
Liever een rechtvaardige oorlog
dan een geveinsde vrede

Politieke propaganda in een vroeg zeventiende-eeuws toneelstuk over het tuifschip van Breda.
door

MARIJKE MEIJER DREES

In 1606 vereert de in Leiden woonachtige rederijkerJacob Duym het stadsbestuur
van Breda met een boek dat hij zelf heeft geschreven. Het is voluit getiteld: 'Een ghe
denck-boeck, het welck ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de
Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken. ende de groote lief
de ende trou vande Princen uyt den huyse van Nassau, aen ons betoont, eeuwelick te
onthouden'. 1 Duyms boek bevat zes toneelstukken over de strijd tegen Spanje. Een van
die stukken gaat over de befaamde inname van het kasteel van Breda met het turfschip in
1590 en dat is de reden waarom hij de Bredase magistraat een exemplaar van zijn 'Ghe
denck-boeck' toezendt.

Het ware passender geweest - zo lezen we in de begeleidende aanbiedingsbriefdie
Duym op 6 maart 1606 vanuit Leiden schrijft2 - als ik u, edele en wijze heren, persoon
lijk mijn boek overhandigd zou hebben, want ik heb de vrijheid genomen u mijn stuk
over de moedige daad van de inname van het kasteel van Breda op te dragen. Maar, ver
volgt Duym dan, ik houd me voor geëxcuseerd vanwege de onzekere weersgesteldheid
en mijn ouderdom (Duym loopt tegen de zestig als hij dit schrijft), en stel me er tevreden
mee dat ik u het boek via een goede vriend3 doe toekomen. Ik vraag u dringend, edele
heren, dit geschenk in dank te willen aannemen.

Nu, aan dit zo uiterst beleefde verzoek hebben de edele heren van Breda voldaan.
En meer dan dat, zij gaven Duym zelfs een tamelijk royale beloning. Een post in de
stadsrekening van 1606 vermeldt dat Duym de somme van zessendertich Rijns gulden be
taald heeft gekregen voor zeker boeck by hem aende Stadt Breda gepresenteert mmopende het
veroveren derselver Stadt by zyne princelycke Excellentie. 4

Duym maakte dus een toneelstuk over de in 1606 nog vrij recente verovering van
Breda, droeg dat op aan de stedelijke autoriteiten, schreefhun een hoogst beleefde brief
waarin hij zijn hele 'Ghedenck-boeck' aanbeval, en kreeg vervolgens een aardige belo
ning. Dat was in Duyms tijd geen uitzonderlijke gang van zaken. De overheid vond het
tot haar taak behoren dichters te begunstigen, en dichters achtten het hun taak de ge
meenschap te dienen n1.et literatuur die als een soort collectief geheugen en collectief
geweten moest functioneren. 5 De meeste dichters behoorden toen nog tot een rederij
kerskamer, een als gilde ingericht toneel- en dichtgezelschap, dat van overheidswege
zowel beschermd als gecontroleerd werd.

1

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



... ~!'T"""'IIf •

..:-1...t;ê~ ..~
'I

1. AanbiedingsbriefvanJacob Duym van zijn werk aan het stadsbestuur van Breda, de dato 6 maart 1606.
(GAB, I-la H 285-7, repro Bea Hoeks colt GAB1991-2160n

).
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Zo bestond in Duyms woonplaats Leiden onder meer een Vlaamse rederijkers ka
mer, de Oraigne Lelie geheten.6 Daarvan was Duