de hartstochten een doorslaggevende rol bij het maken
van dergelijke keuzes.6 Hiermee pleitte hij voor een matiging van de hartstochten (metriopatheia).7
In de zeventiende eeuw werd Aristoteles’ visie op de hartstochten steeds populairder.8
Echter, in Antwerpen werd veeleer de neostoïsche moraalfilosofie door de intellectuele bovenlaag
streng gepropageerd.9 Die zag de hartstochten als onwenselijke verstoringen (perturbationes) van de
rede en daarmee als ziektes van de ziel.10 Het matigen van een passie stelden zij gelijk met het
matigen van een ziekte (morbi), onheil (mala) of ondeugd (vitium). De ziel was volgens hen namelijk
een eenheid die geen emotioneel deel bevatte. Passies waren dus verstoringen, omdat die niet bij
de ziel hoorden.11 De neostoïci opperden voor een volledige uitschakeling van de hartstochten
(apatheia), waardoor de mens alleen gebruik zou maken van zijn rede.12 Hierdoor zou de ziel tot
rust kunnen komen en zou de mens deugden kunnen nastreven.13
Hoewel er in de zeventiende eeuw veel intellectuelen volgens het neostoïsche gedachtegoed
leefden, werd de stroming ook door een aanzienlijk grote groep bekritiseerd. Zo zou apatheia niet
overeenstemmen met het christelijke geloof.14 Vooral protestanten benadrukten dat geloven een
emotionele en spirituele en dus geen intellectuele ervaring was.15 De denigrerende neostoïsche visie
op de hartstochten en op de menselijke natuur bekritiseerden zij. Terwijl de neostoïcijnen
beweerden dat de rede de kern van de mens was, onderstreepten de hervormers juist het affectieve
element van de menselijke natuur en verbonden ze dit aan de waarden van het christendom.16
3 Gao Yuan, ‘Rethinking Augustine’s misunderstanding of the Stoic therapy of passions: a critical survey of
metriopatheia and apatheia,’ Scottish Journal of Theology 72 (2019): 310.
4 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 9-10.
5 Diana Fritz Cates, ‘Conceiving Emotions. Martha Nussbaum’s Upheavals of Thought,’ Journal of Religious Ethics 31, nr.
2 (2003): 325.
6 Cates, ‘Conceiving Emotions,’ 330-332.
7 Gao Yuan, ‘Rethinking Augustine’s misunderstanding of the Stoic therapy of passions: a critical survey of
metriopatheia and apatheia,’ Scottish Journal of Theology 72 (2019): 310; zie over metriopatheia ook Inleiding en §1.2.
8 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 188.
9 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 270-271; zie over de neostoïsche moraalfilosofie in
Antwerpen ook §1.1.3.
10 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 9.
11 Yuan, ‘Rethinking Augustine’s misunderstanding of the Stoic therapy of passions,’ 310.
12 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 9; zie over apatheia ook Inleiding en §1.1.
13 Yuan, ‘Rethinking Augustine’s misunderstanding of the Stoic therapy of passions,’ 310.
14 Freya Sierhuis, ‘The Passions in the Literature of the Dutch Golden Age,’ Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde 132, nr.
4 (2016): 334.
15 Sierhuis, ‘Passions in Literature,’ 336.
16 Freya Sierhuis, ‘Therapeutic tragedy: compassion, remorse, and reconciliation in the Joseph plays of Joost van den
Vondel (1635-1640),’ European Review of History–Revue européenne d’histoire 17, nr. 1 (2010): 32.
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De hartstochten van de zeventiende-eeuwers kunnen dus tegen de achtergrond van
metriopatheia, apatheia en het christendom worden geplaatst. Freya Sierhuis benadrukt bovendien dat
de waardering van een emotie afhankelijk was van het doel, de regulatie en het gebruik ervan.17
Bovendien bestonden verschillende visies op de hartstochten doorgaans ook naast, en dus niet
zozeer tegenover, elkaar, waardoor vroegmoderne opvattingen soms ook tegenstrijdig lijken. De
omgang met de hartstochten kan daarom op verschillende manieren verantwoord worden en hoeft
dus niet per se binnen een gedachtegoed te passen.18 Hoewel het in eerste instantie vanzelfsprekend
lijkt de Livia aan het neostoïcisme te verbinden, lijkt het verstandig met deze opvatting van Sierhuis
rekening te houden. De hartstochten die in de Livia worden verwoord zullen hieronder voor de
belangrijkste personages worden geanalyseerd. Nagegaan zal worden hoe deze personages zelf over
hun hartstochten denken en hoe anderen dat doen. Hieruit kan vervolgens afgeleid worden welke
visie op de hartstochten de Livia propageert.
3.2
Een tragische heldin?
Het is lastig om de hoofd- en nevenpersonages in een senecaans-scaligeriaanse tragedie van elkaar
te onderscheiden, omdat er in deze tragedies vaak geen duidelijke held optreedt. Het is daarom het
meest vanzelfsprekend dit op basis van hun omgang met de hartstochten te doen. Echter, de Livia
is geen zuiver senecaans-scaligeriaanse tragedie. Het stuk vertoont immers kenmerken van twee
toneeltradities, waardoor we noodgedwongen zijn de personages tegen de achtergrond van beide
genres te plaatsen. Voor een aristotelische tragedie zou gezocht moeten worden naar een tragische
held en als we dat voor de Livia doen, dan vinden we Darida. De toeschouwers volgen haar
lijdensweg (van begin tot eind) en omdat zij een fundamenteel goed en herkenbaar personage is
leven ze met haar lotswisseling mee en worden ze bang omdat ze zich in haar kunnen verplaatsen
(en daarmee zichzelf in de situatie kunnen voorstellen). Dit kan als gezegd verbonden worden met
de katharsis: Darida, de ogenschijnlijke held, wekt angst en medelijden op. Bovendien wordt Darida,
volkomen in de sfeer van de aristotelische tragedie, in het laatste bedrijf tot inzicht gebracht. Ze
lijkt dus op te treden als de tragische held van de tragedie.
Hoewel Darida veel overeenkomsten met een aristotelische held vertoont, wijkt zij er ook
van af. Ze gaat namelijk niet ten onder en volgens Aristoteles wekt vooral de val van de held angst
en medelijden op. Het conflict van de tragedie draait niet om Darida, maar om Placidus en
Diadumenus. De toeschouwers zijn dan ook getuige van hun ondergang. Darida is derhalve niet
het personage dat de voortgang van de handeling hoofdzakelijk bepaalt. Om die reden is geen
sprake van katharsis in de zuivere zin zoals Aristoteles die voorschreef. Het inzicht dat Darida aan
het einde van het stuk verkrijgt, verwerft zij niet naar aanleiding van haar eigen ondergang, maar
naar aanleiding van die van Placidus. Ze komt niet tot inzicht omdat ze zich realiseert welke fout
ze heeft gemaakt, maar ze behoedt zichzelf juist voor een fout die ze bijna maakt. Hiermee vervult
ze wel weer de rol van de deugdzame voorbeeldfiguur: ze gebruikt namelijk haar rede om tot inzicht
te komen en laat zich niet besturen door haar hartstochten. Het publiek kon dus van Darida leren.
De les die het hieruit kon trekken lijkt samen te gaan met metriopatheia. Darida gebruikt namelijk
zowel haar passies als haar rede om een keuze te maken, waardoor ze zich richting zedelijkheid en
weg van verdorvenheid beweegt.

17
18

Sierhuis, ‘Passions in Literature,’ 343.
Sierhuis, ‘Passions in Literature,’ 361.
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Darida stelt het publiek twee keer op de hoogte van haar innerlijke gemoedstoestand. In
het tweede bedrijf aanschouwt het publiek een droevige Darida. Ze betuigt haar leed over Placidus.
Darida is namelijk bang dat de jongen haar niet begeert, terwijl zij wel dolverliefd op hem is:
Om dat ick een bemin die my de liefde riet.
Reden is veel te swack als het gheweldt ghebiedt.
O! Groote vlam der min, die door u hittich branden
Ons herten soo verweckt tot lijden veelderhanden.
Hoe comt dat ick bemin helaes die van my vliet
En die my soo beminde dat ick hem minne niet?19

Darida lijdt door het ‘hittich branden’ van de ‘Groote vlam der min’, oftewel door de
onbeantwoorde liefde. Ze geeft al aan dat zij iemand ‘bemin[t] (…) die van [haar] vliet’. Het
personage is verdrietig en verontwaardigd, roept haar geliefde aan en doet hem een belofte:
Placide, soo ick sterf om u daer mee te dienen.
Gheen grooter eer, noch lof, can ick van u verdienen
Dan dat ghy my verghelt als ghy my brenght in noot,
Om dat all’ mijn verdriet mach eynden door de doodt.20

verghelt: betaalt

Ze zou voor hem sterven ‘om [hem] daer mee te dienen’. In dit passieportret beschrijft Darida
zichzelf als een zwaar bedroefd en hopeloos verliefd meisje. Haar gevoelens voor Placidus worden
sterk geaccentueerd. Hiermee wordt de oprechtheid van hun relatie, die zich later verder zal
ontwikkelen, benadrukt, waardoor het publiek alleen maar meer medelijden met ze zal krijgen. Dit
toont wederom het belang van de aristotelische emoties in de tragedie aan.
Darida onderstreept later opnieuw dat haar leed gepaard gaat met de onbeantwoorde liefde:
Den dach die gaet voorby en sendt sijn doncker nachten,
Dat yders herte rust van arbeyt en ghedachten,
Maer lijden waeckt met my, die ruste van my treckt,
Want in den diepen slaep wort mijn verdriet ontweckt.21

Ze vergelijkt haar lijdensweg met het verloop van de dagen: terwijl ‘den dach (…) voorby [gaet]’
en ‘sijn doncker nachten [sendt]’ zodat iedereen kan rusten, blijft Darida wakker doordat het lijden
‘die ruste van [haar] treckt’ en haar verdriet ontwaakt in de nacht. De onbeantwoorde liefde zorgt
dus voor slapeloze nachten.
Haar verdrietige bui zal echter snel opklaren. Direct na haar monoloog verklaart Placidus
haar namelijk de liefde. Darida wordt dus niet lang beheerst door dit gevoel, noch handelt ze onder
het bestuur van een overheersende passie. Hierdoor wijkt ze nadrukkelijk af van de personages van
Seneca, die dat immers wel doen. De emoties die Darida uitbeeldt komen veel menselijker over,
waardoor de toeschouwers zich waarschijnlijk beter in haar kunnen verplaatsen dan in de overige
hoofdpersonages.22 Hierdoor lijkt Darida op te treden als een aristotelisch personage.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C4r, r. 554-559.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C4r, r. 564-567.
21 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C4r, r. 572-575.
22 Zie over de overige hoofdpersonages §3.2-§3.5.
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Aan het einde van de tragedie wil Darida aanvankelijk sterven vanwege haar verdriet:
O! Vader Juppiter, cont ghy sien desen val?
Waer is nu uwe cracht? Waer sijn u donderslaghen?
Waer is u groot gheweldt en grouwelijcke plaghen?
Sendt uwen blixem haest, slaet met u gramschap groot
Dit lichaem want het wenscht alleene naer de doodt.23

Darida roept allereerst de oppergod aan en smeekt hem zijn ‘blixem’ te ‘[senden]’, omdat ze ‘alleene
[wenscht] naer de doodt’.24 Het verlies van haar geliefde Placidus valt haar zwaar en ze lijkt het
aanvankelijk niet aan te kunnen:
Siet Darida is hier, die noch haer clachte doet.
Sy wenscht om by haer lief te moghen salich rusten.
Haelt uut haer droeve borst het hert het sal haer lusten.
Het hert, segh ick, het hert, dat hier nu is alleen,
Ontnomen van de ziel vol droefheyt en gheween.
Het hert, segh ick, het hert, dat niemandt en can scheyden
Dan ghy, ô droeve doodt, en soo ter hellen leyden.25

Darida roept nu de dood aan en smeekt deze haar hart ‘uut haer droeve borst [te haelen]’. Haar
gemoedstoestand wordt hier erg beeldend verwoord. Hierdoor konden de toeschouwers haar pijn
letterlijk aanhoren en dat zal dus toch medelijden hebben opgewekt. Het personage heeft zich
gedurende de tragedie voortreffelijk gedragen en rouwt nu om de onrechtvaardige dood van haar
geliefde. Ik vermoed daarom dat zij, net als een aristotelische held, het publiek bewoog met haar
emotionele monoloog en dat de emoties van angst en medelijden hier in zeker zin toch tot katharsis
leidden.
Aan het einde van de tragedie wordt Darida door Sabellus tot inzicht gebracht en verruilt
ze haar droevige gevoelens voor positieve:
Neen Placidus, ick leef, ick leef om u te dienen
En wil door mijnen dienst u liefde noch verdienen,
Die door de wreede doodt noch niet en is ghedaen.
Ick wil maecken u graf en daer op weenen gaen.
Ick wil nadt maken met mijn tranen uwe asschen
En met de selve wil ick u ghebeenten wasschen.
Rust, Placide mijn ziel, mijn ziele blijft altijdt
Met uwe ziel ver-eent daerom gheruster zijt.26

Ze laat zich niet overmeesteren door haar hartstochten, zoals Seneca’s personages, maar kiest voor
haar rede door logisch na te denken. Darida wordt dus begeleid door zowel haar rede als haar
emoties, die onder het gezag van de rede staan. Hiermee personifieert Darida in feit het idee van
Van Nieuwelandt, Livia, fol. F3v, r. 1370-1374.
Christiane Krause, ‘Zeus,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/2214-8647_bnps4_e12216820.
25 Van Nieuwelandt, Livia, fol. F4r, r. 1426-1342.
26 Van Nieuwelandt, Livia, fol. F4v, r. 1467-1474.
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metriopatheia. Bovendien geeft ze haar leven weer een doel: ze ‘leef[t] om [Placidus] te dienen’.
Darida besluit dan ook om te blijven leven zodat ze zijn liefde zal blijven ‘verdienen’. Ze bewijst
dat hun liefde de dood heeft overwonnen en laat wederom zien dat ze een deugdzaam personage
is, dat als de voorbeeldfiguur van de tragedie optreedt. Met haar voorbeeldfunctie brengt ze
bovendien de doctrina iucunda over.
3.3
De hartstochten van Labinus
De gruwelijke gebeurtenissen worden in het eerste bedrijf van de tragedie in gang gezet door
Labinus. Hij is verantwoordelijk voor de dood van Livia en pleegt bovendien zelfmoord. En hoewel
dit personage uitsluitend in dit bedrijf optreedt, vormt hij een belangrijke schakel in de gruwelketen
van de Livia. Het drama in het hoofdspel had immers zonder hem niet kunnen plaatsvinden.
Placidus wordt namelijk gekweld door de dood van Livia, waardoor hij besluit te gaan jagen met
de keizerszoon. Bovendien wordt Placidus uiteindelijk ook nog beschuldigd van de daden die zijn
broer begaan heeft. In deze paragraaf worden de passieportretten van Labinus en de reacties hierop
van zijn tegenspelers en de koorleden geanalyseerd.
De eerste passiemonoloog van Labinus betreft de openingsmonoloog van de tragedie. Deze
spreekt hij uit terwijl hij met Sabellus op het toneel staat, waardoor de term ‘monoloog’ wellicht
ongepast lijkt. Echter, ondanks de aanwezigheid van de knecht is er geen sprake van een dialoog.
Sabellus spreekt slechts één versregel en sluit daarmee de eerste scène van het bedrijf af. Hij reageert
niet zozeer op wat Labinus daarvoor heeft gezegd, maar geeft vooral een boodschap aan het
publiek: ‘Recht als de scaduw’ volght, comt sorgh ons in’t ghemoet’.27 Bovendien moet Sabellus
waarschijnlijk op het toneel staan, omdat Labinus hem een brief voor Placidus meegeeft. De
spreekbeurt van Labinus staat verder volkomen in het teken van zijn gemoedstoestand, waardoor
deze terecht omschreven kan worden als een passiemonoloog.
Labinus spreekt zich uit over zijn moeder. In de passiemonoloog interpreteert hij haar
wandaad tegen de achtergrond van de Griekse mythologie. Hij roept, net als de personages in
Seneca’s tragedies, de goden aan, beschuldigt en vervloekt ze. Voordat hij zijn toorn de overhand
laat nemen, uit hij zijn leed:
Wanneer snijdt ghy den draet, ghy helsche dry Fatalen?
Den tijdt valt my te langh’, dat ghy my wacht te halen.
Wat wacht ghy met de doot, die ick acht vol geluck,
Door dat sy met haer cracht vernielen can den druck.
Wat doen ik langher hier vertwijfelt vol onrusten?
Wat grouwelijcker strijdt verdrijft all’ mijne lusten?
Ach, wat voel ick al pijn, wat voel ick al verdriet,
Wat quelt my een misdaet met onverdacht gheschiet?
Ach, mijn ick berst van spijt; den spijt verpielt mijn sinnen.28

spijt: leedgevoel
verpielt: verbergt

De eerste regels van het spel zijn cryptisch: wie of wat is de oorzaak van zijn leed? Een duidelijke
voorgeschiedenis ontbreekt en het publiek kan alleen maar gissen naar de aanstichter. Het wordt
daarentegen wel duidelijk dat Labinus lijdt. Het personage acht ‘de doot’ ‘vol gheluck’, waarmee hij
27
28

Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1r, r. 48.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v, r. 1-9.
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impliceert dat zijn leven hem zeer veel pijn doet. Labinus maakt gebruik van aanspreekvormen en
personificaties om de ernst van zijn lijdensweg te bekrachtigen. Hij zou opgehaald moeten worden
door de ‘helsche dry Fatalen’, ‘de doot’ kan ‘den druck’ vernielen en een ‘strijdt’ verdrijft al zijn ‘lusten’.
Zijn hartstochten worden op deze illustrerende manier toegelicht en hiermee treedt hij op als een
typisch senecaans-scaligeriaans personage, dat in zekere zin onmenselijk en daarmee onherkenbaar
is en sterk beïnvloed wordt door zijn leed. Het publiek krijgt daardoor letterlijk te horen wat er in
Labinus gebeurt.
Al snel komt er een tweede passie bij: toorn. Labinus is woedend en voelt wraakgevoelens
opkomen: ‘Den wil tot wraeck en vrees’ den teghenstrijdt beghinnen’.29 Hij richt zich tot de
aanstichter van zijn leed: ‘Wort dan door ouderdom u hitte niet geblust?’30 Het publiek krijgt nu
voor het eerst iets te horen over de aard van de wandaad van Livia – overigens weten de
toeschouwers nog niet dat het om Livia gaat. Kennelijk heeft zij zich door lust (‘hitte’) laten leiden.
Labinus vervloekt vervolgens Eros (‘Cupido’), de Griekse personificatie van het verlangen, en
verwijst daarbij ook naar zijn moeder, Aphrodite (‘Citheree’), die volgens de Griekse mythologie
de verleidelijke charme van de vrouw, de vrouwelijke noodzaak om zich voort te planten en het
vrouwelijke vermogen om anderen te misleiden representeert.31 Volgens Labinus zijn Livia’s
begeertes veroorzaakt door Eros:
T’schijnt dat de bleecke doodt haer, die haer was bevolen,
Gheraeckt heeft met den pijl van Cupido ghestolen.
Vervloeckten cleynen Godt, meynt ghy dat Citheree,
Die u heeft voortghebracht, ons groote vrientschap deed’?
Oft dat ghy sijt van ’tsaet van yemant van de Goden,
Om dat ghy als Tyran doet volghen u gheboden?
Neen ghy, neen ghy ghewis, ghy zijt van ’tgrouwelijck saet
Der slanghen en bequaem tot alderhande quaet.
Vernielder van de rust, verstoorder van den vrede,
Verwecker van den twist, verderver van de steden,
Verleyder tot onneer, eerdief van goeden naem,
Roover van eer en deught en alle goede faem,
Den dul verwoeden Mars en deed’ noyt soo veel schaden
Als ghy en zijnen haet is beter te versaden.32

ghewis: wist het zeker

Labinus beschuldigt ‘den pijl’ van Cupido voor de wandaad van zijn moeder. Met een aantal
retorische vragen benadrukt Labinus zijn wanhoop, bijvoorbeeld: ‘meynt ghy dat Citheree / (…) ons
groote vrientschap deed’?’ Nadat hij Eros vervolgens vergelijkt met een tot alles in staat zijnde
slang (‘van ’tgrouwelijck saet / Der slanghen en bequaem tot alderhande quaet’), die meer schade
aanricht dan de oorlogsgod Mars (‘Den dul verwoeden Mars en deed’ noyt soo veel schaden / Als

Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v, r. 10.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v, r. 12.
31 Fritz Graf en A.R. Birley, ‘Eros,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider,
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e401810; Pirenne-Delforge en Ley, ‘Aphrodite,’
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e127370.
32 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v, r. 13-26.
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ghy’), realiseert hij zich dat hij zijn woede op de verkeerde persoon richt.33 Vervolgens komen er
bij Labinus wraakgevoelens op:
Waer loop ick buyten reen? Ick sien dat mijn ghedacht
Drijft als de woeste zee door stuere winden cracht.
Mijn Moeder is de gheen die my aendoet dit lijden
En niet Cupido blindt, noch oock den Godt der strijden.
T’is sy, t’is sy segh ick, die my doet dese pijn.
T’is sy, t’is sy segh ick, aen wie de wraeck sal sijn.34

De eerste vraag toont de omslag in Labinus aan: ‘Waer loop ick buyten reen?’ Vanaf dat moment
slaat het personage om en richt het zich tot zijn moeder: ‘T’is sy, t’is sy segh ick, die my doet dese
pijn’. Met dit passieportret wordt Labinus neergezet als een lijdend persoon die bestuurd wordt
door toorn en vertoont hij veel overeenkomsten met de senecaans-scaligeriaanse personages, die
immers ook bestuurd worden door een overheersende passie. Labinus’ woede wordt bovendien
versterkt door zijn leed: de wandaad van Livia doet hem inwendig heel veel pijn, waardoor hij ook
verschrikkelijk boos op haar is.
De nevenpersonages onderstrepen vooral het toornige karakter van Labinus. Zo geeft Livia
aan het begin van de derde scène van het eerste bedrijf een uitbundige omschrijving van haar
jongste zoon:
Maer mijnen jonghsten soon die heeft wat stuer ghegaen,
Dat hy my soo het scheen niet wilde spreken aen
En dat doet my den droom dickwils te vooren comen,
Soo dat hy ’smoeders hert seer droevelijck doet schromen.
Och, soo hy wist wat smert dat mijn herte gheschiet
Als hy my soo onweert van ter zijden aensiet.
Ick weet hy ’tlaeten sou om my niet te verstooren,
Want hy heeft my gheweest ghehoorsaem naer ’tbehooren.
Maer wat sal ick doch doen? ’Ken quel my selven, maer
Ten helpt my toch al niet. Wel siet, maer wie comt daer?
Labinus, soo ick can aen sijnen ganck bevinden.
Och, door outheydt my nu mijn ooghen gants verblinden.
Siet, hy comt naerder, nu sien ick wel dat hij ’t is.
Hy heeft my wel ghesien en gaet noch stuer ghewis.
Och, ’thert inwendich my bitterlijck dunckt te breken
Als hy soo stuerlijck gaet en my niet en wilt spreken.35

heeft wat stuer ghegaen: is wat vijandig gezind

ganck: wijze van gaan

stuer: vijandig gezind

Het beeld dat Livia hier van Labinus geeft is in overeenstemming met het beeld dat we kunnen
distilleren uit het passieportret. Bovendien vult het ons eerdere beeld aan. Volgens Livia is Labinus
haar namelijk vijandig gezind: ‘mijnen jonghsten soon die heeft wat stuer ghegaen’. Als ze hem ziet
aankomen herkent ze hem dan ook aan zijn karakteristieke vijandige pas: ‘Labinus, soo ick can aen
sijnen ganck bevinden’. Zijn toornige hartstochten vinden niet alleen binnenin hem plaats, maar
33 Richard L. Gordon en Anne Ley, ‘Mars,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider,
http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e724970.
34 Van Nieuwelandt, Livia, fol. A4v-B1r, r. 27-32.
35 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B2r-B2v, r. 132-147.
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beïnvloeden ook zijn buitenkant. Het passieportret van Labinus draagt dus bij aan het beeld dat we
van zijn innerlijke gesteldheid hebben, terwijl de nevenpersonages, in dit geval Livia, ons iets
vertellen over de externe uitdrukking daarvan.
Aan het einde van het vierde bedrijf zien we hem opeens van een andere kant: Labinus
voelt zich schuldig omdat hij nog leeft terwijl zijn moeder dood is. In dit passieportret verwijst hij
naar enkele personen en zaken uit de onderwereld, omdat hij vindt dat hij daar hoort te zijn.
Vervolgens verklaart hij dat hij wil sterven:
Comt voort, comt voort, segh’ ick, want ick will’ haestich sterven.
T’ verdriet my hier te sijn. Den dagh dunckt my een Jaer,
Want desen gheest en moort benauwt mijn herte swaer.
Voort helsche raserny wilt uwen Borgher halen,
Op dat hy mach sijn schult met rechten loon betalen.
Waerom en heb ick niet desen punct in mijn hert
Ghesteken eer sy door my soo vermooret wert?36

eer: voordat

Wederom wordt Labinus afgebeeld als een lijdend persoon en daarmee wordt het senecaansscaligeriaanse van zijn rol onderstreept. De pijn die hij ervaart is zo verschrikkelijk dat hij wil
sterven: ‘Comt voort, comt voort, segh’ ick, want ick will’ haestich sterven’. Hij voelt de druk en
alles lijkt langzaam te verlopen (‘Den dagh dunckt my een Jaer’), waardoor zijn lijdensweg alleen
maar erger wordt. Bovendien zien we dat hij spijt heeft. Labinus had liever zichzelf doodgestoken
voordat zijn moeder vermoord kon worden: ‘Waerom en heb ick niet desen punct in mijn hert /
Ghesteken eer [voordat] sy door my soo vermooret wert?’ Hij vervloekt zichzelf:
Vermalendijde tongh’, die schande sprack t’onrecht.
Vermalendijt sy hy, die oorsaeck gaf den knecht.37

vermalendijde: vervloekte

Vervolgens trekt hij zijn zwaard en steekt hij zichzelf dood voor de ogen van het publiek:
Nu dan, het is ghedaen, daer is mijn bloote borst,
Den punct, handt ende will’ dier noyt in steken dorst,
Maer u wraeck, droeven gheest, heeft d’overhandt vercreghen,
Dat hy gaen soecken sal waer mijn hert is gheleghen.38

hy: nl. de punt van het zwaard

De ‘wraeck’ van de ‘droeven gheest’ van Livia dwingt Labinus als het ware om te ‘gaen soecken
(…) waer [sijn] hert is gheleghen’. Labinus wordt hier wederom neergezet als een lijdend persoon,
maar in tegenstelling tot het vorige passieportret zien we ook iets anders. Tot zover leek Labinus
ongevoelig voor de woorden van zijn tegenspelers te zijn, maar nu zien we dat hij wel degelijk door
hen beïnvloed kan worden. Hij gaat ten onder maar komt in zekere zin wel tot inzicht. Hij beseft
immers dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat de hele situatie zijn schuld is.
De emotionele woorden die Labinus tijdens zijn zelfmoord uitspreekt, worden in de
volgende scène samengevat door Sabellus:

Van Nieuwelandt, Livia, fol. B4v, r. 316-322.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B4v, r. 329-330.
38 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1r, r. 337-340.
36
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Want hy met dul gheroep vervloeckte d’uer en dagh
Dat hy gheboren was en dat hy haer oyt sach.
’K en weet oock anders niet, want hy bleef daer staen vloecken
Oft hy ghinck met sijn sweert sijn inghewant door soecken.
Door ’tgrouwelijck ghebaer die hem sijn dulkeydt gaf
Doen haeren bleecken gheest hem voor quam uut het graf.
Noyt schrickelijcker dagh’ con my den hemel gheven.39

Terwijl we in Labinus’ tweede passieportret een lijdend figuur horen spreken, verhaalt Sabellus hier
over een toornig personage. Hij benadrukt een aantal keer de waanzin van Labinus (‘met dul
gheroep vervloeckte [hy] d’uer en dagh / dat hy gheboren was en dat hy haer oyt sach’) en
reflecteert daarmee op Labinus’ handelen; ‘dulkeydt’ kan namelijk niet neutraal opgevat worden,
maar heeft een negatieve connotatie. Sabellus keurt het handelen van Labinus af en brengt op deze
manier de scaligeriaanse doctrina iucunda over.
Ook het koor zingt over Labinus’ karakteristieke hartstocht, toorn:
Den toren is den onderganck van ’goedt,
Als onwijsheyt, daer by wort ’tsaem ghevonden,
Want dikwils men siet door onschult veel bloedt
Vergieten, dat sy selven gaen ter gronden.40

Het koor bezingt hier de noodlottige gevolgen van toorn, oftewel de overheersende passie van
Labinus: ‘Den toren is den onderganck van ’goedt’. Er wordt niet direct aan hem gerefereerd, maar
toch is het duidelijk dat het over Labinus gaat, vooral omdat er gezongen wordt over onschuldig
bloed: ‘Want dikwils men siet door onschult veel bloedt / vergieten’. Hiermee wordt er bijna
letterlijk aan Livia gerefereerd, die immers onschuldig werd vermoord. Belangrijk is dat er niet
alleen verwezen wordt naar toorn, maar dat het koor de toeschouwer er ook voor waarschuwt. Het
vervult nadrukkelijk een moralistisch-didactische functie, zoals typisch is voor een senecaansscaligeriaans koor. Labinus optreden is in feite een praktijkvoorbeeld van toorn, en nu bevestigt
het koor wat er gebeurt wanneer die hartstocht de overhand krijgt:
Het is van nood’ dat al die dinghen die
De menschen gram doen dat sy al blindt waren
En onwijs, om dat gheen licht dinck is wie
Soo gants vergramt goe’ reden can verclaren.41

nood’: noodzaak

Als je gramschap laat overwinnen, dan laat je die de rede vertroebelen (‘soo gants vergramt goe’
reden can verclaren’) waardoor de mens zich juist moet laten leiden. Daarentegen hoeven dergelijke
gevoelens niet per se uitgeschakeld te worden:
De gramschap is loffelijck als sy met
Rechtveerdicheydt becleedt is ’tallen tijden,
Maer sonder reen uutsinnich hier op lett’,
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v, r. 370-376.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2r, r. 416-419.
41 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2r, r. 420-423.
39
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Is als verghift moordadich quaet om mijden.42

Gramschap moet dus gepaard gaan met rechtvaardigheid (‘De gramschap is loffelijck als sy met /
Rechtveerdicheydt becleedt is ’tallen tijden’) en mag nooit het bestuur van de rede overnemen. Van
Nieuwelandt stelt daarmee dat het niet per se verkeerd is om dergelijke emoties te voelen. De juiste
omgang met de hartstochten is daarentegen van belang. Het koor propageert dus het idee van
metriopatheia aan de hand van het voorbeeld van Labinus’ ondergang. Doordat het benadrukt dat
gramschap gepaard moet gaan met rechtvaardigheid, zet het zich nadrukkelijk af van apatheia. Als
iets immers gepaard moet gaan met iets anders, dan hoeft dat dus niet uitgeschakeld te worden. En
hoewel Labinus optreedt als een typisch senecaans-scaligeriaans personage, dat door zijn
overheersende passies onherkenbaar is geworden, blijkt uit de koorzangen dat er voor het
aristotelische metriopatheia wordt gepleit.
3.4
De hartstochten van Placidus
In de tragedie is Placidus het tegenbeeld van Labinus. Hij is aanvankelijk een stuk beheerster, maakt
doorgaans gebruik zowat van zijn rede en probeert positief te blijven. Het personage is zwaar
bedroefd na de dood van zijn moeder en broer, maar besluit te gaan jagen met Diadumenus om
die gevoelens te vergeten. De daden van Labinus zullen Placidus echter blijven achtervolgen,
waardoor hun verhaal op dezelfde manier eindigt: met de dood. Na een uit de hand gelopen ruzie
met de keizerszoon wordt Placidus onterecht beschuldigd en onthoofd en laat hij uiteindelijk zijn
geliefde achter. Hoewel Placidus aanvankelijk zijn hartstochten weet te beheersen, verliest hij hier
later de controle over. Uit woede mishandelt hij de keizerszoon, waarvoor hij later wordt gestraft.
In deze paragraaf worden de passieportretten van Placidus en de reacties hierop van zijn
tegenspelers geanalyseerd. Placidus krijgt vooral aan het begin van het stuk de kans om zijn
hartstochten ongestoord te uiten. Na zijn karakteromslag (van beheerst, naar ongecontroleerd) is
dat niet meer het geval, maar zal voornamelijk Diadumenus het woord krijgen.
Nadat Placidus de brief van zijn broer heeft ontvangen, verwoordt hij voor het eerst zijn
hartstochten in een passieportret. Hij is zeer bedroefd vanwege het nieuws. Zijn verdriet gaat
gepaard met verbazing:
Bevrucht? Hoe nu bevrucht? Bevrucht te wesen nou?
Bevrucht hoe can het sijn soo wel bejaerde vrouw’,
Die schier onvruchtbaer schijnt, bevrucht te sijn van kinde?
Och moeder, moeder och, wie isser die ghy minde
Voor u eer en gheslacht? Wie isser die u ’thert
Voor trouw en eere dus soo tot oneere tert?43

Placidus wordt hier neergezet als een droevig en verward persoon: ‘Bevrucht? Hoe nu bevrucht?
Bevrucht te wesen nou?’. De jongen is bovendien verbaasd over het feit dat zijn moeder hiertoe in
staat is. Hij vraagt zich af waarom ze hem zoiets zou aandoen: ‘wie isser die ghy minde / voor u
eer en gheslacht?’ Alleen al het idee dat ze iemand anders voor hun haar kinderen heeft geplaatst,
maakt hem melancholiek. Bovendien is hij bedroefd omdat hij beseft wat er nu moet gebeuren:
42
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Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2r, r. 440-44.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1r, r. 60-65.
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En hebt ghy hier gheen wraeck van niemant op ghewacht?
Dacht ghy niet dat dees schandt ons alle can verderven,
Noch dat sy door den tijdt in eeuwicheydt sal sterven?
Juppiter, grooten Godt, waer toe ben ick gheraeckt?
Hoe ben ik nu wee my door droefheydt gants verblaeckt?
Bevrucht, bevrucht, bevrucht, sout oock moghelijck wesen?
Och, als een wond’ aen ’thert is my dit pijn te lesen.
O arme die op aerd’ in onghemake woelt,
En dacht ghy niet dees schand die nu mijn ziele voelt,
Als ick den brief aenschou soo dunckt my t’hert te breken.
Waerom moeder ontrou en hebt ghy niet ghesteken
Een mes in dese borst doen sy was jonck en teer
Soo wel als ghy ’tnu doet met dees vervloeckt onneer.44

ghewacht: verwacht

De jongens zullen wraak nemen en Livia had dit kunnen verwachten: ‘hebt ghy hier gheen wraeck
van niemant op ghewacht?’ Placidus is dat hij zijn eigen moeder moet straffen: ‘Hoe ben ik nu wee
my door droefheydt gants verblaeckt?’ Het doet hem pijn dat hij hier nu een beslissing over moet
nemen en verklaart dat hij liever ‘een mes in dese borst’ had gekregen ‘doen sy was jonck en teer’,
zodat hij deze verschrikkelijke daad niet hoefde te bestraffen. Toch ziet Placidus in dat het Livia’s
eigen schuld is: ‘Moeder, dit doet ghy, / Die lusten soeckt voor eer en Labinum en my’.45 Ondanks
dat kan Placidus zijn verdriet niet beheersen en roept hij de dood aan:
O doodt, hadt ghy ons doch voor desen tijdt doen sterven,
Soo waren wy bevrijdt te doen een wreede wraeck,
Die alleen boeten can de schult van dese saeck.46

Wederom benadrukt hij dat hij ‘voor desen tijdt’ had willen ‘sterven’. Hierdoor wordt Placidus
nadrukkelijk neergezet als iemand die erg veel om zijn moeder geeft en dat is in feite voornamelijk
de oorzaak van zijn leed: dat hij zijn dierbare moeder moet ombrengen. De ‘wreede wraeck’ zal dus
komen, maar Placidus zal hier geen genot aan beleven. Hij was immers nog liever dood geweest.
Placidus is echter machteloos en zal Livia moeten straffen. Deze onmacht maakt hem boos en
verdrietig:
Wegh Helles, wegh van my, want ghy rooft mijnen sin.
Drucx moeder wijckt van my, laet blijschap in my woonen
Dat ick dees mijn onneer door gramschap niet en loone,
Die my ter herten gaet en aendoet sulck ghewelt
Dat ick door het verdriet nu niet en ben ghestelt.47

De zin die over r. 79-81 loopt is enigszins raar gevormd. Dit komt omdat de dichter naast eindrijm ook binnenrijm
(aenschou – ontrou) laat voorkomen. Lees: Waerom ontrou, moeder? En [waerom] hebt ghy niet ghesteken / Een
mes in dese borst doen sy was jonck en teer, / Soo wel als ghy ’tnu doet met dees vervloeckt onneer.; Van
Nieuwelandt, Livia, fol. B1v, r. 69-81.
45 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1v, r. 92-93.
46 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1v, r. 95-97.
47 Van Nieuwelandt, Livia, fol. B1v, r. 101-105.
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Hij wil niet meer verdrietig zijn, maar ‘blijschap in [hem] [laeten] woonen’. Het personage wordt
duidelijk gekweld door Livia ‘die [hem] ter herten gaet en aendoet sulck ghewelt’. Hierdoor wordt
Placidus’ leed nadrukkelijk onderstreept.
Zijn verdriet wordt ook door Sabellus benadrukt:
Naer dat hy uwen brief die ick hem had gheheven
Bedrucktelijck doorlas en heeft oock niet gheschreven48

Bedrucktelijck: bezwaard

De knecht accentueert dat Placidus ‘Bedrucktelijck’ overkwam, maar zegt niets over zijn woede.
Placidus wordt hierdoor veel minder toornig afgebeeld dan Labinus. Overigens is de spreektekst
van Labinus wel veel van woede doortrokken. Toch maakt ook Placidus zich een aantal keren
kwaad. Dit wordt echter zowel in als buiten zijn passieportretten minder sterk benadrukt. Bij
Placidus overheerst vooral het verdriet.
Dat zien we ook in zijn tweede passieportret. Vol ongeloof begint Placidus aan zijn
spreekbeurt:
Hoe is ons moeder doodt waer door dat wy hier leven?
Vloyt, vloyt mijn ooghen beyd’ als twee revieren stijf,
Dat ick in tranen nu verdoen mijn leet en lijf.49

Wederom wordt het personage uitgebeeld als een droevig persoon. Bovendien gebruikt Placidus
niet alleen de taal om het publiek van zijn innerlijke gesteldheid te overtuigen, maar ook zijn tranen
(‘vloyt mijn ooghen beyd’ als twee revieren stijf’). Hierna komt Placidus tot inzicht:
Dan mijne droeve clacht en helpt haer niet met allen,
Den moorder om sijn wraeck is inde wraeck ghevallen,
Den rechten loon naer werck heeft hy ontfanghen recht,
Sijn bloedt-dorst heeft vervult ’tvolbrenghen van den knecht.50

Hij realiseert zich dat huilen niets oplevert (‘mijne droeve clacht en helpt haer niet met allen’) en
dat bovendien de onterechte moord op zijn moeder al is gewroken (‘Den moorder om sijn wraeck
is inde wraeck ghevallen’). Labinus heeft immers zelfmoord gepleegd. Het wordt daarom tijd om
alles te vergeten:
Droefheydt en doet gheen goedt. Wat wil ick my bedencken?
Onrust die sorghe baert de ziel het meest doet crencken,
Want al den dagh vernieut sy hare bitt’re pijn.
Dees doodt moet nu het is met vreught vergheten sijn;
Den dach die gaet voorby. Dienaer, ghy sult gaen vraghen
Den vorstelijcken Prins oft hy med’ wilt gaen jaghen.
Dees droefheydt door de jaght wil ick stellen ter sy
En openbaren ’them om te verlichten my,
Want oft ick my veel quel ten can my toch niet baten,
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B2v, r. 159-160.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v, r. 377-379.
50 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v, r. 388-391.
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Daerom ben ick van sin dit claghen doodt te laten
En jaghen met de jaght de droefheydt van mijn hert,
Daer in ick als in’t net met droefheydt ben verwert.51

Placidus wordt hier, in tegenstelling tot eerder in de tragedie, afgebeeld als een verstandig figuur.
Hij laat zich niet leiden door zijn hartstochten, maar gebruikt zijn verstand en maakt vervolgens
een logische keuze. Hij benadrukt allereerst dat ‘Droefheydt en doet gheen goedt’ en dat bovendien
‘Onrust die sorghe baert de ziel het meest doet crencken’. Placidus onderstreept de gevaren van
droefheid en onrust voor de ziel. ‘Daerom [is] [hy] van sin dit claghen doodt te laten’. Hierdoor
wordt hij niet meer gekweld door de dood van zijn moeder en kan hij tot op zekere hoogte ‘gewoon’
verder gaan met zijn leven. Placidus schakelt zijn hartstochten niet uit, maar verwerkt ze en hij laat
zich bovendien besturen door de rede, waardoor dit personage aanvankelijk het idee van
metriopatheia verwezenlijkt. Echter, dit zal later omslaan. Na zijn ruzie met Diadumenus zal Placidus
de controle over zijn hartstochten verliezen en de keizerszoon mishandelen. Doordat hij deze fout
begaat zal hij later in de tragedie bestraft worden (poëtische gerechtigheid).
3.5
De hartstochten van Diadumenus
In de tragedie wordt Diadumenus verliefd op Darida, de geliefde van Placidus. Hij staat onder het
bestuur van de liefde en probeert Darida tevergeefs te veroveren. De voormalige vrienden raken
hierdoor verstrikt in een conflict en nadat Placidus Diadumenus heeft mishandeld, zweert de
keizerszoon wraak te nemen. Diadumenus wordt nu beheerst door woede en laat Placidus
onterecht onthoofden. De razende Diadumenus is uiteindelijk zeer tevreden met het hoofd van
zijn voormalige vriend, maar lang kan hij niet van zijn overwinning genieten. De keizerszoon wordt
namelijk vermoord door de knechten van Placidus. In deze paragraaf worden de passieportretten
van Diadumenus en de reacties hierop van de koorleden en zijn tegenspelers geanalyseerd.
Aan het einde van het tweede bedrijf van de Livia bekent Diadumenus in een passiemonoloog dat
hij verliefd is geworden op Darida. Hij benadrukt eerst dat het hem veel moeite kost zijn gevoelens
voor haar te onderdrukken:
Voorwaer ’tis cleyne moeyt te segghen op mijn trou,
Maer groote moeyt als men die onderhouden sou.
Oock ist een cleyne const yemandt yet toe te segghen,
Dan soo hy ’tniet en doet soo laet hy d’eere legghen.
Dat weet ick van te voor, nochtans en can ick schier
Om mijn trou te voldoen blusschen het hittich vier
Dat my inwendich quelt boven beloft en eeden,
Want ick verwonnen ben door hare schoonicheden.52

vier: vuur

Diadumenus vergelijkt het gemak van het maken van een belofte met de moeite die het nakomen
ervan met zich meebrengt: het is ‘cleyne moeyt’ om ze te realiseren, maar ‘groote moeyt’ om
beloftes na te leven. Nu dat hij Darida heeft gezien is het voor Diadumenus onmogelijk om trouw
te blijven aan zijn vriend: ‘nochtans en can ick schier / Om mijn trou te voldoen blusschen het
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Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v, r. 392-403.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D1r-D1v, r. 662-669.
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hittich vier’. Hij is stapelgek op haar en wordt inwendig gedwongen Darida na te jagen. Vooral haar
schoonheid spoort hem aan:
Haer edel schoon ghelaet mijn hert ontsuncken doet.
Tot haer ick ’thoogh ghepeys nu wend’ door dat ’tghemoet
Met liefde vervult is, want sy door min bevanghen
Heeft mijn hert doen ick haer ontvlochten hayr sach hanghen
Op hare schouders wit, als goutdraet blont ghevlocht.
Cyprina schijnt sy self van Celus voortghebrocht.
Der Musen soet ghesangh en is niet om ghelijcken
By haer, mijn Darida, daer Pallas voor moet wijcken,
Want sy wel sprekentheyt ghebruyckt in alle reen,
Soo dat van ’t Hemelsch Heyr haer comt den prijs alleen.53

De keizerszoon legt de nadruk op Darida’s ‘edel schoon ghelaet’ en haar ‘ontvlochten hayr (…) /
Op hare schouders wit, als goutdraet blont’ en stelt dat ‘Der Musen soet ghesangh en is niet om
ghelijcken / By haer’. Deze beschrijving lijkt erg op een petrarkistisch vrouwenportret.54
Daarentegen ziet hij haar niet als onbereikbaar, zoals de petrarkistische geliefde doorgaans wordt
voorgesteld, maar als een prijs die hij kan winnen:
Onblusschelijcke liefd’, hoe zijt ghy dus ghegront?
Hoe hebt ghy nu mijn hert met pijne soo ghewont?
Sal ick moeten beloft om uwen ’twille breken?
Placide, d’uer beclaeght dat ick haer mee ghinck spreken.
Ghy, die meynt dat ghy haer alleen behouden sult,
Maer neen, ick vrees’, ick ducht, liefde die heeft de schult.
Want sy is die my sent, ja, dwinght my daer te gane.
’T is reden dat ’t bevel onweygherich wert ghedane.
Dat door onwillicheyt my niet en naeckt verdriet,
Want eenen knecht moet doen dat zijnen Heer ghebiet.55

Diadumenus wordt bestuurd door de ‘Onblusschelijcke liefd’’. Zijn inwendige vuur kan dus niet
gedoofd worden, oftewel zijn liefde voor Darida is zo krachtig dat niemand er iets aan kan doen.
Diadumenus wordt neergezet als iemand die de strijd aan wil gaan: ‘liefde’ die ‘sent’ hem en
‘dwinght [hem] daer te gane’. Hij is hopeloos verliefd, maar helemaal niet verdrietig om het feit dat
zijn geliefde onbereikbaar is. Sterker nog, haar onbereikbaarheid lijkt voor hem amper een obstakel
vormt. Diadumenus verantwoordt zelfs het feit dat hij zijn vriendschap met Placidus verloochent:
‘eenen knecht moet doen dat zijnen Heer ghebiet’. Hij vergelijkt zichzelf dus met een knecht die
door de liefde gedwongen wordt iets te doen. Hij handelt als een typisch senecaans-scaligeriaans
personage dat zich laat leiden door zijn hartstochten.
Het koor reflecteert hier vervolgens op en bezingt de ware vriendschap:
Het beste dat ons door dese wijsheydt is
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D1v, r. 670-679.
Ton van Strien, Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw, red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen
en M.E. Meijer Drees (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011), 19-20.
55 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2r, r. 726-735.
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Ghegheven om te leven hier in vreden,
Is vrientschap, die in vreden oock ghewis
Met trou eyndight sonder te overtreden.
Ghetrouwen vriendt is weerdigher dan schadt56

ghewis: zeker

De ware vriendschap wordt verheven en loyaliteit wordt door het koor onderschreven:
‘Ghetrouwen vriendt is weerdigher dan schadt’. Het belang van vriendschap wordt bovendien door
de neostoïci benadrukt. Het koor bezingt hier dus een stoïsche deugd.57 Diadumenus is
vanzelfsprekend het tegenbeeld van wat het koor een ‘Ghetrouwen vriendt’ noemt. De keizerszoon
wordt hier dus bekritiseerd en het koor biedt wederom op scaligeriaanse wijze een aangename
zedenleer. Bovendien reflecteert het op het handelen van Diadumenus:
Wy vinden veel dat trouw’ aen eenen vrindt
Seer qualijck wort vervolghet naer ’tbehooren,
Want sy als slaep bedriegh’lijck is en windt
Dat door ontrou sy beyde gaen verlooren.
Men siet oock wel dat twee die minnen een,
All’ hebben sy malcand’ren trouw’ beloovet,
Door blinde liefd’ haer trouw’ wel overtreen,
Want onreyn min des minnaers sin beroovet.
Den minnaer can seer qualijck sijne min,
Bedecken voor sijn vrindt om ’thert te lichten.
Oock schijnt dat hem verheught en licht den sin
Als hy raedt soeckt van hem tot onderrichten.58

Vriendschap wordt verbonden met trouw, en die sluit uit dat men de vriend zijn geliefde tracht te
ontnemen. Bovendien benadrukken ze de kracht van de liefde en het negatieve effect dat het kan
hebben: ‘Door blinde liefde’ kunnen ‘twee die (…) malcand’ren trouw’ [hebben] beloovet’ de trouw
‘wel overtreen’. Er wordt dus bijna letterlijk aan Diadumenus gerefereerd, waardoor het duidelijk
is dat het koor de gebeurtenissen op het toneel moraliseert. Aan de hand van de koorzangen kan
de toeschouwer concluderen dat Diadumenus een slecht persoon is, dat hij verkeerd handelt en
dat hij niet de juiste deugden bezit. Het koor vergelijkt een ontrouwe vriend zelfs met vergif:
Ontrouwen vrindt is booser als regal,
Die voor d’oogh’ schijnt ghetrou als vriendt te wesen59

regal: vergif

Daarnaast worden de gevaren van de liefde nogmaals benadrukt:
Liefde en nacht en raden gans gheen goedt,
Oorsaeck sy sijn van ontrou aen te stoocken.
Door dat onrust de liefde maeckt ’tghemoedt,
Liefd’ is ontrou daer trouw’ door wert ghebroken.60
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2r, r. 736-740.
Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 272-273.
58 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2v, r. 744-755.
59 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2v, r. 768-769.
60 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2v, r. 776-779.
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De liefde kan volgens het koor gevaarlijk zijn, omdat ze de ‘Oorsaeck’ van ‘ontrou’ kan zijn.
Wederom lijkt dit een duidelijke referentie aan Diadumenus, die immers bestuurd wordt door de
liefde. Het koor pleit overigens niet voor een verbanning van de liefde of voor een uitschakeling
van dergelijke emoties, maar waarschuwt de toeschouwer voor ontrouwe vrienden die door de
liefde worden bestuurd. Hiermee benadrukt het koor de (gevaarlijke) krachten van de liefde, maar
pleit het dus niet voor apatheia:
Een minnaer trou die hout sijn liefde still’
Aen sijnen vrindt, soo hoeft hy niet te schroomen,
Dat hy voor hem sal crijghen sijnen will’
Oft door ontrou van hem sal sijn ontnomen.61

Het koor beschrijft hier hoe de toeschouwers het beste met de liefde kunnen omgaan en
waarschuwt hen voor ‘vrienden’ zoals Diadumenus. Wederom pleit het voor metriopatheia,
aangezien het suggereert hoe men met dergelijke emoties dient om te gaan. Het koor lijkt daarmee
op te treden als een senecaans-scaligeriaans koor met een aristotelische boodschap.
In het volgende passieportret van Diadumenus zien we een omslag plaatsvinden:
Och valsche liefde blindt, hoe smijt ghy nu te neer?
Beloften, trou en eedt, om vrouwen lust vol schanden.
Vervloeckten wil oncuys, O! booswicht die u handen
Aen my dorst steken eerst.62

booswicht: kwaadwillig

Diadumenus wordt niet meer bestuurd door liefde, maar door smart. Klagend roept hij nu de liefde
aan: ‘Och vlasche liefde blindt, hoe smijt ghy nu te neer?’ De keizerszoon is klaar met haar passies
en zijn innerlijke gesteldheid slaat om. Nadat Diadumenus namelijk mishandeld is door zijn
voormalige vriend is hij razend. Nu veracht hij de liefde en is hij uit op wraak:
(…) Ick sweyr by ’tfirmament
Dat ghy en u gheslacht off’ ’tmijn sal sijn gheschent.
Indachtich is’t my noch hoe ghy last hebt ghegheven,
Een doodtlijck vonnis dies u broeder bracht om ’tleven
U moeder, die hy seyd’ bevrucht te sijn van kindt.
Den doodt comt haestich nu die u oft my verslindt.
U beckeneel sal ick ghebruycken, voor wijnschalen,
Om drincken en de schandt wrekende soo betalen.
Vermalendijde handt die my soo dorste slaen.
Hoe sal noch mijnen will’ met U worden ghedaen?
Vervloeckte tongh’, die my soo schandich dorst aenspreken.
Ick sweyr ghy sult eer langh niet segghen mijn ghebreken.
Noch ontrou boven eedt, van my vertellen mee’,
Die ick, ick seght wel self boven beloften dee’.
Dan dat all’ aen d’een sy den gheest die roept om wraecke,
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Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2v-D3r, r. 780-783.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D4v, r. 904-907.
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Die sy oock crijghen sal, want wraeck vereyst de saecke.63

In dit passieportret van Diadumenus zien we duidelijk dat zijn gemoedstoestand is veranderd: de
keizerszoon was in het vorige bedrijf nog stapelgek op Darida, maar nu keurt hij de liefde af en laat
hij toorn de teugels overnemen. Hiermee handelt hij overigens nog steeds als een typisch
senecaans-scaligeriaans personage, al wordt hij nu bestuurd door een nieuwe passie. Bovendien
wordt hij door waanzin gedreven, waardoor het senecaans-scaligeriaanse karakter van zijn optreden
verder onderstreept wordt. Hij zweert wraak te nemen op Placidus: ‘Dat ghy en u gheslacht off’
’tmijn sal sijn gheschent’. Diadumenus laat vervolgens zijn kwade plan doorschemeren: ‘Een
doodtlijck vonnis dies u broeder bracht om ’tleven’. Het publiek zal nu vast doorhebben dat de
keizerszoon Livia’s moord zal gebruiken in zijn wraakplan. Diadumenus is vooral ook boos omdat
Placidus hem heeft vernederd: ‘Vermalendijde handt die my soo dorste slaen’. Hij is dus niet langer
hopeloos verliefd, maar vooral wraakzuchtig. Het koor reflecteert op de keuzes die hij maakt:
Crachtich is hy die goedertieren leeft,
Want door de deught verwindt hy sonder strijden.
Die hem misdoet sijn misdaet, hy vergheeft,
En die hem haet, verwindt hy door te lijden.
Gheen dingh en is meer prijsigher als dat
Voorsichticheydt en Goedicheydt te samen
Een edel Prins heeft weerdigher als schadt
En haestich stilt den toren naer ’tbetamen.
Onwijs is hy die met vermeten sweert
Tot naerdeel van zijn vrienden oft vyanden.
Door dat berou dickwils vrede begheert
Ten waer den eedt en vreese van de schande.64

goedertieren: goedaardig

vermeten: aanklachten

Wederom wordt er weer bijna letterlijk aan Diadumenus gerefereerd. Volgens het koor had hij
anders moeten handelen. Een prins hoort immers bepaalde deugden te bezitten: een prins zou
goedaardig en vergevingsgezind moeten zijn en lijdzaam moeten kunnen leven. Hiermee benadrukt
het koor, net als Aristoteles, dat bepaalde (pijnlijke) emoties soms gevoeld moeten worden zodat
er vervolgens goede keuzes gemaakt kunnen worden. Diadumenus laat zich daarentegen volledig
leiden door woede, waardoor hij ondeugdzaam handelt. Ook de keizer herkent de woede in zijn
zoon en probeert hem te kalmeren:
Daerom den dullen nijdt u hert laet winnen niet,
Want sy is eyghen wraeck en brenght u in’t verdriet.
Sy is die tiranny by vrienden can ghemaken.
Trou, liefde, deught en eer, sy samen sal versaecken.
Doet daerom mijnen will’, laet vyantschap met een.65

Diadumenus mag ‘den dullen nijdt’ niet ‘laet[en] winnen’, omdat woede hem alleen maar ‘in’t
verdriet [brenght]’. Het bestuur van een dergelijke passie zorgt er volgens de keizer voor dat ‘Trou,
Van Nieuwelandt, Livia, fol. D4v, r. 907-922.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. E1r, r. 935-946.
65 Van Nieuwelandt, Livia, fol. E3r-E3v, r. 1094-1098.
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liefde, deught en eer (…) samen sal versaecken’. Hiermee waarschuwt de keizer voor wat er gebeurt
wanneer de hartstochten het gezag van de rede niet:
Troost u met mijnen wil. Ick neemt voor mijne saeck.
Daerom niet meer gheseyt, laet dese boosheyt varen.66

neemt: kies

De keizer wordt hier heel verstandig afgebeeld, terwijl Diadumenus als razend wordt voorgesteld.
De jongen wordt duidelijk beheerst door zijn hartstochten en kan geen beredeneerde keuzes
maken. De keizer probeert het een en ander te sussen (‘Troost u met mijnen wil’), maar de
woedende Diadumenus luistert niet naar de raad van zijn vader.
3.6
Het nevenpersonage Sabellus
In de tragedie staan de nevenpersonages niet onder het bestuur van een overheersende passie. Deze
personages reflecteren daarentegen op de heftige gevoelsontladingen van hun tegenspelers. Hoewel
sommige nevenpersonages ook onder een bepaald gevoel gebukt gaan, is dit doorgaans maar van
korte duur en staat hun gevoelsontlading in dienst van de karakteruitwerking van een
hoofdpersonage. In deze paragraaf zal de rol van Sabellus, het belangrijkste en meest aanwezige
(neven)personage, toegelicht worden.
Sabellus is aanvankelijk de knecht van Labinus, maar werkt na diens dood voor Placidus. Het
personage treedt in de meeste scènes op en heeft relatief veel spreektekst gekregen. Hij wordt niet
alleen aangesproken door de hoofdpersonages, maar is soms ook (kort) met hen of een ander
nevenpersonage in dialoog. Bovendien beschrijft hij in een monoloog zijn innerlijke gesteldheid:
Mijn bloedt en gheest ontstelt alsmen wel can ghedencken,
Dat ick onrechtigh een ghinck metten sweerde crencken.
Daer schult, noch onneer in bevonden is gheweest,
Maer deuchdelijck in eer d’onneere heeft ghevreest.
Ach, wat heb ick ghedaen als onnatuerlijck mensche?
Een vrou vol deugh en eer ghedoodt na mijnen wensche.
Beloghen t’onghelijck van u die waert het kindt.
Hoe is ’t mogh’lijck, Jupijn, datmen soo kinders vindt?
Verwaentheyt sonder reen, hoe wat gaet ghy bedrijven,
Die sielen moorders sijt en t’onrecht doodt de wijven.
Onsalighen Labin’, comt verantwoorden ghy
Dees grouwelijcke moort van u moeder die bly
Van herten was doen sy van u welvaren hoorde.
Voorwaer ’twas my een smert dat ick haer noch vermoorde.
Hoe wel all’ dat ick ded’ was niet dan sijn bevel,
Nochtans mijn hert besweeck door dit bedrijven fel.67

Jupijn: Jupiter

niet dan: niets anders dan

Sabellus wordt tot op zekere hoogte gekweld door het feit dat hij Livia vermoord heeft: ‘Mijn
bloedt en gheest ontstelt alsmen wel can ghedencken, / Dat ick onrechtigh een ghinck metten
sweerde crencken’. Echter, hij realiseert zich dat het niet zijn schuld is, maar benadrukt hier dat
66
67

Van Nieuwelandt, Livia, fol. E3v, r. 1103-1104.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. B3r, r. 197-212.
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Labinus’ schuldig (‘Onsalighen Labin’, comt verantwoorden ghy’) en verantwoordelijk is (‘Hoe wel
all’ dat ick ded’ was niet dan sijn bevel’). In tegenstelling tot de hoofdpersonages wordt hij dus niet
beheerst door een overheersende passie en in deze monoloog benadrukt hij vooral Labinus’
ondeugd.
Gedurende de rest van het spel zien we Sabellus doorgaans als bode optreden. Pas aan het
einde van de tragedie krijgt het personage weer een opmerkelijke rol: samen met Fulvius vermoordt
hij Diadumenus en diens vader. Zij doen dit om hun heer te wreken. Het paar laat zich dus niet
zozeer leiden door een emotie, maar is uit op rechtvaardigheid.
In de laatste scène van de tragedie treedt Sabellus ook weer op. Hij kalmeert de rouwende
Darida met een rationeel betoog:
Princes en vreest niet meer, stilt doch u droevich claghen.
Siet hier die den Tyran rechtveerdich heeft verslaghen.
Siet hier, dat is sijn bloedt, tot wraeck van onsen Heer.
Hy is doodt, met sijn wraeck, want hy en leeft niet meer.
Den Keyser is door ons ter hellen oock ghesonden.
Drooght uwe tranen af, het bloedt van hare wonden
Sal wasschen uut de smet van hare wreede daedt.68

Sabellus kalmeert haar (‘stilt doch u droevich claghen’) en vertelt haar vervolgens wat hij heeft
gedaan: ‘Siet hier die den Tyran rechtveerdich heeft verslaghen’. Volgens Sabellus kan Darida nu
haar ‘tranen af [drooghen]’, waardoor zijn deugdelijkheid wordt benadrukt. Het personage maakt
hier namelijk – net zoals eerder in de tragedie – gebruik van zijn rede om te reflecteren op de
gebeurtenissen. Sabellus is daarmee een voorbeeldpersonage dat het publiek van morele lessen
voorziet en bovendien een duidelijke tegenhanger van de lijdende hoofdpersonages.
3.7
Het koor
Zoals gezegd staat het koor in de Livia, net zoals het koor in de senecaans-scaligeriaanse tragedie,
buiten de handeling en treedt het niet in dialoog met de personages. Aan het slot van elk bedrijf
komt het koor op. Het is overigens niet duidelijk of het telkens om dezelfde groep ging, noch uit
hoe veel leden het koor bestond. Het koor wordt simpelweg aangeduid met ‘Choor’ in de
clauskoppen en ‘Choren’ in de lijst van dramatis personae. Ik vermoed dat er na het eerste bedrijf één
persoon als ‘Choor’ optrad, omdat het spreekt van een ‘ick’. De overige koren – met uitzondering
van het derde koor dat geen persoonlijke voornaamwoorden gebruikt – spreken telkens over ‘wy’
en ‘ons’, waardoor ik vermoed dat die uit meerdere koorleden bestonden.
Het eerste koor begint met een wijze les over de hartstochten:
Een quade vrucht die uut den toren rijst,
In neemt ’tghemoet, jae ’theele licht der reden.
Den schijn is wel dat d’een den and’ren prijst
En inwendich steeckt vol vileynicheden.
D’ontsinnicheyt, boosheyt en toren spruyt
Uut hooghmoet en verachten van de deughden,
Die den mensch brenght ten quaden eynden uut.
68

Van Nieuwelandt, Livia, fol. F4v, r. 1447-1453.
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Onrust ’tghemoet vervremt ons van de vreughden.69
Soo yemant doet teghen ’tgheen hem natuer
Toelaten wil’, behoortmen hem te achten
Onwijs en sott’, ong’luckich ’taller uer,
Want reden hy door ontucht gaet verachten.70

Het gevaar van hartstochten zoals ‘den toren’ wordt hier benadrukt. Maar het koor wijst niet alle
hartstochten af. Er bestaan ook goede hartstochten: ‘vreughden’. Vreugde wordt verbonden met
de menselijke natuur, die deze namelijk zou toelaten. Hiermee accentueert het koor de verschillen
tussen goede en slechte hartstochten en sluit het zich aan bij de denkbeelden van Aristoteles. Die
verbond de hartstochten immers ook met de menselijke ziel en stelde dat de passies, onder het
gezag van de rede, zorgen voor deugdzaamheid. Het koor pleit aldus voor metriopatheia. Bovendien
zet het zich nadrukkelijk af van het stoïsche apatheia door de zedelijkheid van bepaalde hartstochten
te onderstrepen.
Daarnaast reflecteert het eerste koor op het handelen van Labinus:
Soo houw’ ick best datmen reden verstaet
En eyghen will’ hem niet en laet vernoeghen,
Dat door boosheyt comt doodelijcken haet,
Op dat de wraeck by haer niet en comt voeghen.71

Men moet ‘reden verstae[n]’, zegt het koor. Hier wordt dus het belang van de rede benadrukt,
overigens stemt dit overeen met zowel het idee van metriopatheia als van apatheia, aangezien beide
voor het gezag van de rede pleiten. Bovendien zet het koor uiteen waarom de keuzes van Labinus
verkeerd zijn en hiermee treedt het op als een typisch senecaans-scaligeriaans koor dat reflecteert
op het handelen van de personages. Labinus wordt volgens het koor verblind door woede en ‘door
boosheyt comt doodelijcken haet’. Hij wordt dus niet meer bestuurd door zijn rede, maar door
toorn. En toorn is volgens het koor ‘den onderganck van ’goedt’.72
Het tweede koor neemt niet zozeer een standpunt in ten opzichte van de emoties van een
personage, maar reflecteert op wat er in het tweede bedrijf is gebeurd. De ontrouwe aard van
Diadumenus wordt tegen de achtergrond van de ware vriendschap geplaatst:
Het beste dat ons door dese wijsheydt is
Ghegheven om te leven hier in vreden,
Is vrientschap, die in vreden oock ghewis
Met trou eyndight sonder te overtreden.
Ghetrouwen vriendt is weerdigher dan schadt
Om datmen mach op sijne woorden bouwen,
Want door den raet gheeft hy de trouwe dat
Seer jammer is niet en wort onderhouwen.73

ghewis: zeker

Deze zin is grammaticaal onjuist. Mogelijk is de drukker een woord vergeten, lees: Onrust [van] ’tghemoet
vervremt ons van de vreughden.
70 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C1v-C2r, r. 404-415; zie over dit citaat ook Inleiding.
71 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2v, r. 448-451.
72 Van Nieuwelandt, Livia, fol. C2r, r. 416.
73 Van Nieuwelandt, Livia, fol. D2r-D2v, r. 736-743.
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Het koor benadrukt de waarde van de echte vriendschap en vergelijkt een trouwe vriend zelfs met
een kostbare schat: ‘Ghetrouwen vriendt is weerdigher dan schadt’. Hiermee geeft het koor de
toeschouwer een wijze les over vriendschap. Bovendien komt de moraliserende functie van het
koor sterk naar voren. Het beoordeelt namelijk de keuzes van Diadumenus en licht toe waarom
die onjuist zijn.
Het derde koor reflecteert wederom op de gebeurtenissen. Naar aanleiding van het conflict
tussen Placidus en Diadumenus worden de deugden benoemd die prinsen zouden moeten bezitten.
Zo zou een prins goedaardig en vergevingsgezind moeten zijn, de vrede moeten begeren en
bovendien lijdzaam moeten kunnen leven. Het koor bezingt onder andere dus deze deugden, maar
erkent ook dat prinsen moeten kunnen omgaan met Fortuna:
De lijdtsaemheyt behoort een Prince toe,
In voorspoet oft als hem Fortuyn loopt teghen.
Anders wort hem het leven laf en moe,
Om dat hoogheyt in ’thert hem is gheleghen.74

Een plotseling omslag in het leven moet dus geaccepteerd worden. Uiteraard is dit wederom een
morele les die het koor het publiek voorhoudt. Hoewel ook de neo-stoïci voor lijdzaamheid
(patientia) pleitten, past deze boodschap tevens binnen de aristotelische toneeltraditie. Aristoteles
stelt namelijk dat we dergelijke hartstochten, zoals leed, soms moeten voelen om vervolgens goede
keuzes te kunnen maken. Het koor pleit hiermee voor metriopatheia, omdat het niet pleit voor een
uitbanning van de emoties, maar juist benadrukt dat emoties gevoeld en beheerst moeten worden.
Het vierde koor beoordeelt de emoties van Diadumenus. Het zet het handelen van
Diadumenus tegenover het beoogde goede gedrag:
’T is droevich daer den toren vred’ verdrijft,
Want recht en eer door ontrou wordt verdreven.
All’ meent den mensch dat hy machtigher blijft
Daer med’ hy doet dat men staet naer sijn leven.75

De hartstocht van Diadumenus, ‘den toren’, wordt door het koor negatief beoordeeld, omdat hij
zich hierdoor laat leiden. Het is namelijk ‘droevich’ als ‘den toren’ de ‘vred’ vedrijft’. Er wordt
daarnaast een aantal kwaliteiten benoemd: ‘recht en eer’. Het koor geeft dus niet alleen aan wat
men zou moeten beheersen (toorn), maar licht ook de consequenties toe (het verdrijven van de
vrede) én de eigenschappen die wel nagestreefd mogen worden (rechtvaardigheid en eer).
Het laatste koor tenslotte reflecteert op de gebeurtenissen van het laatste bedrijf en
beoordeeltde emoties van de personages. Zo worden opnieuw de ware vriendschap, het gevaar van
toorn en het belang van de rede benadrukt door de koorleden en onderstrepen zij weer hun
didactische aard. In tegenstelling tot de vorige koren, heeft dit laatste koor bovendien een andere
toon. De senecaans-scaligeriaanse moraliserende functie komt veel minder sterk naar voren:
O! Gulden tijdt, salighen vre’ en rust,
Hoe zijt ghy nu in yser hert verandert?
74
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Van Nieuwelandt, Livia, fol. E1r, r. 947-950.
Van Nieuwelandt, Livia, fol. E4r, r. 1167-1170.
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Waer is betrou, ôch doodt en uutgheblust?
Rhamnusia draecht bloedigh haren standert,
Soo wie het sweert een dwaes om heerschen gheeft
De boosheyt hy voor sijnen Heer sal croonen,
Maer wie verkiest een die door wijsheyt leeft
Croont vree en vree sal d’ondersaten loonen.
Spieghel, bidd’ ick, laet dit doch wesen dan,
Bandt Nemesis onrustich uut den lande,
Bellona wreet verjaeght met haren man,
Minerva wilt ontfanghen met verstande.
Salighe rust wenschen wy u, nu dier
In vrede blijft en twisten wilt ’t vermijden.
Tot Lachesis volspindt u leven hier
En Atropos comt uwen draet af snijden76

boosheyt: slechtheid

ondersaten: onderdanen

Het koor refereert aan de huidige situatie in Antwerpen (het Twaalfjarig Bestand) en roept op tot
vrede.77 Het accentueert de zaligheid van de vrede en de rust. Bovendien benoemt het koor de
gevaren van ‘een dwaes’ aan de macht en stelt het dat ‘ondersaten’ die de ‘vree’ kronen beloond
zullen worden. Wie een dwaas ‘een sweert’ geeft, zal daarentegen de ‘boosheyt’ tot heer kronen. Er
moet juist gekozen worden voor ‘een die door wijsheyt leeft’, want dan zal er vrede zijn. Het koor
benadrukt daarmee het gevaar van een slechte leider. Daarnaast personifieert het de vergelding
(‘Nemesis’) en de oorlog (‘Bellona’), die men respectievelijk ‘uut den lande [moet bannen]’ en ‘wreet
[moet] verjaegh[en]’, terwijl de wijsheid en de militaire strategie (‘Minerva’) ‘ontfanghen’ mogen
worden.78 De tragedie roept hiermee nadrukkelijk op tot vrede en bovendien benadrukt het koor
hoe goed vrede wel niet is, want in tijden van vrede wordt de ‘deucht’ gevoed, ‘[bloeyen] de consten’
en is er ‘vreught’. Hierdoor lijkt de Livia op wat Sierhuis de therapeutic tragedy noemt: ‘a tragedy that
by arousing feelings of pity, sorrow and remorse can free the way towards religious and political
reconciliation’.79 De therapeutic tragedy wil haar toeschouwers bewegen door hen te emotioneren,
zodat hun gedachten omtrent een politieke of religieuze kwestie positief veranderen. De
toeschouwers van de Livia worden door Darida geëmotioneerd. Zij kan gezien worden als een
toespeling op het Antwerpse volk: het personage lijdt onder een onrechtvaardige keizer, terwijl de
Antwerpenaren lijden onder de oorlog. De tragedie propageert dus ook de oplossing: vrede.
Hierdoor wordt er een algemene wens uitgesproken over het beëindigen van de oorlog en wordt
die wens opgedrongen aan het publiek, dat door het emotionerende effect van de tragedie die wens
zal accepteren, waardoor de Livia terecht als een therapeutic tragedy omschreven kan worden.
3.8
Conclusie
In dit hoofdstuk werden de personages en hun hartstochten geanalyseerd. Door de meerdere
hoofdpersonages en verhaallijnen komen opnieuw de principes van copia et varietas naar voren. Het
Van Nieuwelandt, Livia, fol. F5r, r. 1499-1514.
Van Gemert, Tussen de bedrijven door?, 216.
78 Jan Stenger, ‘Nemesis,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e819670; Fritz Graf, ‘Bellona,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth
Schneider, http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e215170; C. Robert Phillips en Anne Ley,
‘Minerva,’ Brill’s New Pauly, ed. Hubert Cancik en Helmuth Schneider, http://dx.doi.org.proxyub.rug.nl/10.1163/1574-9347_bnp_e805190.
79 Sierhuis, ‘Therapeutic tragedy,’ 30.
76
77

67

DE UITING EN WAARDERING VAN DE HARTSTOCHTEN

hoofdpersonage Darida kan het beste binnen de aristotelische traditie worden geplaatst. Haar
goedaardige en bovendien menselijke karakter zorgt ervoor dat het publiek geëmotioneerd wordt.
In dit opzicht heeft de Livia een emotionerende functie, omdat het stuk naar een katharsis leidt.
Hoewel Darida’s optreden niet gekenmerkt wordt door peripetia en agnitio en zij mede daarom strikt
genomen geen aristotelische held is, treedt ze wel op als een aristotelisch personage en is ze te
koppelen aan de aristotelische emoties angst en medelijden.
De overige hoofdpersonages daarentegen zijn vooral senecaans-scaligeriaans te noemen.
Zij worden beheerst door hun hartstochten, denken niet logisch na en handelen overeenkomstig
hun waanideeën. De tragedie verschaft lessen door deze slechte personages te bestraffen, terwijl
het deugdzame personage Darida beloond wordt. Ze verliest weliswaar haar geliefde, maar komt
aan het einde van het spel tot inzicht waardoor ze haar leven weer zin kan geven. Hierdoor is ook
sprake van de door Scaliger gevraagde poëtische gerechtigheid en komt de didactische functie van
de Livia wederom naar voren.
Die didactische functie is nadrukkelijker aanwezig in de Livia dan de emotionerende functie,
omdat de tragische handelingen hoofdzakelijk door de senecaans-scaligeriaanse personages verricht
worden, en niet door Darida. Bovendien blijkt het belang van het didactische doel ook uit de
moraliserende koren en de poëtische gerechtigheid. Van Nieuwelandt bracht dus op verschillende
manieren de scaligeriaanse aangename zedenleer over op het publiek. Het emotioneren van het
publiek lijkt bovendien in dienst te staan van de beoogde vrede, waardoor de tragedie zich aansluit
bij de door Sierhuis geïntroduceerde therapeutic tragedy. Dit komt het meest prominent in de laatste
koorzang naar voren.
Wat de omgang met de hartstochten betreft kan het stuk aristotelisch worden genoemd. Er
wordt namelijk, in tegenstelling tot de senecaans-scaligeriaanse tragedie, gepleit voor metriopatheia.
Verder benadrukken de koren wel de gevaren van de hartstochten, maar pleiten zij niet voor de
uitschakeling ervan (apatheia). Daarentegen pleit het koor wel voor apatheia in de vorm van
lijdzaamheid waar het de wisselvalligheid van het lot betreft, maar die lijdzaamheid kan eveneens
binnen het streven naar metriopatheia worden geplaatst. De koren vertellen het publiek vooral hoe
het met dergelijke hartstochten moet omgaan. Bovendien benadrukken ze de zedelijkheid van
goede hartstochten, waarmee de tragedie zich nadrukkelijk afzet van de stoïsche leer, die immers
geen onderscheid maakt tussen goede en slechte hartstochten maar alle hartstochten afwijst.
Bovendien personifieert Darida het idee van metriopatheia en wordt zij beloond, terwijl de
personages die zich door hun hartstochten laten leiden bestraft worden. Ook de nevenpersonages
pleiten voor beheersing en niet voor uitschakeling van de hartstochten.
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4

Conclusie en discussie

In hoeverre kan Guilliam van Nieuwelandts Livia beschouwd worden als een senecaansscaligeriaanse tragedie? In de voorgaande hoofdstukken is toegewerkt naar een antwoord op deze
vraag. Er kan nu geconcludeerd worden dat de tragedie kenmerken van zowel de senecaansscaligeriaanse als de aristotelische toneeltraditie vertoont.
Ten eerste wordt de plot van de Livia gekenmerkt door de principes copia et varietas. Dit
blijkt vooral uit de meerdere hoofdpersonages en tragische handelingen. De verschillende
verhaallijnen maken de plot dynamisch en maken die onmogelijk te vereenzelvigen met een
aristotelische plot. De plot van de Livia vertoont dus vooral overeenkomsten met die van een
senecaans-scaligeriaanse tragedie.
De personages van de tragedie zijn daarentegen niet zo gemakkelijk te plaatsen. Labinus,
Placidus en Diadumenus, de meest prominente hoofdpersonages, treden op als typisch senecaansscaligeriaanse figuren die beheerst worden door hun hartstochten. Darida fungeert daarnaast als
voorbeeldfiguur waarvan de toeschouwer kan leren, waardoor de scaligeriaanse zedenleer wordt
overgebracht. Daarbij reflecteren de koren op de keuzes van de personages en laten de
nevenpersonages zich uit over het handelen van hun tegenspelers, waardoor de doctrina iucunda ook
door deze wordt overgebracht. Daarentegen vertoont Darida een aantal overeenkomsten met de
aristotelische deugdheld: ze is goedaardig, herkenbaar en wekt de aristotelische emoties angst en
medelijden op. En hoewel Darida niet het middelpunt van de handeling vorm, biedt zij het publiek
wel de mogelijkheid tot katharsis. Het optreden van Darida kan dus zowel binnen de senecaansscaligeriaanse als de aristotelische traditie geplaatst worden.
Concluderend heeft de Livia wel een emotionerend doel dat overeenkomsten met het doel
van de aristotelische tragedie vertoont, maar komt het moralistisch-didactische doel, dat uiteraard
overeenkomt met het doel van de senecaans-scaligeriaanse tragedie, sterker naar voren. Het stuk
wekt weliswaar angst en medelijden op, waardoor het publiek dus geëmotioneerd wordt, maar
verschaft vooral morele lessen. De Livia past daarom beter binnen de senecaans-scaligeriaanse
traditie. Dit kan enigszins verklaard worden door Van Nieuwelandts tijd; de tragedies uit deze
periode hebben gewoonlijk een didactische functie, een spiegelfunctie.
In tegenstelling tot de senecaans-scaligeriaanse tragedie liggen de lessen die de Livia
verschaft niet ten grondslag aan het neostoïcisme, maar wordt er gepleit voor een beheersing van
de hartstochten (metriopatheia). Dit komt niet alleen naar voren in de koorzangen, maar bovendien
ook in het karakter van Darida en haar tegenspelers. Darida beheerst namelijk haar passies, maakt
goede keuzes en wordt daarom beloond. De personages die daarentegen door hun hartstochten
bestuurd worden gaan ten onder (poëtische gerechtigheid). Hiermee wordt het dubbele doel van
de tragedie benadrukt: Darida laat het goede voorbeeld zien (doctrina iucunda) én bewerkstelligt
katharsis.
De Livia moet daarom beschouwd worden als een senecaans-scaligeriaanse tragedie met
aristotelische kenmerken. Het stuk vertoont vooral kenmerken van een senecaans-scaligeriaanse
tragedie, zoals uit de door waanzin gedreven personages, de veelheid en verscheidenheid, de balans
tussen vertoonde en vertelde horror en het didactische doel blijkt. In tegenstelling tot de senecaansscaligeriaanse tragedie propageert het stuk voor een beheersing van de hartstochten en wijst het
die niet compleet af: er bestaan namelijk ook goede hartstochten die, onder het bestuur van de
rede, tot deugdzaamheid kunnen leiden. Bovendien hoeven kwade hartstochten niet per se
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schadelijk te zijn als ze goed worden gebruikt, het bestuur van de rede aanvaarden en gepaard gaan
met zaken zoals rechtvaardigheid. Aristotelisch aan de tragedie zijn dan ook vooral dit idee van
metriopatheia, het hoofdpersonage Darida en de emotionerende functie van het stuk.
Dit scriptieonderzoek toont aan de hand van de Livia aan dat vroeg zeventiende-eeuwse
tragedies niet gemakkelijk binnen één toneelgenre zijn te plaatsen. Er wordt daarentegen geopperd
voor een meer genuanceerde blik, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat
meerdere toneeltradities samenwerken in een toneelstuk en dat de zeventiende-eeuwse
toneeldichters zich niet uitsluitend op één toneeltraditie of toneeltheorie baseerden.
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DEEL II: EDITIE

VERANTWOORDING

5

Kritische teksteditie

Verantwoording van de editie
De hier geëditeerde tekst is gebaseerd op de enige overgeleverde druk van de Livia, namelijk die
van 1617. Op basis van de digitale versie van het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Gent
is er een diplomatische transcriptie van de tekst gemaakt. Deze transcriptie is vervolgens vergeleken
met het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Er zijn geen verschillen tussen deze
twee drukken gevonden. De overige exemplaren (een in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek,
een in het bezit van het Rijksmuseum, een in het bezit van de Bibliotheque nationale de France en
de overige twee in het bezit van de UB Gent) zijn omwille van de tijd niet geraadpleegd.
Van de diplomatische transcriptie is een kritische teksteditie gemaakt, dat wil zeggen dat de spelling
op een aantal punten genormaliseerd is. De normaliseringen zijn de volgende:
 De spelling van i/j, u/v en uu/w is aangepast aan het huidige gebruik.
 De stok-s is vervangen door een ronde-s.
 Afkortingen zijn opgelost door het opgeloste deel te cursiveren. Afkortingen in cursieve tekst
zijn opgelost door het opgeloste deel te onderstrepen.
 Het hoofdlettergebruik is genormaliseerd. Alle eigennamen beginnen met een hoofdletter,
evenals God en de voornaamwoorden waarmee naar goden wordt verwezen.
 De regels van de moderne interpunctie zijn toegepast in de toneeltekst.
In de rechtermarge van de editie worden ook woordverklaringen (annotaties) gegeven. Naast
woordverklaringen zijn er ook toelichtingen en opmerkingen, die staan in de voettekst.
Er zijn een aantal wijzigingen ingevoerd ten behoeve van de leesbaarheid en/of de
overzichtelijkheid van de tekst. De wijzigingen zijn de volgende:
 Begininitialen die in een grotere drukletter zijn uitgevoerd (al dan niet voorzien van decoratie)
zijn tussen vierkante haken geplaatst.
 In de editie zijn de clauskoppen boven de spreektekst van het desbetreffende personage
geplaatst en wordt er niet ingesprongen bij een nieuwe spreker.
 De verschillende tekengroottes zijn niet aangehouden.
 Om de vijf versregels zijn regelnummers ingevoerd.
 In de editie begint elk bedrijf op een nieuwe pagina.
 De versregels die in het sonnet (fol. A3r) in de druk zijn afgebroken in verband met de ruimte,
zijn in de editie omwille van het leesgemak niet afgebroken.
 Fouten in de katernsignaturen zijn gecorrigeerd. De katernnummering is in de rechtermarge
vermeld.
 Elke versregel begint met een hoofdletter.
 De sprekersaanduidingen zijn aangegeven in klein kapitaal.
 De corrigenda zijn doorgevoerd in de editie.
 Individuele wijzigingen zijn gemarkeerd met een noot en toegelicht in de voettekst.
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Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een aantal zeventiende-eeuwse
taalverschijnselen die afwijken van het huidige taalgebruik. De hierna genoemde verschijnselen
worden in de editie niet opnieuw toegelicht.
 De dubbele ontkenning: het woordje ‘en’ komt doorgaans voor met ontkennende worden
(bijvoorbeeld r. 348: ‘Daer med’ en gaf ick last, noch vonnis van ’tontleden’).
 De relatieve aansluiting in plaats van een nieuwe, zelfstandige zin (bijvoorbeeld r. 690-691: De
liefde die bedriecht, Lacht, Lonckt, vreest, hoopt en quelt, / Waerom dat hy voor blindt en
kintsich wert ghestelt’).
 De deelwoordconstructies in het voorwerk (bijvoorbeeld in de ‘Inhoudt der Tragoedie’:
‘Wraecke beschuldicht hier zijnen vriendt ende hare begeerte baert een onschuldige doodt want
Diadumenus in toren verwoet zijnde gaet hem by den Keyser beclagen’).
Ten slotte moet er nog opgemerkt worden dat het om een relatief slordige druk gaat. Er staan ten
eerste een aantal fouten in die niet worden vermeld in de errata. Het is daarom erg aannemelijk te
geloven dat de druk niet grondig is doorgespit. Verder zijn er telkens erg veel woorden in een regel
gezet, waardoor de individuele woorden soms lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Het feit dat
er überhaupt een corrigenda is, wijst er bovendien op dat het om snel werk ging: fouten werden
niet gecorrigeerd, maar simpelweg genoteerd. Er was daarom waarschijnlijk ook geen proefdruk.
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LIVIA
TRAGOEDIE.
DOOR
GUIL. van NIEUWELANDT
SCHILDER VAN ANTWERPEN.

A1r

T’ HANTWERPEN,

By Guilliam van Tongheren, Boeck-vercooper inde Cammerstraet, inden Griffioen. Anno, 1617.
Met Gratie ende Privilegie.
A1v
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AEN DEN
WYSEN, DISCRETEN, ENDE
VOORSIENIGHEN,
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JOAN COOMANS.
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[M]YN HEER, besich zijnde mijnen SAUL door
den druck uut te gheven, docht my, dat dese mijne LIVIA niet sterck ghenoech en was om
den last te draghen van de nauwe ondersoeckinghe der curieuse Poêten, maer ghebeden zijnde
van diversche persoonen, ende versterckt door hare reden, die
waren, dat de ghebreken niet soo nauw’, en souden doorsocht
worden, om dat sy was ghemaeckt in den April van mijnen ouderdom, hebbe my laten beweghen, dat ick haer, met hare ontschuldighe doodt mijnen rasenden SAUL sal laten gheselschap houden; daerom haer willende versorghen, van eenen die
door sijn achtbaerheydt sal voldoen, dat aen haer soude moghen ghebreken. Is het reden dat ick de selve V. E. toe eyghene, die niet alleen en bemint de droef-singhende CLIO,
maer oock mijne const-lievende PICTURA. Ja soo dat het
schijnt dat sy met hare borsten, gevoedt heeft uwen const-lieven
den geest, ende wesende eenen overtreffer in alle eerlijcke ende
vermaeckelijcke consten, verheerlijckt ghy den name van u
gheslacht. Versekert dan zijnde dat ick haer soo wel op gheoffert hebbe, bidde haer doch danckelijcken te ontfanghen.
Sy wenscht aenghenomen te wesen om te moghen rusten onder uwe gheluckighe bewaringhe.
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ODE.
Op de const-vloeyende Poêtische
Tragedie van LIVIA, ghecomponeert deur den
const-zinrijck Poët GUIL. van NIEUWELANDT,
Ouderman vanden Olijftack Thantwerpen.
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[T]ot vélderhand’ genucht, strecken s’menschen gêdachten
Maer boven al, in twee soo staet hun meeste vreught
D’een mint d’él Poësy, met alle hare crachten
D’ander in Schilder const is aldermeest verheught,
Maer onsen Nieuw landt cloeck Poët in dees twee consten
Bemintse niet alleen, maer hy ghebruycktse t’recht
Dies hem de Musa vroet, bereyt een croon vol jonsten
Die hem van d’eere selfs, wort om het hooft ghevlecht
Siet hier sijn Poësy, hoe dat sy ons can leeren
Te schouwen d’oncuysheydt, al schijnts in d’eerste schoon
Want ghy cont sien hoe sy vreught in droefheydt doet keeren
End’ voor het lachen eerst, gheeft naer schreyen tot loon
De Moeder quam door haer, met twee sonen om ’tleven
Den Keyser end’ syn sòn, wert oock ghebracht ter doodt
Dus leert u sijne const, vòr oncuysheyt te beven
Want sy de menschen brenght in veelderhande noot
Merckt sijn vloeyende const, vol neerduytsch soet om lesen
Waer in te boven hy, gaet ons const oeff naers al
Die teghenwoordich sijn, dies is hy weert ghepresen,
Boven iemandt diemen, prijs oft eer gheven sal
In Schilder-conste cloeck, sietmen hem eer behalen
Dies by twee Croonen draeght, syn benijders tot spijt
Die altijdt baecken seer, oft by iewers macht falen
Maer betert ghy sijn const, eer dat ghy hem benijt.
In Liefde verheught, P. LENAERTS FACTEUR
vande Goud-blom, Thantwerpen.
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SONET.
[S]Eght LIVIA waer toe comt ghy ons weer bedroeven,
Daer u onrustich hert te vreden was ghestelt,
Oft moet oock mijnen gheest beproeven u ghewelt,
Rust LIVIA bidd’ ick want rust sal ick behoeven.
5

10

Maer all’ soeck ic de rust, d’onrust en wilt niet toeven.
En d’oorsaeck is den lust die my onrustich quelt,
Voort Hippocrene dan bevochticht doch het velt,
Dat wassen mach de vrucht die NIEUW’LANDT eerst laat proeven.
Hy gheeft ons eenen smaeck, en smaeck verweckt den lust,
Soo zijt ghy NIEUW’LANDT dan d’oorsaeck van mijn onrust.
En niet de doode vrouw’ wiens gheest ick sou beswaren.
Rust LIVIA gerust d’oorsaeck is NIEUWELANDT,
Die ons door sijne const en goddelijck verstandt
Verweckt lust, en onrust, daer wy in rusten waren.
Veel deughs vanden Bosch.

78

A3r

LIVIA

INHOUT DER
TRAGOEDIE.

1

5

10

15

20

25

30

A3v

HET EERSTE DEEL.
[L]Abinus vermoeden hebbende dat sijn moeder soude bevrucht wesen, schrijft het aen sijnen broeder, ontbiet haer te willen dooden, om dat haer
gheslachte dat soo doorluchtich in alle hoocheyt
bloeyde, door dese daet gheen vercleynicheydt
en soude ghebeuren, Placidus den brief ontfangen
hebbende, is seer bedroeft, ontbiet voor antwoorde, dat hy soude
doen, als een Edelman voor sijn eere schuldich was, Labinus dese
antwoorde naer sijn dul voornemen met onverstandt overlegghende, ghebiedt haer door sijnen dienaer te dooden, maer onschuldich bevonden sijnde ende van den ongherusten gheest des
Moeders ghequelt, brenght hem selven door mismoedicheydt
ter doodt.
HET TWEEDE DEEL.
Placidus om sijn droefheyt te vergheten gaet met zijnen vrient
Diadumenus ter Jacht maer vermoyt sijnde, versoecken d’een aen
d’ander, dat elck hem by zijn lief soude leyden, Placidus naer veel
weygheringhe leyt Diadumenus bij sijn lief Darida, doch by beloften
dat van hem gheen ontrouwicheyt en soude ghebeuren.
HET DERDE DEEL.
De liefde in Diadumenus d’overhandt nemende comt daer wederom cloppen, maer Placidus daer wesende ontstack in toren, gebiedt hem inne te laten, Diadumenus incomende wert van Placidem
voor het hooft gheslaghen, waerom hy een, van beyder doodt
heeft ghesworen.
HET VIERDE DEEL.
Wraecke beschuldicht hier zijnen vriendt ende hare begeerte baert een onschuldige doodt want Diadumenus in toren verwoet
zijnde gaet hem by den Keyser beclagen, dat hy oorsaecke was van
zijns moeders doodt, die hem gebiet ghevanghen te nemen, den
Keyser soeckt de saecken te middelen, maer Diadumenus uutsinnich
zijnde, wilt hem selven dooden.
HET VYFDE DEEL.
Den Keyser siende gheenen beteren raet, doet Placidem sterven,
schenckt het hooft aen den wraeckgierighen Diadumenus, die verblijt zijnde van sijns vyants doodt niet denckende op sijn nakende
ongheluck, wort met den Keyser van des gedooden Prince dienaers
ghedoodt.
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PERSONAGIEN.
Macrinus Opilius.
Diadumenus.
Placidus.
Labinus.
Livia.
Darida.
Adrastus.
Sabellus.
Fulvius.
Chooren.
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LABINUS
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[W]Anneer snijdt ghy den draet, ghy helsche dry Fatalen1?
Den tijdt valt my te langh’, dat ghy my wacht te halen.
Wat wacht ghy met de doot, die ick acht vol geluck,
Door dat sy met haer cracht vernielen can den druck.
Wat doen ik langher hier vertwijfelt vol onrusten?
Wat grouwelijcker strijdt verdrijft all’ mijne lusten?
Ach, wat voel ick al pijn, wat voel ick al verdriet,
Wat quelt my een misdaet met onverdacht gheschiet?
Ach, mijn ick berst van spijt; den spijt verpielt mijn sinnen,
Den wil tot wraeck en vrees’ den teghenstrijdt beghinnen.
Vervloeckten wil, oncuys vermalen dijden lust,
Wort dan door ouderdom u hitte niet gheblust?
T’schijnt dat de bleecke doodt haer, die haer was bevolen,
Gheraeckt heeft met den pijl van Cupido2 ghestolen.
Vervloeckten cleynen Godt, meynt ghy dat Citheree3,
Die u heeft voortghebracht, ons groote vrientschap deed’?
Oft dat ghy sijt van ’tsaet van yemant van de Goden,
Om dat ghy als Tyran doet volghen u gheboden?
Neen ghy, neen ghy ghewis, ghy zijt van ’tgrouwelijck saet
Der slanghen en bequaem tot alderhande quaet.
Vernielder van de rust, verstoorder van den vrede,
Verwecker van den twist, verderver van de steden,
Verleyder tot onneer, eerdief van goeden naem,
Roover van eer en deught en alle goede faem,
Den dul verwoeden Mars4 en deed’ noyt soo veel schaden
Als ghy en zijnen haet is beter te versaden.
Waer loop ick buyten reen? Ick sien dat mijn ghedacht
Drijft als de woeste zee door stuere winden cracht.
Mijn Moeder is de gheen die my aendoet dit lijden
En niet Cupido blindt, noch oock den Godt der strijden.
T’is sy, t’is sy segh ick, die my doet dese pijn.
T’is sy, t’is sy segh ick, aen wie de wraeck sal sijn.
Vervloeckten boosen lust, moet ick u misdaet wreken?
Ach, ick vervloeck den dach van dat ick con ghespreken.
Ja, ick vervloeck den dagh dat haer mijn vader nam,
Noch meer sy hy vervloeckt dat ick ter werelt quam.

spijt: leedgevoel
verpielt: verbergt
vermalen dijden: vervloeken
hitte: begeerte

ghewis: wist het zeker

B1r

Mogelijk: Fatum (Lot), Fortuna (Toeval) en Providentia Dei (Goddelijke Voorzienigheid).
Eros. De Griekse personificatie van het seksuele verlangen.
3 Aphrodite. In de Griekse mythologie representeert zij de verleidelijke charme van de vrouw, de vrouwelijke noodzaak om zich voort
te planten en het vrouwelijke vermogen om anderen te misleiden.
4 De god van de oorlog.
1
2
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Maer waren by u doodt de goddelijcke wetten,
Dat u die sijt verslenst gheen vrees’ en con beletten?
Of was u desen lust veel liever dan ons eer?
Ach wellust, hoe brenght ghy de menschen ter oneer.
Sabellus, desen brief sult ghy mijn broeder gheven,
Maer anders niemant niet, soo ghy wilt blijven leven.
De saeck ick u beveel daerom sijt my ghetrou;
Eer d’ontrou u beloont te spade met berouw.
Dees ontrou is ghenoech die my soo seer doet sterven,
Dat ick om rechte wraeck my selven sal verderven.
Gaet, wacht ghy nieuers naer en keert op staenden voet.

verslenst: vergaan

SABELLUS

Recht als de scaduw’ volght, comt sorgh ons in’t ghemoet.
EERSTE DEEL
TWEEDE UUTCOMEN.
Placidus. Sabbellus.
PLACIDUS

50

[D]En twijfel is onvast, maer vast in ’thert des menschen;
Ick vrees’ eer dat ick lees door twijfel van mijn wenschen.
Sabellus seght my doch, gaet het mijn vrienden wel?

eer: voor

SABELLUS

Ja’et Heer, soo niet eer langh, Fortuna5 speelt haer spel.
PLACIDUS

Fortuna, waerom dat?
SABELLUS

55

Wilt den brief wel doorlesen,
Soo sult ghy sien waerom het lichtelijck sou wesen.
PLACIDUS

60

5
6

Wel hoe wat lees ick hier wat schandelijcker daet?
Ons moeder is bevrucht. Oock waer wel mijnen raet
Datmen haer dooden sou’ om ’tgheslacht niet t’onteeren.6
Neen Goden wilt van mijn soo boosen wreetheyt keeren.
Bevrucht? Hoe nu bevrucht? Bevrucht te wesen nou?
Bevrucht hoe can het sijn soo wel bejaerde vrouw’,
Die schier onvruchtbaer schijnt, bevrucht te sijn van kinde?
Och moeder, moeder och, wie isser die ghy minde
Voor u eer en gheslacht? Wie isser die u ’thert

De klassieke geluksgodin.
Lees: Oock waer [het] wel mijnen raet / datmen haer dooden sou’ om ’tgheslacht niet t’onteeren.
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Voor trouw en eere dus soo tot oneere tert?
Wie isser die u soo veel leughens doet ghelooven?
Wie isser die u soo van sinnen gaet berooven?
Onsalighe gheboort en waert ghy niet bedacht
En hebt ghy hier gheen wraeck van niemant op ghewacht?
Dacht ghy niet dat dees schandt ons alle can verderven,
Noch dat sy door den tijdt in eeuwicheydt sal sterven?
Juppiter7, grooten Godt, waer toe ben ick gheraeckt?
Hoe ben ik nu wee my door droefheydt gants verblaeckt?
Bevrucht, bevrucht, bevrucht, sout oock moghelijck wesen?
Och, als een wond’ aen ’thert is my dit pijn te lesen.
O arme die op aerd’ in onghemake woelt,
En dacht ghy niet dees schand die nu mijn ziele voelt,
Als ick den brief aenschou soo dunckt my t’hert te breken.
Waerom moeder ontrou en hebt ghy niet ghesteken
Een mes in dese borst doen sy was jonck en teer,
Soo wel als ghy ’tnu doet met dees vervloeckt onneer.8
Vervloeckt segh ick te recht, want d’eer van heel gheslachten
Hanght aen eens vrouwen lust, die licht sijn van ghedachten.
Waerom en heb ick niet voor ’tvoedich melck fenijn
Uut uwe borst ghesoocht om hier af vry te sijn?
Dan ’ten is anders niet, wat will’ ick droevich claghen?
D’eerste verloren eer is qualijck te bejaghen.
Door een vrouw’ comen wy ter onneer en tot schandt,
Daer wy d’eer hadde eerst van het Romeynsche landt,
Ons eerlijck groot gheslacht, gheen hooft en mach uutsteken
En roemen meer van eer. Ach, ’tverdriet my te spreken,
Den moedt die wert my vol. Moeder, dit doede ghy,
Die lusten soeckt voor eer en Labinum en my.
Wraeckgierich nu verweckt tot u en ons bederven.
O doodt, hadt ghy ons doch voor desen tijdt doen sterven,
Soo waren wy bevrijdt te doen een wreede wraeck,
Die alleen boeten can de schult van dese saeck.
Och moeder, wat onneer doet ghy ons nu met schanden?
Wraeck roept mijn herte, wraeck aen u van mijnder handen.
Den dach my duyster dunckt, waer is voorleden min.
Wegh Helles, wegh van my, want ghy rooft mijnen sin.
Drucx moeder wijckt van my, laet blijschap in my woonen
Dat ick dees mijn onneer door gramschap niet en loone,
Die my ter herten gaet en aendoet sulck ghewelt
Dat ick door het verdriet nu niet en ben ghestelt.
Om hem te schrijven dan, Sabellus, wilt hem segghen

B1v

bedacht: verstandig
ghewacht: verwacht

De oppergod.
De zin die over r. 79-81 loopt is enigszins raar gevormd. Dit komt omdat de dichter naast eindrijm ook binnenrijm (aenschou –
ontrou) laat voorkomen. Lees: Waerom ontrou, moeder? En [waerom] hebt ghy niet ghesteken / Een mes in dese borst doen sy was
jonck en teer, / Soo wel als ghy ’tnu doet met dees vervloeckt onneer.
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Dat hy de saeck wel voordachtich wil aenlegghen

110

115

En dat hy doet ghelijck een Edelman toestaet.
Dees saeck is my te blindt om geven goeden raet.
Dan voor al dat hy doch de saeck soo wil betrachten,
Dat hy niet en besmet den roem van ons gheslachten.
Want sy ons moeder is, die ons met pijn en smert
Ghedraghen heeft met vreught veel maenden aen haer hert.
Dan dat hy ’tlicht gheloov’ niet haest en wilt betrouwen,
Want wraecke sonder recht den wreker doet berouwen.
Keert dan op staenden voet en seght hem dit ras aen.

B2r
Dan: zeg hem dan ook

Dan: zeg hem dan ook
niet…betrouwen: niet te snel toevetrouwd

SABELLUS

Wel Heer, ick meyn dat hy u meyningh sal verstaen.
PLACIDUS9

Seght hem dat why gheluck sijn edelheyt toe wenschen.
Hy staet in sorghen groot die haetich is den menschen.
EERSTE DEEL
DERDE UUTCOMEN.
Livia.
LIVIA

120

125

130

135

[E]Enen droom vremt van zin quam my voor inder nacht,
Dat ick, die nu oudt ben, ter werelt hebb’ ghebracht
Twee dieren vremt van aert en soo wreet van manieren,
Als Leeuwen onghetemt oft ander wilde dieren.
Daerom ben ick bevreest, want desen droom my quelt.
Sout quaet sijn? Neen, nochtans dit dencken my ontstelt,
Want van alsulcken droom en hoord ick noyt vermanen.
’T brenght my gepeysen aen, ’tdoet dat ick stort veel tranen,
Niet wetende wat mijn outheydt ghebeuren mocht.
Doch ten aenvalt my niet, want ick heb opghebrocht
Twee als ick niet en weet dan die in alle deuchden
Sochten te leven wel, dies ick my seer verheughden,
Maer mijnen jonghsten soon die heeft wat stuer ghegaen,
Dat hy my soo het scheen niet wilde spreken aen
En dat doet my den droom dickwils te vooren comen,
Soo dat hy ’smoeders hert seer droevelijck doet schromen.

heeft wat stuer ghegaen: is wat vijandig gezind

In de druk staat Labinus hier aangegeven als spreker, maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Ten eerste omdat hij in deze scène niet wordt
aangegeven als optredend personage, maar vooral om de logische samenhang van de scène. Placidus heeft immers net een boodschap
aan Sabellus gegeven, die hij weer aan zijn heer, Labinus, moet geven. Het lijkt daarom logisch dat Placidus naast de boodschap zijn
broer ook nog geluk toe wil wensen. Bovendien erkent Placidus dan dat Labinus ‘in sorghen groot [staet]’. Dit lijkt ook logisch, omdat
Labinus nu immers met de situatie moet omgaan. Placidus draagt alle verantwoordelijkheid over aan zijn jongere broer en geeft hem
alleen advies, terwijl Labinus de situatie daadwerkelijk moet aanpakken. Verder lezen we in de volgende scène dat Labinus zijn dienaar
ziet aankomen (r. 155-157). Het is dus erg onlogisch dat Labinus hier een scène met zijn dienaar afsluit en vervolgens in de volgende
scène zijn dienaar opwacht om dan pas de boodschap van zijn broer te ontvangen.
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140

145

150

Och, soo hy wist wat smert dat mijn herte gheschiet
Als hy my soo onweert van ter zijden aensiet.
Ick weet hy ’tlaeten sou om my niet te verstooren,
Want hy heeft my gheweest ghehoorsaem naer ’tbehooren.
Maer wat sal ick doch doen? ’Ken quel my selven, maer
Ten helpt my toch al niet. Wel siet, maer wie comt daer?
Labinus, soo ick can aen sijnen ganck bevinden.
Och, door outheydt my nu mijn ooghen gants verblinden.
Siet, hy comt naerder, nu sien ick wel dat hij ’t is.
Hy heeft my wel ghesien en gaet noch stuer ghewis.
Och, ’thert inwendich my bitterlijck dunckt te breken
Als hy soo stuerlijck gaet en my niet en wilt spreken.
Den ouderdom men nu veracht siet van de jeucht.
Ick mach gaen. ’Tis voorwaer ’smoeders hert wel cleyn vreucht
Te wesen, stuer besien van diemen liefde jonde.

B2v
ganck: wijze van gaan

stuer: vijandig gezind

LABINUS

155

’tHert sou my lichter sijn dat ick eens weenen conde,
Als ick mijn moeder nu soo swangher moet aensien.
Ick weet sy mercket wel, doch wat haer sal gheschien,
Daer denckt sy ’tminste van. Gheen vrees’ en sal haer deeren.
Mijn dienaer weet ick wel is op sijn wederkeeren.
Daer comt hy recht ghegaen. Wel met begheer ghewacht.
Wat tijdingh brenght ghy?

geschien: gebeuren

tijdingh: nieuws

SABELLUS

160

165

Hy wenscht u goeden nacht.
Naer dat hy uwen brief die ick hem had gheheven
Bedrucktelijck doorlas en heeft oock niet gheschreven,
Dan seyde dat ick u sou segghen dat ghy, Heer,
Als Edelman behoort sout toesien voor u eer.
Maer hy waerschout u wel dat ghy sout beyden langher,
Dat ghy ghewisser weet oft sy te recht is swangher,
Want sy u moeder is die u ghedraghen heeft.

Bedrucktelijck: bezwaard

ghewisser: zeker

LABINUS

170

175

Beyden, neen, sy is swaer soo een der Goden leeft,
Wel tot haer ongheluck oft d’ooghen souden lieghen,
’T waer wonder sou het vals vermoeden my bedrieghen.
Daerom volcht haer dan naer sy is daer in ghegaen.
’T is tijdt dat ick voor sijn en mijnder eere staen.
En hoort, roept haer alleen tot inde camer binnen,
Maer veyst u tot dat ghy haer recht naer uwe sinnen
En wensch wel hebt alleen en seght haer dan dees groet:
Dat sy tot onser eer, haer troost, want sterven moet
Om haer oncuysche daedt die sy tot een verachten
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swaer: zwanger

LIVIA

180

Bedreven heeft tot schandt van all’ haer mans geslachten.
En dan als ghy haer dit gheseyt hebt trecket bloodt
Het sweert van uwer sijd’ en brenght haer soo ter doodt.
Met een gherust ghemoet en wilt u gants niet quellen,
De vreese, schrick en schult wilt my die al toe stellen.
Volght haer, sy gaet daer, voor dat niemant niet en hoort.

B3r

SABELLUS

185

Moet ick door mijnen dienst volbrenghen dese moort?
Moet mijn ghehoorsaemheydt tot moorden hem begheven?
Voorwaer de dienstbaerheydt is lastich te beleven,
Maer off ick het al ded’ ben ick de oorsaeck? Neen.
Daerom sal ick het doen; de wraeck comt hem alleen.
Siet Heere dan den gheen die dees daet sal volvoeren?
Hoe wel seer noode, want de leden my beroeren
Alsick daer maer op denck door vreese van de daet.

seer noode: met een gevoel van tegenzin

LABINUS

190

Doet het en zijt gherust, ’tis straffe van het quaet,
Maer siet dat het ghesin’ ons moorden niet en mercken.
SABELLUS

Ick gaen. Comt wreeden Godt der moorden, wilt my stercken.
EERSTE DEEL
VIERDE UUTCOMEN.
Sabellus.
SABELLUS

195

200

205

10

[F]Y wreetheydt boven maet, waer is mijn wreeden Heere?
Fy moordadighe daet, gheboren is d’onneere.
Voor ’tgans edel gheslacht vervloeckt sy desen dach.
Ick wou dat ick mijn Heer mijn leven meer en sach
Mijn bloedt en gheest ontstelt alsmen wel can ghedencken,
Dat ick onrechtigh een ghinck metten sweerde crencken.
Daer schult, noch onneer in bevonden is gheweest,
Maer deuchdelijck in eer d’onneere heeft ghevreest.
Ach, wat heb ick ghedaen als onnatuerlijck mensche?
Een vrou vol deugh en eer ghedoodt na mijnen wensche.
Beloghen t’onghelijck van u die waert het kindt.
Hoe is ’t mogh’lijck, Jupijn10, datmen soo kinders vindt?
Verwaentheyt sonder reen, hoe wat gaet ghy bedrijven,
Die sielen moorders sijt en t’onrecht doodt de wijven.
Onsalighen Labin’, comt verantwoorden ghy

Zie noot 7.
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maet: gematigdheid

sy: nl. de oneer

Jupijn: Jupiter

LIVIA

210

215

Dees grouwelijcke moort van u moeder die bly
Van herten was doen sy van u welvaren hoorde.
Voorwaer ’twas my een smert dat ick haer noch vermoorde.
Hoe wel all’ dat ick ded’ was niet dan sijn bevel,
Nochtans mijn hert besweeck door dit bedrijven fel.
Ja, ick en weet nau schier hoe ick ghelijck den snoode
Dees edel oude vrou met desen sweerde doode.
Dan het is nu te laet, maer hoe het sal vergaen
Weet alleen het gheval.

niet dan: niets anders dan

ghelijck den snoode: als een onwaardige

B3v
gheval: lot

LABINUS

Wel hoe is het ghedaen?
My dunckt ghy zijt verbaest. Seght, hoe zijt ghy ghevaren?
SABELLUS

220

Sy is ter doodt ghebracht, maer niet sonder beswaren.
Het deert my in mijn hert wraeck volght my arme knecht.
LABINUS11

Sabelle, waerom dat?
SABELLUS12

225

230

235

Och, wilt ghy ’tweten recht?
’tFeyt is soo loflijck niet, nochtans sal ick ’t verhalen.
Als ick na mijnen will’ u moeder inde salen
Alleen had door gheleydt, ick seyde ’tgheen ghy weet
En my bevolen hadt, doch druckelijck sy creet
Soo ghy wel dencken moecht en riep ’tis onwaerachtich,
Maer desen scherpen punct die was haer veel te crachtich.
Daer ick eyndichde mee haer roepen en ghejanck,
Soo dat sy sterf de doodt sonder te ligghen cranck.
Doen nam ick haestich haer om niet te beyden langher
En snee haer ’tlichaem op, doch sy en was niet swangher.
Dies ick vervloeck den tijdt dat ick ghinck dooden haer.
Siet haren bleecken gheest volght my onrustich haer.
Haer fackel seng mijn hert. Waer keer ick my waer henen?
Vertwijfelt voor de wraeck vindt ick my in gheweenen.
Door dienstbaerheydt in schad’, ’thooft vliecht my over al,
’T is wonder waer onrust, tot rust my brenghen sal.

seng: schroeit

LIVIA

Doorbrekende dees aerd, ben ick hier voortghecomen,
In de druk staat Sabellus hier aangegeven als spreker, maar dit is waarschijnlijk een drukfout. Het is erg onwaarschijnlijk dat Sabellus
twee keer achter elkaar spreekt en zichzelf om opheldering vraagt (zie ook noot 12).
12 In de druk staat Labinus hier aangegeven als spreker, maar dit is waarschijnlijk een drukfout. Het is erg onlogisch dat Labinus nu aan
Sabellus uitlegt wat er met Livia is gebeurd, aangezien Sabellus haar net heeft gedood, en niet Labinus (zie ook noot 11).
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240

245

250

255

260

265

270

275

Verschrickelijck ghestelt, ontschuldich ’tlijf benomen.
Uut ’tdiepste van der hell’, bloedigh nochtans ghebaeyt
In Acheron13 en Stix14, het wiel dat eeuwich draeyt
Om met dees vlam het hert van mijnen soon te branden,
Die my dus heeft ghedoodt tot wraeck van mijnder handen.
Wat segh ick? My ghedoodt? Ick leve door de daet,
Want mijne wreede doodt uut gheen ghedacht en gaet.
Bereyt tot allen tijdt om wreken en verstooren,
Die d’oorsaeck waren dat men my soo liet vermooren.
Want nu ick ben betuycht met valscheydt en bedroch
Wilt mijnen gheest de wraeck en is onrustich noch.
Ongheluckighen tijdt, cont ghy my niet verleenen
Meer tijdt om d’ongheval met droefheyt te beweenen?
Verselschapt grouwelijck meer dan ick segghen can,
Door wraeck van mijnen soon, niet sone, maer Tyran.
Bedroefden ouderdom, moest u dit noch ghebeuren?
Moest u desen Tyran onsalich soo verscheuren?
Voor den ghesetten tijdt die ghy te leven waert,
Daer ghy van d’ongheluck der Goden wert bewaert.
Och, dese mijne doodt en cost noch niet versaden
Den bloetdorst van den gheen, die door sijn onghenaden
Mijn leven had ghecort, maer snee my open wandt
Door valschen twijfel hy doorsocht mijn inghewandt.
Soo heeft hy dan betaelt mijn moederlijcke sorghen
Met droefheydt en verdriet, met moorden15 en verworghen.
En sendt my soo ter hell’ in droefheydt, anghst en druck,
Daer mijns ghelijcken noch claghen haer ongheluck.
Mijn onrust my vermaent dat ick moet comen schenden
Met desen brandt dat hy sijn leven brenght ten enden.
Vergheeft my mijnen soon, dat ick voor desen niet
U ondanckbarich hert betaelt hebt met verdriet.
Nu dan comt my te hulp, ghy helsche rasernijen,
Bereyt oock eenen brandt, ondraghelijck te lijen,
Weerdich soo wreeden moort aen die hem heeft ghebaert.
U Fackels nu ontsteeckt, betoont toch uwen aerdt.
Verbrandt hem d’inghewandt soo dorstelijck van binnen,
Dat hy als Tantalus16 den dorst en can verwinnen.
Laet hem oock niet ontgaen den swaren arrebeyt,
Die Sysiphus17 voor straf te doen was opgheleyt.

B4r

vermaent: smeekt

Mythologische rivier in de onderwereld.
Mythologische rivier in de onderwereld.
15 Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘woorden’.
16 Een koning die volgens de Griekse mythologie gestraft wordt in de onderwereld. Hij zou in het water staat, maar altijd dorst hebben
omdat het water zich terugtrekt wanneer hij ervan probeert te drinken.
17 Fraudeur en boeteling in de onderwereld. Volgens de Griekse mythologie probeert hij een rots een berg op rollen, maar rolt de rots
naar beneden wanneer hij bijna de piek van de berg bereikt, waardoor hij telkens opnieuw moet beginnen.
13
14
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285

290

295

300

305

Doet hem in eeuwicheydt om sijn boos heydt te weten,
Als Tytius18 het hert oock van de gieren eten.
D’onrustelijcke radt, dat Ixion19 met pijn
In eeuwigheden draeyt, laet hem te weynich sijn,
Dat hem de wreetheydt keert tot zijnder grooter schanden,
Op dat hy soo versaedt sijn bloetdorstighe handen.
Ongheluck voor sijn eer vercrijght hy met beclagh;
Van dese mijne doodt verschrickt den claren dagh
De Firmamenten groot en Stigiam om sticken.
Jae hemel, zee en aerd’ van dese moort verschricken.
Wee my heeft dit mijn sorgh’ voor loon aen u verdient?
Is dit om dat ick u van herten heb bemint?
Helaes, mijn wenschen is verandert in het blaesen
Van dulle gramschap die verwoedich my doet rasen.
Wensende dat mijn doodt door u verdriet en smert
Vernoeghen mach den gheest en dit onrustich hert.
Waerom, ghy Goden die den hemel cont ghebieden,
En sloeght ghy my niet doodt eer my dit moest gheschieden?
Soo waer onschuldich hy, die ick soo seer vervolgh,
En teghen wien den gheest wraeckghierich hem verbolgh’.
Daerom en suldy niet met rust ter hellen dalen,
Maer u ondanckbaerheydt in eeuwicheydt betalen.
Verdrieten ick u wensch, vervremt van alle lust,
d’Eeuwighe slaverny voor u voorvaders rust.
Waerom weerhoud’ ick my u boosheyt soo te wreken,
Dat ick met desen brandt u hert niet aen en steke
Tot wraecke van mijn doodt, onsalich als ick ben.
Nu Livia niet meer die u voor sone ken.

versaedt: verzadigd

Firmamenten: hemel

B4v
eer: voordat

LABINUS

310

Opent ghy aerde nu en ghy Goden der hellen
Ontfanght my nu terstont om naer verdienst te quellen.
Simplegades20 verdrinckt verslindich inden grondt;
Den moorder, die niet weert sijn moeder, is ghejont.
Caribdis21 doet de wraeck. Scilla22 wilt my vernielen.
Jupijn23 eyscht toch van my dees ontschuldighe sielen.
Hemus24 comt valt op my die s’helschen hoeck besluyt.

gejont: toegestaan

Jupijn: Jupiter

Boeteling die volgens de Griekse mythologie is uitgestrekt over negen plethron. Terwijl hij vastgeketend ligt, pikken twee gieren naar
zijn lever en hart.
19 Koning en een van de grootste zondenaren in de onderwereld. Volgens de Griekse mythologie zit hij vast aan een voor eeuwig
draaiend en brandend wiel.
20 Mythologische stenenpoort tussen de natuurlijke en de mythische wereld.
21 Mythologische klif met een draaikolk.
22 Mythologisch zeemonster, dat in een grot tegenover Charybdis leeft.
23 Zie noot 7.
24 Griekse god die onder andere als gids dient.
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315

320

325

330

335

340

Cerberum25 smijt my neer. Charon26 comt met u schuyt,
Brenght my onsalich mensch tot in Plutonis27 erven.
Comt voort, comt voort, segh’ ick, want ick will’ haestich sterven.
T’ verdriet my hier te sijn. Den dagh dunckt my een Jaer,
Want desen gheest en moort benauwt mijn herte swaer.
Voort28 helsche raserny wilt uwen Borgher halen,
Op dat hy mach sijn schult met rechten loon betalen.
Waerom en heb ick niet desen punct in mijn hert
Ghesteken eer sy door my soo vermooret wert?
Dan hy heeft noch den punct, ja ’tis ghewis den selven,
Die als een schop in d’aerd nae mijn hert noch sal delven.
Gheluckigh sy den dagh nu comt met verdriet,
Maer vervloeckt sy den tijdt dat d’oorsaeck is gheschiet.
Vervloeckt sy oock den mont die ’tvonnis heeft ghesproken.
Dan vervloeckt noch veel meer soo ’tniet en wert ghewroken.
Vermalendijde tongh’, die schande sprack t’onrecht.
Vermalendijt sy hy, die oorsaeck gaf den knecht.
Comt dryhoofdigh ghediert, wilt my nu gants verslinden.
Megera29, laet my doch der hellen afgrondt vinden,
Dat ick die stede vindt van Pluto30 ’shelschen Godt
En dat ick soo tot loon vercrijgh het doncker codt.
Een dicken nevel mist dunckt my voor ooghen vallen,
De sterren, Son en Maen oock duyster met hun allen.
Nu dan, het is ghedaen, daer is mijn bloote borst,
Den punct, handt ende will’ dier noyt in steken dorst,
Maer u wraeck, droeven gheest, heeft d’overhandt vercreghen,
Dat hy gaen soecken sal waer mijn hert is gheleghen.
Ontfanght mijn ziel Jupijn31, de doodt mijn hert gheraeckt.
O! Doodt voor ’tleven, ghy nu vriendelijcken smaeckt.

eer: voordat
ghewis: zeker

vermalendijde: vervloekte

C1r

codt: verblijfplaats van de duivel

hy: nl. de punt van het zwaard
Jupijn: Jupiter

LIVIA GEEST

Nu rust, ô droeven gheest, vernoeningh’ hebt ghy creghen,
Mijn onschult gaet de wraeck als vyandinne teghen.
EERSTE DEEL
VYFDE UUTCOMEN.
Placidus. Fulvius. Sabellus.
PLACIDUS

Mythologische waakhond in de onderwereld.
Mythologische man die met zijn bootje de doden naar de onderwereld brengt.
27 Alternatieve naam voor Hades, de Griekse term voor de onderwereld en haar heerser.
28 Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘voor’.
29 Een van de Erinyen (mythologische wraakgodinnen) uit de onderwereld. Megaera is de afkeurende van het drietal en straft en kwelt
misdadigers die een familielid hebben gedood (zie ook noot 60).
30 Zie noot 27.
31 Zie noot 7.
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345

350

355

[V]Erwonderingh’ mijn bevangt, ick verlangh’ meer en meer.
Ick vrees’ my valt wat in, doch seyd’ ick dat om eer,
Als Edelman behoort hy dede ghelijck reden.
Daer med’ en gaf ick last, noch vonnis van ’tontleden,
Maer seyde dat hy sou als Edelman betaemt
Sijn eere voore staen. Dus of ’tsoo quaem, ick naemt
Dat sy ghedoodet waer, ick waer daer in onschuldich.
Dan ick vrees’ van haer doodt, want hy was onverduldich.
Nochtans soo wou ick wel dat hy haer ’tleven liet,
Want liever sout my sijn en waer haer niet gheschiet.
Dan ick acht dat hy voor de meeste eer sal houwen
Te laten leven haer en quellen niet de vrouwen
En sien waer over dat het met der tijdt sal gaen
Is’t soo hy sal voorwaer het beste sijn beraen.
FULVIUS

Sabellus is daer Heer.
PLACIDUS

360

Gaet laet hem stracx incomen.
SABELLUS

Het hert dunck my door vrees’ voor Placide te schromen,
Maer wat sal het all’ zijn ick en ben d’oorsaeck niet.
PLACIDUS

Seght my wel, hoe siet ghy hoe is de moort gheschiet?
SABELLUS

365

370

375

Och jae, hoort bidd’ ick doch, hoe dese daet ghebeurde.
Hy sant my, dies ick ’tseyt wel dusentmael betreurde,
Dat ick haer dooden sou. Doch dochte weynich dat
Sy soo ontschuldich was als ick ’tbevonden hadt,
Daer hy seer groot misbaer en veel ghevloeck om maeckte.
’K was bly dat ick met ’tlijf ghesont van hem gheraeckte,
Want hy met dul gheroep vervloeckte d’uer en dagh
Dat hy gheboren was en dat hy haer oyt sach.
’K en weet oock anders niet, want hy bleef daer staen vloecken
Oft hy ghinck met sijn sweert sijn inghewant door soecken.
Door ’tgrouwelijck ghebaer die hem sijn dulkeydt gaf
Doen haeren bleecken gheest hem voor quam uut het graf.
Noyt schrickelijcker dagh’ con my den hemel gheven.
PLACIDUS

Hoe is ons moeder doodt waer door dat wy hier leven?
Vloyt, vloyt mijn ooghen beyd’ als twee revieren stijf,
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380

385

390
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400

Dat ick in tranen nu verdoen mijn leet en lijf.
Och, waer het moghelijk den hemel door mijn schreyden
Iet te beweghen waer ’ken sou my niet verbeyden.
Comt Atropos32, comt voort, snijt mijnen draet terstont,
Want niemandt helpen can mijn hert ter doodt ghewondt.
Voor vreught tot desen tijdt moet ick swaerlijck versuchten,
Door dat den lichten dagh d’ooghen doet onghenuchten.
Ach, my dat dese schandt ons edel huys gheschiet,
Moet naer soo veel gheluck toecomen dit verdriet?
Dan mijne droeve clacht en helpt haer niet met allen,
Den moorder om sijn wraeck is inde wraeck ghevallen,
Den rechten loon naer werck heeft hy ontfanghen recht,
Sijn bloedt-dorst heeft vervult ’tvolbrenghen van den knecht.
Droefheydt en doet gheen goedt. Wat wil ick my bedencken?
Onrust die sorghe baert de ziel het meest doet crencken,
Want al den dagh vernieut sy hare bitt’re pijn.
Dees doodt moet nu het is met vreught vergheten sijn;
Den dach die gaet voorby. Dienaer, ghy sult gaen vraghen
Den vorstelijcken Prins oft hy med’ wilt gaen jaghen.
Dees droefheydt door de jaght wil ick stellen ter sy
En openbaren ’them om te verlichten my,
Want oft ick my veel quel ten can my toch niet baten,
Daerom ben ick van sin dit claghen doodt te laten
En jaghen met de jaght de droefheydt van mijn hert,
Daer in ick als in’t net met droefheydt ben verwert.
CHOOR

405

410

415

[E]En quade vrucht die uut den toren rijst,
In neemt ’tghemoet, jae ’theele licht der reden.
Den schijn is wel dat d’een den and’ren prijst
En inwendich steeckt vol vileynicheden.
D’ontsinnicheyt, boosheyt en toren spruyt
Uut hooghmoet en verachten van de deughden,
Die den mensch brenght ten quaden eynden uut.
Onrust ’tghemoet vervremt ons van de vreughden.33
Soo yemant doet teghen ’tgheen hem natuer
Toelaten wil’, behoortmen hem te achten
Onwijs en sott’, ong’luckich ’taller uer,
Want reden hy door ontucht gaet verachten.
Den toren is den onderganck van ’goedt,
Als onwijsheyt, daer by wort ’tsaem ghevonden,
Want dikwils men siet door onschult veel bloedt

C2r

Een van de Moirai (mythologische schrikgodinnen). Atropos is de onafwendbare van het drietal en knipt de levensdraad van mensen
door wanneer hun tijd op aarde om is (zie ook noot 76).
33 Deze zin is grammaticaal onjuist. Mogelijk is de drukker een woord vergeten, lees: Onrust [van] ’tghemoet vervremt ons van de
vreughden.
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Vergieten, dat sy selven gaen ter gronden.
Het is van nood’ dat al die dinghen die
De menschen gram doen dat sy al blindt waren
En onwijs, om dat gheen licht dinck is wie
Soo gants vergramt goe’ reden can verclaren.
Veel beter waer’t te sijn gheboren niet,
Als tiranny te laten in hem woonen,
Want als hy doet sal hem gheschieden siet,
Door dat de wraeck sijn meesters weer comt loonen.
Oft eenich mensch een Keyserijck besadt
Met boosheyt, soo verderft hy ’tallen enden.
Hy stort veel bloedt en doet menighe stadt
Vallen en brenght veel menschen in ellenden.
’T ontprijsen niet is’t dat yemant verstoort
Om dinghen die het selfde wel verwillen.
Hoe oft wanneer het noodt doet oft behoort,
Maer dat daer naer den toren hy can stillen.
Een jammer saeck is’t dat yemandt verhert
In eyghen will’ en toren gheest de stede
Als moordery gheschiet om yemandts smert,
Daer hy hem self oock stellet in ’tonvreden.
De gramschap is loffelijck als sy met
Rechtveerdicheydt becleedt is ’tallen tijden,
Maer sonder reen uutsinnich hier op lett’,
Is als verghift moordadich quaet om mijden.
De gramschap is begheerte van de wraeck.
De gramschap is den raet een vyandinne,
Om datmen siet een ander wel de saeck
Beter doorsiet of die waer ’toverwinnen.
Soo houw’ ick best datmen reden verstaet
En eyghen will’ hem niet en laet vernoeghen,
Dat door boosheyt comt doodelijcken haet,
Op dat de wraeck by haer niet en comt voeghen.
PAUSA.
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Placidus. Diadumenus.
PLACIDUS

[W]At docht u van de wilde jacht?
DIADUMENUS

’K en hadse noyt soo goedt ghedacht.
Den mensche leeft door all’ die lusten.
PLACIDUS

455

Ick was vermoet, ick moeste rusten.
DIADUMENUS

Maer wat een vreucht, ay my, ick sweet.
Voorwaer dat loopen maeckt my heet!
PLACIDUS

460

Sabellus, coppelt ghy die honden
En strijckt den dien wat sijn wonden.
Hoe sijn die ander niet ghequetst?
SABELLUS

Neen Heer.
PLACIDUS

465

Jaechtse dan all’ te nest.
Maer seker, ’tis nu lust te jaghen.
Hoe spronck dat hert door hegh en haghen!
’tScheen dat het vloogh door vrees’ en schrick.
DIADUMENUS

Sijn schoonheyt brocht hem inden strick,
Want met sijn hoornen bleef hy hanghen.
PLACIDUS

Door schoonheydt wordt men meest ghevanghen;
Ten sijn de herten niet alleen.
DIADUMENUS

470

475

Herten vanghen sy in’t ghemeen,
Maer die sy vanght sijn onse herten
En gheeft voor lusten dobbel smerten
Dan laet sy vanghen met gheweldt.
Ick ben van sinnen soo ghesteldt,
Dat ick my voor haer sal bewaren.
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PLACIDUS

Die ’tminste seyt soeckt eerst te paren.
Ey, doet u Jonckheydt toch gheen schandt.
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DIADUMENUS

Hoe meyndy dat ick mijn verstandt,
Al ben ick jonck, niet can bedwinghen?
PLACIDUS

480

Neen, onsen staet soeckt die dinghen.
Leegheyt, Jonckheydt, rijckdom en rust
Sijn de wortelen van wellust
En sijn ons by eer wijse soecken.
DIADUMENUS

485

490

’T is waer. ’Ken can het niet vervloecken.
Als ick mijn selven wel bedenck,
De vrouwen vanghen met ghewenck
Meer dan wy doen door list en netten.
Mijn liefde sou ick noch wel setten
Op die schoon Nimphe die daer sadt
Doen wy by ’twater rusten wat.
Kend’ ghy haer niet? My dunckt sy lonckte.
PLACIDUS

Neen ick voorwaer, maer ’thert ontvonckte
Als ick haer groote schoonheyt sach.
DIADUMENUS

495

Die jacht was weerdich desen dagh.
Al hadden wy niet meer bedreven,
’T verdroot my haer soo te begheven.
Het wilt ontdeckte was te ras.
PLACIDUS

500

Ghy kent haer nou, ’tcomt weer te pas.
Maer seght, weet ghy hier niet te jaghen?
Vergheeft my Heer, lust doet my vraghen.
Soo ick yet wist, Godt kenn’ mijn ziel,
Dat ickse niet voor my en hiel,
Maer oock voor u als rechte vrienden.
DIADUMENUS

505

Neen ick en wist nu niet te vinden.
Ghy weet wel wat, laet ons maer gaen.
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PLACIDUS

K’ en doen.
DIADUMENUS

510

Ey laet het weygheren staen.
’T en can niet min naer uwe jaren
Dan yder wilt het self bewaren,
Dat isser ’trecht ghebruycken van.
PLACIDUS

515

Seker k’ en doen als Edelman.
K’ en can niet dencken yet te weten
Oft ’tis ghemeyn oft oudt versleten.
Wat nieus verweckt den appetijdt,
Want als het nieu is achten wijdt,
Maer weet ghy wat, seght eer wy scheyden.
DIADUMENUS

Neen ick.

C3v
PLACIDUS

520

Gaen wy, ick sal u leyden.
Maer sweyrt my als een Prins van moet
Dat ghy my gheen ontrou en doet,
Want ick heb haer naer mijnen wenschen.
DIADUMENUS

525

Vervloeckt sijn all’ ontrouwe menschen.
Ick ontrou? Neen ghewis, ick sweyr
Dat ick niet dan t’ghesicht begheer;
Den eedt die doen ick voor de Goden.

ghewis: zeker
niet: niets anders

PLACIDUS

En ick, die houw ick als gheboden,
Daerom betrou ick op u woort.
DIADUMENUS

Ick sweyrt als edel-man behoort
Dat u gheen ontrou sal ghebeuren.
PLACIDUS

530

Desen is goet als die te veuren.
Men moet ghelooven sonder eedt,
Maer dese Princes, die ick weet,
Ick meyn dat sy u sal bevallen.
96

LIVIA
DIADUMENUS

Wie ist?
PLACIDUS

535

Darida.
DIADUMENUS

T’ was mijn inghevallen.
De Goden draghen uwer acht.
Darida hebt ghy soo ghewacht,
Dat ghy Placidem hebt ghevanghen?
PLACIDUS

540

Gaen wy, ick weet sy sal verlanghen.
My dunck dat sy hier comt ghegaen.
DIADUMENUS

Ist sijt.
PLACIDUS

Ja, gaen wy hier staen.
TWEEDE DEEL
TWEEDE UUTCOMEN.
Darida.
DARIDA
34

545

550

555

34
35

[C]Upido , waerdy Godt, soo sout ghy zijn rechtveerdich,
Maer neen ghy sijt te cleyn, radeloos en lichtveerdich.
Nochtans men noemt u Godt, sone van Citheree35,
Die hemel, hel en aerd verweckt vol van onvree.
Ghy zijt het ôch? ’Tis waer u wapen u ontdecken
De cracht van uwen pijl mijn lijden doet verwecken.
Comt, baeyt u pluymkens teer in mijnder tranen vloet,
Die my u wreede wett’ uut d’ooghen vloyen doet.
O! Wett’ der liefden, wreet teghen my soo verbolghen,
Een yder vliet u quaet en ick, ick moet het volghen,
Om dat ick een bemin die my de liefde riet.
Reden is veel te swack als het gheweldt ghebiedt.
O! Groote vlam der min, die door u hittich branden
Ons herten soo verweckt tot lijden veelderhanden.
Hoe comt dat ick bemin helaes die van my vliet
En die my soo beminde dat ick hem minne niet?

Zie noot 2.
Zie noot 3.

97

C4r

LIVIA

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

Of wildy proeven ons door uwe groote crachten
En doet het niet aen die, die u gheboden achten?
Oft ist om wreken u, van uwen ouden haet?
Wreeckt u dan aen die sijn beschuldich van het quaet?
Placide, soo ick sterf om u daer mee te dienen.
Gheen grooter eer, noch lof, can ick van u verdienen
Dan dat ghy my verghelt als ghy my brenght in noot,
Om dat all’ mijn verdriet mach eynden door de doodt.
Och van den heelendagh en vindt ick tijdt om rusten
Van crijten en gheween, vervremt van alle lusten.
Placidus, ’tis u leedt dat mijnen gheest vernoeght.
Helaes bedroefde de vrouw’ dat ghy oyt liefde droecht.
Den dach die gaet voorby en sendt sijn doncker nachten,
Dat yders herte rust van arbeyt en ghedachten,
Maer lijden waeckt met my, die ruste van my treckt,
Want in den diepen slaep wort mijn verdriet ontweckt.
Indien den dagh my gheeft middel om yet te mercken,
Jaloursheyt voeght haer strack daer by met hare wercken.
Den nacht door stilheyts rust verdubbelt mijne pijn,
Als mijn ghedachte stil in’t overdencken sijn.
Den dagh is my gheen dagh, door dat ick niet en vinde
Dan wanhoop sonder rust om dat ick u beminde.
Den nacht is my gheen nacht, door dat ick niet en rust,
Want mijn verdriet en pijn in stilheyd hem verlust.
Desen bedriegher vals om goeden moet te gheven,
Die lonckt en winckt ons toe daer door hy ons doet leven,
Maer als hy ons dan heeft in sijn ghewelt ghevaen,
Dan toont hy zijne cracht en laet sijn vleyen staen.
Ghelijck den voghel hem doet vanghen door het singhen
En hem den vis verhangt door ’taes oft ander dinghen,
Dat hem den visscher gheeft voordachtich met opsett’,
Ben ick ghevanghen oock onnoosel in het nett’,
Maer lacen van dat ick ghevanghen was met listen,
Verloor ick sin en moet, want die te samen twisten.
Dan hoop is mijne rust, die sal my gheven raet,
Want wanhoop my voorseyt het aldergrootste quaet.
Dit en is noch al niet, maer t’ meeste noch van allen,
Dat ick noch swijghen moet in al mijn onghevallen.
Och, dat ick hem mocht sien, ’tverbeyden waer gheluck,
Maer neen ’tis raes voorwaer, hy laet my inden druck.
O! Placidus mijn siel, mijn licht, mijn vreucht, mijn herte,
Sleutel van mijn ghedacht, versoeter mijnder smerte,
Helaes ghevoeldy niet hoe mijn teyrende vier
Ontsteeckt van uwe deucht en my doet sterven hier,
Soo ick dan niet en sien dat my can hulpich wesen.
Rust u dan Darida, de doodt en wilt niet vreesen.
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610

O! Hemels isser hoop, soo sendt doch eenen dach
Dat u wreede ghesett’ ten besten keeren magh.
Is dit voor mijnen loon? Is dit voor mijne liefde?
Is dit voor al de vreught, daer ick u in beliefde?
Verlaten och wat wet, ontrou hoe loont ghy my?
Och, quaet te minnen is’t, sonder wederparty.
PLACIDUS

Ghegroet edel Godin.
DIADUMENUS

Verheught u herte bly.
PLACIDUS

Wat quelt u soo den gheest van my tot uwer smerte?
DARIDA

615

Niet Princen zijt ghedanckt, den gheest bedroevet herte.
Vreese die gheeft my in, dat ghy op ander denckt.
DIADUMENUS

Stelt dat doch aen d’een sy.
PLACIDUS

620

U sinnen niet en crenckt
Met ydel sot ghedacht. Ghy die mijn hert van binnen
Meerder verwonnen hebt als ’tmoghelijck waer te winnen.
Daerom zijt wel gherust en stelt u als ’tbetaemt.
DIADUMENUS

Ghelooft hem Darida, die weerdich zijt ghenaemt,
Der liefden schoon Godin, door schoonheydt uutghelesen.

uutghelesen: voortreffelijk

DARIDA

625

Onnoodigh sulck verhael, onweerdigh soo ghepresen,
Schoonheyt en dat ghy prijst, sijn gaven by gheval.

gheval: het lot

PLACIDUS

Voorwaer u comter meer, ja dusent in ’tghetal
En meer als ick vermach uut mijnen mont te spreken,
Non laet het doch gheschien.
DARIDA

Wegh wat sal u ghebreken.
630

Ey ’tcussen voeght nu niet, beyt op een ander tijdt.
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DIADUMENUS

635

Ach, liefde uwen brandt mijn herte quetst en snijdt,
Als ick sien dit ghecus dan ’tsal my oock ghebeuren.
Soo soo hergaet het weer dat’s recht als van te veuren.
Princes des minnaers brandt wort soo te recht gheblust,
Blust doch den mijnen oock.
DARIDA

Ey nou ’tis wel ghecust.
Dit was boven ghedacht van desen dagh’ t’ontfanghen.
PLACIDUS

Voorwaer u by te sijn had ick seer groot verlanghen,
Maer d’oorsaeck wilde niet dat ick het con ghedoen.
DARIDA

640

De liefde van de mans schijnt altijdt even groen,
Maer drooght ghelijck het hoy datmen haest siet verdwijnen.
PLACIDUS

Ey wegh met sulck ghepeys.
DIADUMENUS

G’ en soeckt hem maer te pijnen,
Dan ’tis de meeste smert die eenen minnaer draeght.
PLACIDUS

645

Smert? Neen oprechte liefd’, die my seer wel behaeght.
Mijn ziel ghevoelt de vreught van Daridas beminnen,
Die door haer deught verwint meer dan ick can ghewinnen.
Verjaeght de vreese dan en zijt van rou ghestilt.
DIADUMENUS

650

Wy zijn ter jacht gheweest, maer ghy alleen zijt ’t wilt,
Daer uwen Placide soo vlijtich om uut speurde.
PLACIDUS

Geen Hert, geen Haes, geen Hind’ en dee noyt dat ick treurde
Doen sy ontvloden my, maer dat ghy my verliet
Vreucht waer met my ghedaen, ’tleven en waer my niet,
Mijn ziel ghebonden is in uwe schoone hayren.

hinde: vrouwelijk hert

DIADUMENUS

655

Princes ghelooft hem vry, laet u vermoeden varen,
Want hy bemint u wel ghestadich en ghetrou.
DARIDA
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Voorwaer indient soo waer, ick my verheughen sou.
PLACIDUS

Gaen wy soo mach den gheest naer rust wat lust vercrijgen.
DIADUMENUS

660

Der liefden Godt is blindt en qualijck can hy swijghen.
’T vier brandt ons maer van by, maer ’t sijn dat brandt soo seer
Dat hoe wy veerder sijn, het brandt ons meer en meer.

vier: vuur
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DERDE36 UUTCOMEN.
Diadumenus.
DIADUMENUS

[V]Oorwaer ’tis cleyne moeyt te segghen op mijn trou,
Maer groote moeyt als men die onderhouden sou.

665

670

675

680

685

Oock ist een cleyne const yemandt yet toe te segghen,
Dan soo hy ’tniet en doet soo laet hy d’eere legghen.
Dat weet ick van te voor, nochtans en can ick schier
Om mijn trou te voldoen blusschen het hittich vier
Dat my inwendich quelt boven beloft en eeden,
Want ick verwonnen ben door hare schoonicheden.
Haer edel schoon ghelaet mijn hert ontsuncken doet.
Tot haer ick ’thoogh ghepeys nu wend’ door dat ’tghemoet
Met liefde vervult is, want sy door min bevanghen
Heeft mijn hert doen ick haer ontvlochten hayr sach hanghen
Op hare schouders wit, als goutdraet blont ghevlocht.
Cyprina37 schijnt sy self van Celus38 voortghebrocht.
Der Musen soet ghesangh en is niet om ghelijcken
By haer, mijn Darida, daer Pallas39 voor moet wijcken,
Want sy wel sprekentheyt ghebruyckt in alle reen,
Soo dat van ’t Hemelsch Heyr haer comt den prijs alleen.
Door Goddelijcke liefd’ vind’ ick my nu ghedwonghen
Om singhen haren lof, al hadd’ ick duysent tonghen.
Dan ’tis waer, ’twaer onneer soo ’tPlacide vernam.
Oock sou met alle recht hy daerom wesen gram
En oorsaeck sijn dat ick ons vrientschap eerst sou scheyden,
Maer wat had’ hy my by sijn weerste lief te leyden?
Cost hy niet dencken dat onweten niet en deert
Oft dan den sin door ’tsien en weten wel verkeert?
Cost hy niet dencken dat de min heeft sulcke crachten

D1v
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Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘vyfde’.
Aphrodite (zie noot 3).
38 Vader van de Griekse god Demophon, wiens voedster de godin Demeter van onder andere de vrouwelijkheid is.
39 Minerva. Godin van wijsheid en strategisch en defensief oorlogsvoeren en de sponsor van de kunsten en het handelen.
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690

695

700

705

710

715

720

725

Dat sy voor trou en eer, noch voor beloft can wachten?
De liefde40 die bedriecht, Lacht, Lonckt, vreest, hoopt en quelt,
Waerom dat hy voor blindt41 en kintsich wert ghestelt.
Nochtans sijn groote cracht is quaet om teghen strijden,
Juppiter42 cost dien Godt als was hy groot niet mijden,
Maer als ick dul verlieft door vleeschen lust vermaent
Verand’ren al den dach in beestelijck ghedaent.
Sijn moeder die hem hadd’ ghedraghen aen haer herte
En Mars43 der crijghen Godt dee hy oock lijden smerte.
Hoe sou ick dan, die my daer niet by setten will’,
Connen bedwinghen oft van haer my houden stil’?
Neen ick, neen ick ghewis, al heb ick het ghesworen,
Haer liefde heeft my ’thert voor mijn belooft vercoren,
Want sy in mijn ghemoet is vast en wel gheprent.
Cupido44, haer als my toch uwe schichten sendt,
Ontfunckt haer herte dat ick eynden mach mijn wenschen,
Want ick haer meer bemin dan yemant van de menschen.
En sendt ons Truphe45 by, daer alle vreucht uut spruyt
Met haren roosencrans welrieckende vol cruyt.
Want sy is ’twaert alleen, die my met liefde crachtich
Sinneloos heeft beroert, ontsinnich en onmachtich.
Ate46 wijckt toch van my, dat Darida my gheeft
Weer liefde, dat het hert in rust en vrede leeft.
Op dat wy onsen lust in haren hof ghebruycken,
Daer minnebloemkens eel welriecken en ontpluycken
Op dat ick plucken mach daer een naer mijnen lust.
Soo wort mijn hittich vier met rechten smaeck gheblust.
Al is’t dat ick beloft en eer sal overtreden,
’Tis liefde die het doet, die in my neemt haer steden.
Soo kenn’ ick my hier van onschuldich, doch ick ben’t
Die voor den persoon self der schult sal sijn bekent.
Dan nu wat will’ ick doen? Ick sien ick ben verwonnen.
’T waer beter voor mijn eer dat ’tniet en waer begonnen,
Want dickwils sietmen dat daer door verweckt den nijdt,
Die ons tot inden doodt by blijft tot allen tijdt.
Maer nochtans ick en can, wat will’ ick my veel quellen,
Het schijnt, het is natuer, ’thert moet de liefde mellen.
Onblusschelijcke liefd’, hoe zijt ghy dus ghegront?
Hoe hebt ghy nu mijn hert met pijne soo ghewont?

ghewis: weet het zeker

schichten: pijlen
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mellen: huwen

De Liefde: d.w.z. Cupido.
blindt: omdat de hartstochten het vermogen hebben iemand te ‘verblinden’ en Cupido de liefde personifieert.
42 Zie noot 7.
43 Zie noot 4.
44 Zie noot 2.
45 Het is onduidelijk wie dit is.
46 Griekse godin van onheil en verderf.
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730

735

Sal ick moeten beloft om uwen ’twille breken?
Placide, d’uer beclaeght dat ick haer mee ghinck spreken.
Ghy, die meynt dat ghy haer alleen behouden sult,
Maer neen, ick vrees’, ick ducht, liefde die heeft de schult.
Want sy is die my sent, ja, dwinght my daer te gane.
’T is reden dat ’t bevel onweygherich wert ghedane.
Dat door onwillicheyt my niet en naeckt verdriet,
Want eenen knecht moet doen dat zijnen Heer ghebiet.
CHOOR

740

745

750

755

760

765

770

[H]Et beste dat ons door dese wijsheydt is
Ghegheven om te leven hier in vreden,
Is vrientschap, die in vreden oock ghewis
Met trou eyndight sonder te overtreden.
Ghetrouwen vriendt is weerdigher dan schadt
Om datmen mach op sijne woorden bouwen,
Want door den raet gheeft hy de trouwe dat
Seer jammer is niet en wort onderhouwen.
Wy vinden veel dat trouw’ aen eenen vrindt
Seer qualijck wort vervolghet naer ’tbehooren,
Want sy als slaep bedriegh’lijck is en windt
Dat door ontrou sy beyde gaen verlooren.
Men siet oock wel dat twee die minnen een,
All’ hebben sy malcand’ren trouw’ beloovet,
Door blinde liefd’ haer trouw’ wel overtreen,
Want onreyn min des minnaers sin beroovet.
Den minnaer can seer qualijck sijne min,
Bedecken voor sijn vrindt om ’thert te lichten.
Oock schijnt dat hem verheught en licht den sin
Als hy raedt soeckt van hem tot onderrichten.
De liefde is den Breydel van die sijn
Hertneckich, want sy brenghtse all’ ten onder.
Oock die haer voedt aendoet sy groote pijn,
Van heeren en van elcken in bysonder.
’T is wonder vremt dat yemandt die met hert
Een lief bemindt, liefde niet can bedecken,
Want men wel siet datmen door twist verweert,
Door ander die daer mede noch gaen ghecken.
Ghetrouwe liefd’ is niet ’tontprijsen, want
Sy vrede brenght tusschen twee rechte vrinden,
Maer daer ontrou d’een d’ander doet met schandt,
Baert twist en nijt, hoe seer sy eerst beminden.
Ontrouwen vrindt is booser als regal,
Die voor d’oogh’ schijnt ghetrou als vriendt te wesen,
Want door hem comt seer dickwils tot den val
Sijn heel gheslacht onschuldich al van desen.
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775

780

Veel beter waert te sijn gheboren niet,
Dan met elck een te gaen in aller weghen.
Voor een ontrou, die sijn vriendts lief afsiet,
Daer uut den haet haetich sijn vriendt comt teghen.
Liefde en nacht en raden gans gheen goedt,
Oorsaeck sy sijn van ontrou aen te stoocken.
Door dat onrust de liefde maeckt ’tghemoedt,
Liefd’ is ontrou daer trouw’ door wert ghebroken.
Een minnaer trou die hout sijn liefde still’
Aen sijnen vrindt, soo hoeft hy niet te schroomen,
Dat hy voor hem sal crijghen sijnen will’
Oft door ontrou van hem sal sijn ontnomen.
PAUSA.
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Placidus. Darida.
PLACIDUS

785

790

795

800

[B]Esitster van mijn hert, leven van mijnen tijdt,
Leven! die door u rust, d’onrusticheydt benijdt.
Hemel van mijnder jeucht, ruste tot lust ghegheven,
Lusten ghy zijt gheblust, soo ist ghenucht te leven.
O! Triumphante vreught, vriendelijek sonder endt,
Vrientschap en blijen will’, blijft ons by en ontrent.
Sonne van mijnder ziel, haven tot mijn behouwen.
Goddinn’ waer door ick leef, als ick u mach aenschouwen.
Mijn hert ontsunckt en brant inwendich als een vier,
Dat ick by u mach sijn die als den Lauwerier
In schoonheyt boven gaet den wilghen, pijn’ en eycken,
Die boven ’tleeghe cruyt haer tacken hooch’ uutreycken.
Recht als een claer fonteyn spruyt uwer deughden vloedt,
Daer ick voetsel uut neem tot u en mijn behoedt.
Deli’47 zijt ghy voorwaer door schoonheydt uutghelesen.
Princes, ghy zijt alleen, daer ick by socht te wesen.
U afsijn was my leet en dochte menich jaer
En ’tby sijn gheenen tijdt door dat u ooghen claer
Mijn hert verheugen doet, als Dions48 dochters schoone.

vier: vuur

pijn: pijnboom
eycken: eikenboom

DARIDA

De liefde schijnt ghy self met uwe liefd’ te loonen.
Volhert maer inden lust u blijv’ ick als vrindin.
PLACIDUS

805

810

815

Hoe Darida mijn ziel meynt ghy by my de min?
Gheen vaster stadt en heeft dat die soo licht can wijcken,
Al quamen hier ghedaelt Junoni49 groote rijcken,
Ja Tagus50 gulden vloet en dat ick kiesen souw’.
’K en koose gheen van haer, maer u alleen die trouw’
Aen my bewesen hebt, all’ creegh ick u met listen.
Den strijdt is weert gheeert daer twee niet langh en twisten.
Daerom moeght ghy wel sien, ô Darida, mijn vreught,
Dat my mijn herte leeft door u verheven deught.
En dat ick door u min inwendelijck moet blaecken,
Die my den stercken Godt Cupido dede smaecken.
All’ segh ick dit alsoo Princes, s’en doet gheen pijn,

D3v

blaecken: branden

Het is onduidelijk wie dit is, wellicht een verbastering van Darida.
Mythologische koning wiens dochters de gave van profetie hebben ontvangen.
49 Hera. In de Griekse mythologie wordt ze voornamelijk geassocieerd met het huwelijk en representeert haar huwelijk het prototype.
50 Gouddragende rivier.
47
48
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LIVIA

820

825

830

835

840

Ghy zijt die haer gheneest, ghy zijt den medecijn.
U hulp is inde cracht van uwer ooghen stralen,
Waerdoor ick can mijn hert verlooren wederhalen.
Niemant heeft uwe cracht hoe hooch hy sy gheleert,
Als ghy soo mijn hert roept en anders gheen begheert.
’T verheught my dat ick u mijn liefde hebb’ ghegheven,
Die als den steen in ’tgoudt vol jeughdigh is in’t leven.
Den rooselaer zijt ghy ghelijck en Ceder hoogh’,
Ja! als een Diamant schoon in des werelts oogh’.
Daer gheen onreynheyt in, noch letsel wert ghevonden,
Soo zijt ghy lief door liefd’, die my gheeft liefder wonden.
Een persende figuer sijt ghy in dese borst,
Die alleen ’tvoetsel zijt als sy van minne dorst.
Het wit sijt ghy alleen daer mijn hert wilt na schieten.
Hoe sou dit leven my verheughdich toch verdrieten?
Den dach dunckt my een uer, het Jaer maer eenen dach,
Als ick u, mijn Goddin, naer lust ghebruycken mach.
Minerva51, comt bidd’ ick, met uwe Dochters neghen,
Dat sy met hooghen lof dees mijn Goddin gaen teghen,
Want sy is ’twaerd’ alleen van alle dat daer leeft,
Haer Goddelijcke deught sy overvloedigh gheeft.
En als des Somers dauw’ tot nut op ’tvelt comt dalen,
Soo daelt haer liefd’ in my qualijck om te verhalen.
Croondraechster van mijn hert, O! suyver beeltenis,
Ontfanght mijn herte dat door liefde vreughdich is.
Ontfanght, bidd’ ick, ontfanght. Laet hopeloosheyt sterven.

rooselaer: rozenstruik
Ceder: cederboom

DARIDA

845

gevaen: gevangen

Van my die ben ghevaen en suldy liefde derven,
Stilt dan den droeven gheest, beswaert u sinnen niet.
Darida is u lief en maeckt doch gheen verdriet.
Sy is die in u hert haer herte laet bewaren,
Die eerst u pijnen cost, daerom laet droefheyt varen,
Want sy naer uwen wensch haer onderdanich sett’.
PLACIDUS

850

855

51

’K en will’ verachten meer, Hemel, natuer noch wett’,
Noch liefd’ al is die blindt, oft eenich van de Goden,
Maer rechten van de liefd’ en haten die hem vloden.
O! Goddelijcke deught, bewaerster van mijn ziel,
Ziele die my behout, eer ick gheheel verviel,
Ghy bosschen wildt gheboomt oft woeste wildernissen,
Den Echo van mijn clacht sult ghy nu heel ghemissen.
Mijn vrou waer op dat nu des hemels gave rijst

Zie noot 39.
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D4r
eer: voordat

LIVIA

Heeft my naer vrees’ ontsaen haer goetheyt my bewijst,
Dat haer hert is bevrijt van haer jaloersche pijne.
En was dat niet gheclopt?
DARIDA

860

Och jae’t.
PLACIDUS

Wie mach dat sijne?
’T valt my voorseker in het is den Prins ghewis.
Vertrecken wy ons hier, Fulvi siet wie daer is,
Maer seght my eerst bescheet eer ghy hem laet incomen.

ghewis: zeker

eer: voordat

FULVIUS

865

Ick vrees’ het is den Prins, mijn hert dunckt my te schromen.
Hier sien wy veel verdriet en al maer om een vrou.
Wie is het die daer clopt?
DIADUMENUS
op: open

Doet op.
FULVIUS

870

Hy is het op mijn trouw.
De vreught is op een endt ons naeckt droefheyt te winnen.
PLACIDUS

Wie ist?
FULVIUS

Diadumenus heer en waerder gheeren binnen,
Want seyde doet my op en sprack voort anders niet.
PLACIDUS

875

Mijn leden beven my door gramschap als een riet.
Hoe! Acht hy trou niet meer, is die by hem verloren?
Princes vertreckt van hier, mijn hert ontsteeckt in toren
En stelt u doch gherust. Gaet bid’ ick, gaet toch wech.
DARIDA

Och, stilt u gramschap toch.
PLACIDUS

880

52

Ey doet dat ick u segh.
Ick will’ hem wachten maer en vraghen naer sijn trouwe.
Dus gaet, ’tis best voorwaer dat ick hem voor ’thooft douwe52,

Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘dat ick hem wat voor ’thooft douwe’.
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wachten: opwachten

LIVIA

Die trouw belooft en eedt om eere niet en acht.
Fulvius, laet hem in en ick hem hier ghewacht
En gheven hem dat hy het minste denckt te crijghen.
FULVIUS

885

Sijt wel ghecomen heer.
DIADUMENUS

Sus, stilt u, wilt toch swijghen.
Hoe is Placidus hier dat ghy hier mede zijt?
PLACIDUS

890

smijt: sla

De reden en den noodt, die dwinght my dat ick smijt.
Hout dat die trouw en eedt met onneer soeckt te schenden.
Meyneedich, booswicht, snoot, die ick voor vriendt bekenden.

meyneedich: oneerlijk
booswicht: kwaadwillig

Is dit u trouw’ belooft, die ghy volbrenghen sout?

D4v

snoot: onwaardig

DIADUMENUS

895

900

Wel hoe is het in ernst? Verrader dit onthout,
Slaen, moeders moorder, hoe soeckt ghy my om te vinden?
Ick sweyr by Plutons53 rijck off’ ’tvier moet my verslinden,
Dat ghy oft ick den doodt hierom becoopen sult.
Wat is mijn sweert versuymt? De boosheyt my vervult,
Dat ick het had. Ick sweyr dat gheen van uwe crachten
U baten souden wat, maer u tot een verachten
Vernielen met de helft van alle die ick sien.
Den blixem sy mijn hulp, dat wraecke mach gheschien.
Mijn bloedt ontstelt hem, foy, foy segh ick, dat ick leve.

vinden: vonnissen
vier: vuur

PLACIDUS

Doet all’ dat ghy begheert, naer u ick niet en gheve.
Als mijnen schoen en dreck acht ick u en niet meer.

dreck: uitwerpselen

DIADUMENUS

905

910

53

Och valsche liefde blindt, hoe smijt ghy nu te neer?
Beloften, trou en eedt, om vrouwen lust vol schanden.
Vervloeckten wil oncuys, O! booswicht die u handen
Aen my dorst steken eerst. Ick sweyr by ’tfirmament
Dat ghy en u gheslacht off’ ’tmijn sal sijn gheschent.
Indachtich is’t my noch hoe ghy last hebt ghegheven,
Een doodtlijck vonnis dies u broeder bracht om ’tleven
U moeder, die hy seyd’ bevrucht te sijn van kindt.
Den doodt comt haestich nu die u oft my verslindt.
U beckeneel sal ick ghebruycken, voor wijnschalen,

Zie noot 27.
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booswicht: kwaadwillig
‘tfirmament: de hemel
ghy: nl. Placidus
indachtich: bekend

beckeneel: hersenpan

LIVIA

915

920

925

930

Om drincken en de schandt wrekende soo betalen.
Vermalendijde handt die my soo dorste slaen.
Hoe sal noch mijnen will’ met U worden ghedaen?
Vervloeckte tongh’, die my soo schandich dorst aenspreken.
Ick sweyr ghy sult eer langh niet segghen mijn ghebreken.
Noch ontrou boven eedt, van my vertellen mee’,
Die ick, ick seght wel self boven beloften dee’.
Dan dat all’ aen d’een sy den gheest die roept om wraecke,
Die sy oock crijghen sal, want wraeck vereyst de saecke.
Nu, van sijns moeders doodt, will’ ick beclaghen hem
En roepen wraecke, wraeck, met een ghemeyne stem.
Sijn stoutheyt sal ick hem, die my als schoendreck achtet,
Betalen sweyr ick hem, als hy het niet en wachtet.
’T verachten loont sijn Heer, want het verghellet wort.
Nu dan, ’twaer quaet versuymt den tijdt die wert nu cort.
Mijn vader comt nu haest, als heerlijck met den vromen.
Ick sal hier binnen gaen en wachten naer sijn comen.
CHOOR

935

940

945

950

955

[F]Ortuna heeft voorsichticheydt van doen
Met wijsen raet als hare naer vrindinnen.
Gheluck den gheen die dese sal op voen,
Want hy daer deur de ruste sal ghewinnen.
Crachtich is hy die goedertieren leeft,
Want door de deught verwindt hy sonder strijden.
Die hem misdoet sijn misdaet, hy vergheeft,
En die hem haet, verwindt hy door te lijden.
Gheen dingh en is meer prijsigher als dat
Voorsichticheydt en Goedicheydt te samen
Een edel Prins heeft weerdigher als schadt
En haestich stilt den toren naer ’tbetamen.
Onwijs is hy die met vermeten sweert
Tot naerdeel van zijn vrienden oft vyanden.
Door dat berou dickwils vrede begheert
Ten waer den eedt en vreese van de schande.
De lijdtsaemheyt behoort een Prince toe,
In voorspoet oft als hem Fortuyn loopt teghen.
Anders wort hem het leven laf en moe,
Om dat hoogheyt in ’thert hem is gheleghen.
Oock trou moet hy ghebruycken oft ’tis niet,
Want trou by hem is quaet te sijn verloren,
Om dat ontrou dickwils brenght in ’t verdriet
Hem en die sijn vrienden waren te voren.
Die trou verliest, verliest den besten pandt.
Want beter sy als’t sweert is voor den Heeren,
Door dat de trouw bewaerster is van ’tlandt,
Door haer dan haer de onderdanen eeren.
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vermalendijde: vervloekte

eer: voor

stoutheyt: brutaliteit
wachtet: verwacht
verghellet: betaalt

E1r

goedertieren: goedaardig

vermeten: aanklachten

LIVIA

960

965

970

975

Den Prins is wijs die sijnen raet hout met
Gherechticheydt en trouw tot allen tijden.
Als hy self hout en houden doet sijn wett’,
En haet en nijt met ontrou stelt besijden.
Ghelijck het gout gheproeft wert op den steen,
Soo wort den Heer beproeft van d’ondersaten.
Oft hy met liefd en trou tot haer met een
Vervult is om haer in voorspoet te laten.
Toren, ghy maeckt den mensch hem niet en kendt,
Want hy verwindt ’tverstandt tot sijn bederven,
Dat hy daer door hem en sijn vyandt schendt,
Die vry van wraeck onschuldich waren ’terven.
Alsoo wort oock die in sijn wreetheyt blijft
Berooft van sin, want wijsheyt van hem wijcket
Dat jammer is den toren wert ghestijft,
Vyant van deucht is boosheyt, soo het blijcket.
Een deughdich Prins verwint dees ’tsamen all’.
Want hy sijn trouw’ en eere soeckt te houwen,
Daer hy ghevreest van elck door worden sal,
Om datmen mach op sijne woorden bouwen.
PAUSA.
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ondersaten: onderdanen

E1v

ghestijft: sterker

LIVIA

VIERDE DEEL
EERSTE UUTCOMEN.
Diadumenus. Macrinus Opilius.
DIADUMENUS

980

985

990

[D]E son met mijn bedroeft dat hy soo langh’54 verbeyt,
D’uer is nochtans voorby, doch daer niet aen en leyt.
Ick sal hem wachten noch, all’ duerden het tot morghen,
Want dat ick het versweegh, ick mochter aen verworghen.
T’ wachten dat is hier best, want hy haest comen moet.
Placide d’uer beclaeght die my hier wachten doet.
Beclaeght en vloeckt den tijdt dat ghy u handt dorst steken
Aen my, foy u, en my by schoendreck hebt gheleken.
Dat woort en slaen, ick sweer ghy noch becoopen sult.
Verrader boos vervloeckt, ick verlies mijn ghedult.
Dan siet den staet die comt Placidus mach wel schromen,
Voor d’eerste moet hy nu naer sijn ghewoonte comen.
Daer is hy dies verblijdt mijn hert inwendich seer.
Gheluck, vred’ en voorspoet, sy u ô Caesar Heer,
U moghentheydt die leeft en moet alsoo welvaren.

verbeyt: wacht

gheleken: vergeleken

KEYSER

995

Hoe is’t Diadumen? Is daer wat te verclaren?
U wesen yet ghetuyght gheschiet u onghelijck.
DIADUMENUS

Ghenadich Vader, jae’t daer is een in u rijck
Die tot ons all’ der schandt een vonnis heeft ghegheven
Teghen sijn moeder, die sijn broeder bracht om ’tleven.

1000

Beloghen van hem, want hy schreef dat zy was swaer,
Maer doen sy was vermoort en was het gans niet waer.
Gheen daedt dient meer ghestraft als dese soo waerachtich.
KEYSER

Wie is hy?
DIADUMENUS

Labinus.
KEYSER

1005

Waer is hy woonachtich?
Den loon van sijn misdaedt ontfanght hy soo ’t behoort.
DIADUMENUS

54

Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘langhe’.
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E2r

swaer: zwanger

LIVIA

Corts naer sijns moeders doodt heeft hy hem self vermoort,
Maar Placidus die heeft hem desen raet ontboden.
KEYSER

1010

Voor sulcken boose daedt verschricken self de Goden.
Hoe? Livia ghedoodt van haren eyghen soon?
Dees daedt vereyscht tot wraeck den recht verdienden loon.
Adrastus, ghy sult gaen en nemen hem ghevanghen,
Naer Princelijck ghebruyck, maer my sal seer verlanghen
Oft hy ontschult sal doen van soo Godloose daedt.
ADRASTUS

1015

De daedt waer straffe weert soo ’tniet en is door haet.
Diadumenus vertreckt, ick sal hem hooren spreken
En sien oft ghy door haet u niet en soeckt te wreken.
DIADUMENUS

’K en weet van gheenen haet, sijn saeck is openbaer.
All’ dat ick heb verhaelt is niet dan all’ te waer.
VIERDE DEEL
TWEEDE UUTCOMEN.
Placidus ghevanghen Adrastus.
PLACIDUS

1020

1025

[A]Ch! Wee my dat ick leef. Is nu verloren d’eer?
Heeft onneer d’overhandt? Is daer gheen liefde meer?
Is trouw en vrientschap gants door ontrou nu verdreven?
Wee hem die my dit doet en nu staet naer mijn leven!
Och wort my dees ontrou ghedaen van eenen man?
Foy! U verrader, foy, die u toont als tyran!
Goden! hoort mijne claght, aensiet toch dese schande
Van desen sweerder boos die trou bandt uuten lande!
Nu dan, verdult hier in moet deught soo sijn verghelt.

verghelt: betaalt

ADRASTUS

1030

U aenclaght van party is heel anders vertelt,
Dan ick uut uwen mont mijn heer hebb’ connen hooren.
D’aenleggher eyst altijdt, doch en wilt niet verstooren,
Want recht moet blijven oft dit rijck is op een endt.
PLACIDUS

Die schult heeft aen de saeck, bidd’ ick moet sijn gheschent.
Goden zijt mijn ghetuygh die niet en is verborghen!
ADRASTUS

U saecken sal in recht doorsocht sijn, wilt niet sorghen,
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LIVIA

1035

Want recht sal u gheschien indien ick yet vermach.
Daerom zijt wel gherust.
PLACIDUS

1040

Recht wacht ick met verdrach
Van u, die recht altijdt verdienstich hebt ghewesen.
Den rechter die de saeck doorgrondt is weert ghepresen,
Want oordeel met verstandt hy door het recht uutspreeckt.
Dan nu ’tgheval soo is, Juppijn55 de misdaet wreeckt
Aen hem, aen my oft beyd’ die schuldich wert bevonden.

’tgheval: het lot
Jupijn: Jupiter

ADRASTUS

1045

Die overlast wilt doen, wort wraecke toeghesonden.
Placidus, sijt ghetroost, het quaet crijcht loon door ’tgoet,
Soo ’trecht niet door ’tghewelt haer crachten laten moet.
VIERDE DEEL
DERDE UUTCOMEN.
Keyser.
KEYSER

1050

1055

1060

[D]It is het swaertste stuck dat my te voren comt,
Soo langh’ ick ’trijck besadt oft Caeser wert ghenoemt.
O Roma, moest dit hier en niet in Pharten56 blijcken?
Den heer wint groot onrust daer vred’ voor twist moet wijcken.
Dees saken quellen my onrustich in mijn hert.
Placidus u verblijdt soo ghy beloghen wert,
Maer hebt ghy met onneer u aenclaght maer bedreven?
All’ waert ghy noch soo groot, soo ghellet u het leven.
Niet is daer dat den Prins maeckt heerlijck en ontsien,
Dan dat hy ’trecht en all’ haer wetten wel bedien.
Gheluckigh is het landt daer ’trecht ghebruyckt haer crachten.
ADRASTUS

1060

1065
55
56

Vrede sy u ghewenscht, O Caesar, hoogh van machten.
U moghentheyt die weet dat hy ghevanghen is.
Om u te spreken self all’ sijn verlanghen is,
Maer ick hebb’ wel verstaen d’oorsaecke van ’taenclaghen:
Dat thoren is de schult, want als ick hem ghinck vraghen
Heeft my de heel saeck by vasten eedt verclaert,
Waer by my dunckt sijn eer ten vollen is bewaert.
Want sijnen broeder hem van buyten had gheschreven
Dat om dat sy was swaer, hy nemen wou haer leven.

E3r

Zie noot 7.
Er wordt hier verwezen naar het Parthische Rijk (het noordoostelijke deel van het huidige Iran).
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swaer: zwanger

LIVIA

1070

1075

1080

Om dat sijn oudt gheslacht sou vry sijn van dees schandt,
Waer op hy wel bedacht hem schreef met goet verstandt,
Doet als een Edelman behoort, maer dese woorden,
Verweckten Labin’ soo dat hy haer liet vermoorden.
Nu dat den Prince selv’ u quam aendoen de clacht,
Is Placidus en hy hadden gheweest te jacht.
Vermoeyt van ’tjaghen, sy versochten aen malcander
Oft yemant wist wat liefs, dan neen, seyd’ elck den ander.
Maer Placidus ten lest leyt uwen soon by een
Dan by beloften dat sy hem sou sijn alleen,
Dat hem den Prince swoer op trouw’ en op sijn eere,
Maer hy door blinde liefd’ wou weder by haer keeren.
Dan vondt Placide daer die om d’ontrouwe daedt,
Vergramt eer dat hy ’tdacht hem in ’tincomen slaet.
Doen swoer hy heel vergramt dat een van beyd’ sou sterven.
Hier door soeckt hy tot wraeck Placidem te verderven.
Dit is het heele stuck en d’oorsaeck altemael.

bedacht: bedachtzaam

eer: voor

KEYSER

Seght dat my mijnen soon comt spreken in mijn sael.
Ter wijlen sal ick my op sijne saeck beraden.
VIERDE DEEL
VIERDE UUTCOMEN.
Keyser. Diadumenus.
KEYSER

1085

[W]El hoe? Diadumen’, comt ghy den Prins verraden.
Daer ghy door u ontrou verweckt den eersten haet.
DIADUMENUS

’K en weet van gheen ontrou. Hy heeft ghedaen de daet.
KEYSER

1090

1095

’T is soo het is. Ick wil dat ghy sult maecken vrede.
Loont ’tquaet met goet, ghy windt d’ondeught en die haer dede.
All’ hebb ick met gheweldt tot heerlijckheydt en loon
Bassianus57 ghedoodt in Pharten58 en sijn Croon
My selven opgheset, in boosheyt hy versmoorde,
Sijn moeder hy besliep en broeder hy vermoorde.
Daerom den dullen nijdt u hert laet winnen niet,
Want sy is eyghen wraeck en brenght u in’t verdriet.
Sy is die tiranny by vrienden can ghemaken.

Romeinse keizer Caracalla. Caracalla werd vermoord door Justin Martialis op bevel van de toenmalige praetorian prefect Macrinus
Opellius, die daarna Martialis liet vermoorden en zichzelf drie dagen na de dood van Caracalla tot keizer uitriep.
58 Zie noot 56.
57
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LIVIA

Trou, liefde, deught en eer, sy samen sal versaecken.
Doet daerom mijnen will’, laet vyantschap met een.

E3v

DIADUMENUS

1100

Seer geeren sou ick ’tdoen, maer dees hooghmoed heyt, neen,
Can ick vergheten niet en ’tmoordadigh’ bedrijven
Aen sijn moeder, die hy belasten om t’ontlijven.
Foy, schandt is’t voor het landt. Foy moorder, ick roep wraeck!
KEYSER

Troost u met mijnen wil. Ick neemt voor mijne saeck.
Daerom niet meer gheseyt, laet dese boosheyt varen.

neemt: kies

DIADUMENUS

1105

1110

Comt ghy ghebroetsel wreet der hellen sonder sparen
Vernielt die crachtich swoer op u rijck met den eedt.
Sterven will’ ick den doodt, daer is den hals ghereedt.
Slaet af die, oft de zijn’, want ick hebb’ het ghesworen,
De doodt voor ’tleven nu mach ’tsijn hebb’ ick vercoren.
De tweede ure naer dees sweyr ick sal sijn de corst.
Steeckt in, vernielt my haest, daer is mijn bloote borst.
Mijnen will’ toch volbrenght, laet my dees beed’ verwerven,
Dat my den Beul toch niet tot uwer schandt doet sterven,
Want ick wil sterven, oft hy, die ghy ’tliefste wilt.
KEYSER

1115

Wat boosheyt heeft u hert beseten, sijt ghestilt.
Hoe heeft de dulle nijdt de reden gants verdreven?
Is eer en vreese wegh?
DIADUMENUS

1120

De Goden willen ’tgheven,
Dat hy oft ick de doodt naer eedt becoopen mach.
Wraeck roep ick, wraecke, wraeck!
KEYSER

1125

Stil, segh’ ick, hebt verdrach.
Mijnen gheest heel ontstelt Diadumenus reden.
Sal uwen toren dus den goeden raet vertreden?
Sal sy d’oorsake sijn, dat recht sal sijn gheschent;
Dat my en ’theel gheslacht sou brenghen tot den endt?
Stelt doch de saeck in my, ick sal het all’ wel stillen.
DIADUMENUS

’T ghehucht en s’helschen gront dat sou door boosheyt drillen,
Dat ick haer mijnen eedt niet haestich en volbrocht.
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vertreden: vernietigen

LIVIA

1130

Den tijdt, den punct en handt en hoeft niet ’tsijn ghesocht.
Daer is hy die ’tsal doen, wilt ghy het niet volbrenghen?
ADRASTUS

Wel holla, hoe sal ’tsijn?
KEYSER
ghehenghen: toestaan

’K en sal dit niet ghehenghen.
Diadumenus hoe ist, zijt ghy te spreken niet?
DIADUMENUS

1135

Sijn slaen sal hem, oft my, noch brenghen int verdriet.
Den eedt die is te hoogh die ick hem heb ghesworen.
ADRASTUS
verdoolt: verdwaald

Is u verstant verdoolt en goeden raet verlooren?
Ghebruyckt reden, hoe dus, het schijnt ghy boosheyt voet.
KEYSER

Voorwaer als ick naer recht u vonnis spreken moet.
Ghy verdient soo wel straf als hy, om u ontrouwe.

E4r

DIADUMENUS

1140

Is’t waer? Soo doodt my dan oft ick my self doord ouwe.
Den eedt moet sijn voldaen oft d’aertrijck is te cleyn.
Rhadamant’59, drijft de wraeck tot verderf in’t ghemeyn,
Dat hy oft ick, oft beyd, mach crijghen mijn begheeren.
KEYSER

1145

Mijn hert wort heel verschrickt van dit onmatich sweyren.
Gheeft reden in u plaets, wat zijt ghy dul en fel
Oft is Tisiphoné60 verborghen in u vel?
Dat gheen bermherticheydt by u en wert ghevonden.
Voorwaer recht, trou en eer door ontrou wert versonden.
Verloren is de rust daer twist beroert de vre.
DIADUMENUS

1150

Laet recht en kiest u eer en onser alder mee.
Wraeck, roep ick, om het feyt ’tsy hem oft my, ’tis even.
ADRASTUS

Daer recht voor boosheyt wijckt, daer is’t wel vrees te leven.
My dunckt den Keyser hem nu heel verwinnen laet.
Mythologische rechter in de onderwereld.
Een van de Erinyen (wraakgodinnen) uit de onderwereld. Tisiphone is de wreker van het drietal en straft moordenaars (zie ook noot
29).
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1155

Voorwaer hy is in sorgh’ die staet in ’sPrincen haet,
Door dat den raet en recht door toren nu moet buyghen.
KEYSER

’Tis quaet uut bitter gall’ den soeten dranck te suyghen
Oft van den wilden tack te plucken goede vrucht.
DIADUMENUS

Dees reden acht ick niet dan ydelheydt en clucht.
Den tijdt die gaet voorby die niet en is te winnen.
KEYSER

1160

versinnen: overdenken

Saken van groot ghewicht dient tijdt om wel versinnen.
Die eensaemheydt gheeft raet in sorgheloosen nacht,
Die my raet gheven sal in mijn beroert ghedacht.
CHOOR

1165

1170

1175

1180

1185

1190

[E]En mensche die naer macht begheerich is
Met groote moyt gherechticheydt can houwen,
En die oock voedt eerghiericheydt onwis
Comt lichtelijck door onrecht in’t benouwen.
’T is droevich daer den toren vred’ verdrijft,
Want recht en eer door ontrou wordt verdreven.
All’ meent den mensch dat hy machtigher blijft
Daer med’ hy doet dat men staet naer sijn leven.
Haestighen nijt gaet sonder reden voort,
Want sy uut werpt haer voncken met boosheden,
Ghelijck een Lamp door overtol ghestoort,
Om dat den will’ door boosheyt niet is leden.
Maer een wijs Prins die eer en vre begheert,
Behoort naer recht sijn oordeel uut te spreken
En recht voor eer te houden oft ’t verkeert,
Want sonder recht noyt eer en is ghebleken.
Rechtveerdich oock en is hy niet die schout
Begheerde wraeck, wraeckghierich in het herte,
Maer die vermach te wreken en hem hout
Vredich, die windt ruste voor leet en smerte.
Oock is hy niet rechtveerdich die gheen cleen
Ontfanghen wil, maer rechtveerdich bevonden
Die ghift veracht en ’tgroot niet wilt met een
Wee daer het recht door ghiften wert versonden.
Rechtveerdich oock en is hy niet die houdt
Iemandt tot vriendt daer door hy ’trecht gaet schenden,
Maer die natuer door wett’ niet en verstout
Soeckt eer en recht en alle schand’ te wenden.
Den Vorst behoort den thoren in te sien.
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LIVIA

1195

1200

1205

1210

Die recht en raet daer door verachtich schelden,
Maer strengh en straf met dreyghen te verbien.
Want goede vrucht daer uut can wasschen selden.
Oock en behoort hy voor gheen cleyn ghedruys
Verschricken haest, maer die met alle rechten
Te legghen neer oft anders comt sijn huys
In schandt en hem die achtmen als den slechten.
’T vermeten hoogh is niet te prijsen, want
Onwetentheyt sy door het sweyren voeden.
Daer hy en sijn gheslacht me comt in schant,
Die eerst de wraeck daer van niet en vermoeden.
Een coel ghemoet is dan in veel het best,
Want raet by haer met voordaght wert verheven.
Vrede voor twist gheeft sy ons op het lest,
Den nijt door tijdt vergaet ghelijck ons leven.
Die vredich wil sijn rijck houden in rust,
Die voedt het recht, soo heeft hy niet te vreesen
Dat door de deught voorspoet sal sijn gheblust,
Maer eer daer door sal hem altijdt by wesen.
PAUSA.

wasschen: groeien
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VYFDE DEEL
EERSTE UUTCOMEN.
Macrinus Opilius. Adrastus.
KEYSER
61

1215

1220

1225

1225

1230

1235

1240

[O], Grooten Juppiter ! O, Vader alder Goden,
Voert mijnen gheest dat ick mach volghen u geboden.
Gheboden niet alleen, maer uwen cloecken raet,
Die ghy alleen besloet in ’tdoen van u weldaet.
Maer als ghy socht den mensch’ met schaden te verderven,
Door watervloedt en vier oft door de Pest te sterven,
Riept ghy den heelen raet der Goden in u zael
En deedt naer haren raet de wraecke teenemael.
Wijsen en grooten Godt! Godt, segh’ ick, die sijn crachten
En groote daden doet door Goddelijcke machten,
Gheeft dat ick, die maer ben een ghenster van u vier,
U groote daden volgh en die doen leven hier.
Volghen, wat segh ick doch, ’ken can want mijne raden
Sijn niet als d’u ghesint maer roepen al ghenaden,
Daer mijnen soon alleen roept teghen om de wraeck,
Die hy door haet vervolght en om gheen ander saeck.
Maer hoe ben ick vervremt van alle recht en reden?
Laet ick om haet de rust en soeck haer te vertreden?
Soeck ick mijn eyghen quaet als die vliecht om het licht?
Daer ick weet dat mijn rijck soo heerlijck is ghesticht,
Om dat sy die voor my dit rijck hebben beseten
In maticheyt haer ampt noyt en hebben vergheten.
Wijsen Anthonis62, was niet u Goddelijck woort
Dat niet den raet aen u, maer ghy den raedt behoort?
Heeft oock Catonis63 niet ons eene leer ghegheven
Dat die gheweldich sijn en langhen tijdt wil leven
Moeten haer groote macht ghebruycken soo met maet,
Dat het eer soberheyt ghelijckt dan64 overdaet.
’T is waer, ick ben een Vorst, maer voer alleen den name,
Want ben sonder ghemoet, des ick my selven schame.
Te dencken dat ick ben Macrini, die wel eer
Was niet van naem een Prins, maer van ghemoet een Heer.
Ghemoet, segh ick te recht, want in voorgaende tijden
Hebb’ ick door mijn ghebodt rechtveerdich doen op snijden
Twee ossen en besloot daer in voor ’tinghewant
Twee mannen die ghelijck vercracht hadden met schandt
Een dienstmaecht, waer dat sy naer haer believen woonden

Zie noot 7.
Romeinse Keizer Antoninus, die bekendstaat om zijn vreedzame heerschappij.
63 Berijmd ethisch handboek.
64 Aangepast naar de Errata (fol. F5v), oorspronkelijk: ‘den’.
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vier: vuur

teenemael: helemaal

ghenster: vonk
vier: vuur

vertreden: vernietigen

gheweldich: machtig
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ghelijck: ieder elk
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LIVIA

1245

1250

1255

1260

En haer ghenoten deught ondanckbaer soo beloonden.
Ick meyn dat haer berou quam langhe voor de doodt,
Die om haer claght te doen, maer buyten hadden ’thoot
Om haer te sien en oock maland’ren toe te spreken,
Tot dat ’tverrotten haer, haer crachten heeft besweken.
Maer dit treft my nu aen, het swaertste comt op ’tlest.
De smert ghevoelt men eerst, als men hem selven quetst.
D’eere van mijn gheslacht en vrees’ van recht en wetten
Baert my alsulcken twist dat ick sal moeten setten.
My, ’trijck en mijnen soon in vreese van ’tgheweldt
Van ’twanckelbaer gheluck, daer d’eer op is ghesteldt.
Soo kies’ ick dan voor ’trecht, de rust van mijn gheslachte,
Want voor ’trecht quam de schant dat hem den Prins ombrachte.
Hoe wel ick weet het is onneere voor het rijck,
Nochtans ick moet het doen, sou vrede sijn ghelijck.
Om dat den eedt door nijdt en hoochmoet is ghesworen,
Daer nijdt heeft d’overhandt is recht en raet verloren.
Vervloeckten, boosen haet die soo de deught verwindt!
De reden is verdooft wanneer de wraeck beghint.
De bloet-dorst wort versaedt, dat yder een sal weten.
Adrastus gaet, dat hem het hooft sy afghesmeten
En laet het brenghen hier, ’tis mijn, doch straf ghebodt.

versaedt: verzadigd

ADRASTUS

1265

’T ghebodt van onsen Heer is als van eenen Godt.
Waert dat bermherticheyt ghevoert wert door de reden,
Onnoodich was de moeyt daerom in recht te treden.
Dan Caesar, u ghebodt gheschiede soo ghy ’twilt.
KEYSER

1270

Volbrenght dat ick u segh’ en sijt hier van ghestilt.
Mijn rijck bloedigh begost en bloedigh will’ verlenghen.
Het hooft naer mijn bevel sult ghy hier tot my brenghen.
De wraeck daer van ick wacht, doet ghy dat ick u segh.
ADRASTUS

’T sal, Heere, sijn ghedaen.
KEYSER

Maeckt spoedigh uwen wegh’
1275

En keert op staenden voet. Men sal my hier oock vinden.
’T en was noyt mannich hert, dat hem te langh’ versinden.
VYFDE DEEL
TWEEDE UUTCOMEN.
Sabellus. Fulvius.
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SABELLUS

’[T] Gerucht en roep des volcx ontsteeckt den geest tot wraec.
Wort onsen Heer ghedoodt om onrechtighe saeck?
De helsche raserny, sendt hulp om te verghelden.

verghelden: betalen

FULVIUS

1280

De nijt en hoeft gheen const om yemant vals te schelden.
Is trou en vrientschap doodt en recht soo uut den landt?
SABELLUS

1285

Goden! by u ick sweyr dat om trouw met dees handt
Wraecke gheschieden sal. Verrader die de trouwe
Verradich hebt gheschent, de wraeck die sal u rouwen
Oft cracht moet my ontgaen dat ghy ’tontcomen sout.
Den gheest en bloedt in ’tlijf wort my deur gramschap cout.
Dit lijv’ en leven ick om uwen ’twill’ sal waghen,
All’ viel het hemels vier, ’ken salder niet naer vraghen,
Maer u sielmoorder noch doorkerven naer mijn lust.

vier: vuur

FULVIUS

1290

’T ghepeys van sterven stelt den gheest heel in onrust.
Wort deught alsoo verghelt, men sou de deught versoyen.

verghelt: betaalt

SABELLUS

1295

’T sweet breeckt door gramschap uut, de wrake sal noch groyen.
Soo ’tonsen Heer betreurt, ick sweer by hell’ en Goon
Dat hy oft ick, de doodt sal erven voor den loon,
Want gramschap doet den eedt door trouw’ is’t voorghenomen.

Goon: goden

FULVIUS

Still’, still’, den staet die comt, den Keyser sal oock comen,
Diadum’nus verwoedt die sien ick volghen mee.
SABELLUS

1300

Het recht van onsen Heer sal sijn ghedaen al ree,
Dan wy hier wat ghewacht en hooren oft sijn vloecken.
De doodt van onsen Heer noch langher sal versoecken,
Naer ’tweten my verlanght, ’tverlanghen my oock quelt.
VYFDE DEEL
DERDE UUTCOMEN.
Keyser. Diadumenus.
KEYSER

[O]Nvredicheyt en twist baerdt onrust en ghewelt,
Den tijdt die is voorby, ure ghy naeckt onlustich.
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LIVIA

1305

Placidus, ghy zijt doodt, dan daerom niet onrustich.
Veel beter ghy dan ick oft eenigh van de mijn,
Als een van twee door wraeck wraeckghierich doodt moet sijn.
Hoe wel onrecht hier in door boosheyt is ghedreven,
’T is quaet met sijnen Prins in oproer soo te leven,
Want oproer baert den twist en twist den dooden haet.
DIADUMENUS

1310

Laet varen dat ghepeys, sijn hoogheyt die doet quaet.
Crijcht hy niet sijnen loon, sou hy de wraecke derven?
Men heeft hier in het rijck om minder saeck doen sterven.
Daerom laet dit ghedacht, hy crijght maer loon naer recht.
KEYSER

1315

vier: vuur

Hy vecht als in het vier, daer ’twinnen wilt den knecht,
Want niemant lijden will’, sijn minder tot verachten.
ADRASTUS

Ontfanght dees bleecke doodt, O Caeser hooch van machten,
U will’, begheert en last, wraeckgierich is volbrocht.
DIADUMENUS

Gheluckich sy den tijdt daer ick naer heb ghesocht.
Mijn hert en gheest verheught, nu sal ick vredich wesen.
KEYSER

1320

1325

1330

1335

Vernoeghingh’ van den gheest tot rust is weert ghepresen.
Neemt, sone, voor een gift het hooft wilt nemen aen.
Mijn Heeren en ghy all’ vertreckt, wilt binnen gaen,
Want ick met mijnen soon alleen wat heb te spreken,
’T en is gheen recht dat sy hooren yemants ghebreken.
Nu! Na dien will’ en nijt ten onrecht is gheblust,
Begheer en will’ ick dat ghy houden sult u rust
En eedt door hooghen moet door wraecke soo te houwen.
Dat recht versaeckt moet sijn en naermaels u mocht rouwen,
Maer door vrientschap ghetrouw een yder sijn en still’,
Soo wint ghy eer en die ghemeente ’tuwen will’.
Want meerder ruste brenght vereeneghinghe mede,
Dan tweedracht cleynen twist maeckt lichtelijcken vrede.
Daerom doet mijn bevel en volghet desen last.
Vrede ghy voelen sult dat tot verheughen wast,
Want vrede voor den twist is constigh naer te comen.
DIADUMENUS

’T is vreught die winder is, daer twee van ’tleven schromen.
Gheluckich sy de handt die eerst den cop op nam.
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1340

1345

Twist! ghy zijt nu gheendt, den toren heftich gram
Heeft wraeck naer zijnen lust, nu heb ick eerst ghenoeghen.
De Goden wel te recht my als verwinder voeghen.
Den gheest hem nu verheught, het hert inwendich lacht,
Dat ick nu heb dit hooft in mijn ghebiedt ghebracht.
Dat my soo schandelijck dorst achten en ghelijcken
By schoendreck. Foy, ’tis schandt, dies moet ick ’t noch bekijcken
Verraders aensicht, doch het was u leste mael.
KEYSER

Wat hoe? Wel is het noch, waer toe weer dit verhael?
Ghenoeght u met den roof. Wat wilt ghy weer beghinnen?
Is ’t noch niet heel ghedaen?
DIADUMENUS

1350

’T berst uut van binnen
Als ick ’tverraders hooft, noch bleeck en doodt aenschouw.
Soo moeders moorder soo.
SABELLUS

Wraeck, roep ick, roept berouw’
Rechtbrekers die de trouw door ontrouw nu vernielen.
FULVIUS

1355

’Tbloet Placide roep wraeck van dees verdoemde zielen.65
Het lijden u ghenaeckt, hout valsch meynedich hert.
KEYSER

Wel hoe? Verraders hoe?
SABELLUS

De doodt ghewroken wert,
Dat sy in Plutons66 rijck Cocitus67 poel verwerven.
KEYSER

Ach, wee ick heb ghenoech.
SABELLUS

1340

Vermoort hem, doet hem sterven,
Die trouw en eedt, noch recht om eer niet meer en houdt.
Soo comt haer recht en loon, als boose moorders stout.
Dats noch hout die het rijck met Princen bloet gaet schenden.

Lees: ’Tbloet [van] Placide roep wraeck van dees verdoemde zielen.
Zie noot 27.
67 Mythologische rivier in de onderwereld, die de zielen van moordenaars ontvangt.
65
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FULVIUS

1345

Het helsche boos ghespuys wraeckgierich brenght ten enden
Door bloedt en wreede doodt, die nijt en onrecht voet.
SABELLUS

Dees handt door rechte wraeck als dese noch verdoet,
Die d’oorsaeck is hier van om ’tsamen te verghelden.
Een onschuldighe doodt blijft onghewroken selden.
VYFDE DEEL
VIERDE UUTCOMEN.
Darida. Sabellus.

verghelden: betalen
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DARIDA

1370

1375

1380

1385

1390

1395

[O]! Heerscher vande locht, ô schepper van den AL,
O! Vader Juppiter68, cont ghy sien desen val?
Waer is nu uwe cracht? Waer sijn u donderslaghen?
Waer is u groot gheweldt en grouwelijcke plaghen?
Sendt uwen blixem haest, slaet met u gramschap groot
Dit lichaem want het wenscht alleene naer de doodt.
Scheurt Hemels en sendt vier, sendt vier aen alle sijden,
Dat dees vervloeckte aerd’ met my oock heeft te lijden.
En wilt ghedooghen niet dat sy in haren buyck
Verteyre dit ghebeent, maer dat ick het ghebruyck
Ten offer in de vlam, op dat ick mach vernoeghen
Den gheest van u, mijn ziel ’tsal hem ghewillich voeghen.
O! Goden al te wreet, O! hemels, O! gheset,
O! Son die door u strael vergult dit groene bedt,
O! Tortsen van den nacht, die ’t voorhooft soo vercieren,
Van uwe Hecate69 houdt op van meer te vieren,
Rooft my dit leven, haest, haest, segh ick, my vernielt,
Op dat ick gaen ter hell’, ter hell’, segh ick, ontsielt.
Treckt my hier van der aerd’, treckt my hier uut dit leven
En doet mijn droeve stem den droeven weerclanck gheven.
Wat lijd’ ick ongheluck, verdroncken in verdriet?
Wat lijd’ ick doch al druck, naer weynich vreught gheschiet?
Wat sal ick doen helaes? Waer sal ick hulpe vinden?
Waer wreeck ick mijn ghewelt, ô doodt wilt my verslinden.
Comt! Helsche fury comt! En voedt u met mijn bloedt.
Sent my den Arent ras van Promethé70 en doet
Mijn inghewandt naer lust uut mijnen lijve trecken.
Wilt uwe bitt’re wraeck met mijn onschult bedecken!
Haelt uut dit inghewant, het lijdend’ droevich hert

vier: vuur

Zie noot 7.
Godin en meesteres van geesten.
70 Prometheus. Volgens de Griekse mythologie heeft Prometheus de mensheid geschapen van klei en de menselijke beschaving gesticht
door vuur van de goden te stelen en aan de mensen te schenken.
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1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440
71

Dat my door tranen doet onlijdelijcke smert.
Onlijdelijck, segh ick, door dat all’ mijn Fatalen71
Verbeyden om de doodt tot mijnen dienst te halen.

verbeyden: wachten

Wat heb ick doch ghedaen? Seght hemels die my plaeght,
Dat g’op een arme vrou den haet soo bitter draeght.
Is’t om dat my natuer de schoonheyt gaf en ’t wesen
Dat Diadum’nus heeft soo onghetrou doen wesen?
Soo vloeck ick hare deught, my schoonheyt en d’ontrou,
Die d’oorsaeck sijn dat ick nu ben in desen rou.
O Goden! ben ick dan een oorsaeck van dees saken?
Hoe waert ghy dan bedacht mijn schoonheydt soo te maken?
Wist ghy niet dat daer door dees grouwelijcke daet
Gheschieden sou vol wraeck en schandelijck verraet?
Wist ghy niet dat daer door soo vromen Prins sou sterven?
Wist ghy niet dat daer door mijn liefde sou verderven?
O! Placide, mijn ziel, ô Placide, mijn licht,
Placide, roep ick, maer sijn hooren is gheslicht
In’t Elisesche velt, in ’t velt waer dat de zielen
Vol lust van sorgh bevrijt seer overvloedich crielen.
Gheluckich velt waer ick met grooten wensch wil sijn
Om Placidus u ziel te voeghen by de mijn.
Wraeckgierighen Tyran! Tyran die hebt verraden
De gave vande deught wilt u nu voorts versaden
In’t suyghen van het bloedt van die ghy hebt ghedoodt.
Verft nu u wreet ghesicht, maeckt u wraeckgierich root.
Draeght nu het teecken van die ghy oyt hebt gheleken.
Versaedt nu uwen lust hier sijn bebloede beken.
Versaedt hier hebt ghy smaeck in het onnoosel bloedt.
Siet Darida is hier, die noch haer clachte doet.
Sy wenscht om by haer lief te moghen salich rusten.
Haelt uut haer droeve borst het hert het sal haer lusten.
Het hert, segh ick, het hert, dat hier nu is alleen,
Ontnomen van de ziel vol droefheyt en gheween.
Het hert, segh ick, het hert, dat niemandt en can scheyden
Dan ghy, ô droeve doodt, en soo ter hellen leyden.
O! Hemels, doch ghedooght dat ick op eenen dagh
Met mijnen droeven gheest mijn lief gheleyden mach.
Sluyt ons beyd’ in een graf op, dat onse lichamen
Toch blijven als ons ziels in eeuwicheden t’samen.
Nu ghy salighe ziel die door de soete doodt
Ontgaen zijt all’ den haet, de wraeck en meerder noot.
Ghy en hoeft nu voortaen den Tyran meer te schroomen.

F4r

Rust salich in u rust, d’onrust is u ontnomen.

F4v

Zie noot 1.
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LIVIA

1445

Maer my die was gherust blijft all’ d’onrusticheydt
En dat sindt dat de wraeck d’onrust heeft ingheleyt.
O! salich rijcke rust, wanneer sal ick u stralen
Oock voelen op dat ick mijn ruste weer mach halen?
Ghedooght, bid ick, ghedooght dat mijnen droeven gheest
Mach rusten door de doodt en blijven onbevreest.
SABELLUS

1450

Princes en vreest niet meer, stilt doch u droevich claghen.
Siet hier die den Tyran rechtveerdich heeft verslaghen.
Siet hier, dat is sijn bloedt, tot wraeck van onsen Heer.
Hy is doodt, met sijn wraeck, want hy en leeft niet meer.
Den Keyser is door ons ter hellen oock ghesonden.
Drooght uwe tranen af, het bloedt van hare wonden
Sal wasschen uut de smet van hare wreede daedt.
DARIDA

1455

1460

1465

1470

Och, wat sal ick nu doen? Ick vrees’ voor meerder quaet.
Sabelle, u liedt toch wegh oft ick sien u ontleden.
O! Roma, wat in u men siet gheschieden heden.
Wat sal ick doen helaes? Sal ick in dit verdriet
Noch blijven nu de wraeck wraeckgierich is gheschiet?
Sal ick van Placide hier blijven als verlaten
Om dat ’tbeest’lijck ghemeent my doodelijck sou haten,
Daer ick mijn vrijheyt can vercrijghen als ick maer
Mijn uutvercoren lief en soeck te volghen naer.
Maer soo ick sterf eylaes, wie sal u hier beweenen?
Wie sal ô Placide vergaren uwe beenen
En legghen in een graf naer u verdienst en eer,
Dat der Tyrannen wraeck haer niet en quellen meer.
Neen Placidus, ick leef, ick leef om u te dienen
En wil door mijnen dienst u liefde noch verdienen,
Die door de wreede doodt noch niet en is ghedaen.
Ick wil maecken u graf en daer op weenen gaen.
Ick wil nadt maken met mijn tranen uwe asschen
En met de selve wil ick u ghebeenten wasschen.
Rust, Placide mijn ziel, mijn ziele blijft altijdt
Met uwe ziel ver-eent daerom gheruster zijt.
CHOOR

1475

1480

[H]Et weerdighst dat den mensch op aerden heeft
Is eenen vriendt daer hy op mach vertrouwen,
Want hy daer door dickwils gheruster leeft,
Daerom wilt elck hem van ontrouheyt schouwen.
Den thoren boos gheen stede winnen laet,
Want quade vrucht men door haer wel siet rijsen.
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1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

Ja, door onweet en al wetende slaet
Ten onrecht, dus is sy heel te ontprijsen.
Wie hem begheeft tot vriendt en slaev’ der min,
Die vindt hem selv’ vol stormen en ghedachten,
Want sorgh’ en vrees’ dat is all’ haer ghewin,
Haer woecker nijdt en hopen haer gheslachten.
Wie hoocheyt mint en ’tneedrich sijn versmaedt
Door grammen schijn oft hooghmoet, hy moet weder
Tot leeghen vall’ maer houden middel-maet
Van elck bemindt soo valt hy niet te neder.
Die ’tgans ghebiet om heerschen heeft een landt
Moet wachten hem een vonnis uut te spreken
Voor sijnen vriendt oft door gheschencken, want
Sijn valscheydt doet den ned’ren ’thooft op steken.
Reden, noch recht van boosheydt nu en wort
Gans niet gheacht, raet wort by haer mispresen,
Want als een Lamp vol overtollich stort,
Stort toorn de wraeck door boosheyt om te vresen.
O! Gulden tijdt, salighen vre’ en rust,
Hoe zijt ghy nu in yser hert verandert?
Waer is betrou, ôch doodt en uutgheblust?
Rhamnusia72 draecht bloedigh haren standert,
Soo wie het sweert een dwaes om heerschen gheeft
De boosheyt hy voor sijnen Heer sal croonen,
Maer wie verkiest een die door wijsheyt leeft
Croont vree en vree sal d’ondersaten loonen.
Spieghel, bidd’ ick, laet dit doch wesen dan,
Bandt Nemesis73 onrustich uut den lande,
Bellona74 wreet verjaeght met haren man,
Minerva75 wilt ontfanghen met verstande.
Salighe rust wenschen wy u, nu dier
In vrede blijft en twisten wilt ’t vermijden.
Tot Lachesis76 volspindt u leven hier
En Atropos77 comt uwen draet af snijden.
Vrede ghy zijt de Voester van de deucht.
Vrede ghy zijt waer door de consten bloeyen.
Een vredich eeuw’ door u Herschept in vreught.
Vrede wensch ick die in de consten groeyen.
Hebe78, ghy zijt die dit beghonnen hebt.

boosheyt: slechtheid

ondersaten: onderdanen

F5v

Nemesis. Griekse godin en personificatie van vergelding en gelijkheid.
Zie noot 72.
74 Romeinse godin van de oorlog die soms werd gezien als de echtgenote van Mars (zie noot 4).
75 Zie noot 39.
76 Een van de Moirai (mythologische schrikgodinnen). Lachesis is de verdeelster van het drietal en bepaalt de lengte van de
levensdraden (zie ook noot 32).
77 Zie noot 32.
78 Griekse godin en personificatie van de schoonheid van de jeugd.
72
73
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’T bestaen vergheeft in const, wilt danckbaer blijven.
Castales79 vloedt ghy jonghe spruyten schept.
Blijft vredich by den tack vol van Olijven.
FINIS.
Annag. DIENT UWEN AL.

79

Het is onduidelijk wie (of zelfs wat) dit is.
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APPROBATIE.
[T]Ragica haec Actio, rhetoricè depicta eleganter que Flandricè
continuata; nîl, quodaut sanae fidei, probis moribus aut honestati atque decentiae refragetur, continet. Quare meo judicio
(Superiorum accedente authoritatê atque determinatione), Publicè
etiam exhibere poterit. Quod attestor ego subscriptus 4. Nonas
Martij, Anno 1614.
FRANCISCUS HOVIUS S.T.L.
ad Ripam Fluminis Scaldis Pastor,
Librorum que Censor.
ERRATA.
[P]Ag. 13. vers. 11. staet, met woorden en verworghen, leest:
met moorden en verworghen.
Pag. 14. vers 26. staet, voor helsche raserny, leest: voort helsche raserny.
Pag 23. regul 33. staet, vijfde uutcomen, leest: derde uutcomen.
Pag 29. vers 31. staet, dat ick hem wat voor ’thooft douwe,
leest: dat ick hem voor ’thooft douwe,
Pag 32. vers 11. staet, dat hy soo langhe verbeyt, leest: dat hy
soo langh’ verbeyt.
Pag. 39. vers 28. staet, den overdaet, leest: dan overdaet.
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Bijlage 1: titelblad Livia Tragoedie (1617) (foto: UB Gent)
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Bijlage 2: handgebaren uit Chirologia (1644) (foto: The Public Domain Review)
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Bijlage 3: handgebaren uit Chirologia (1644) (foto: The Public Domain Review)
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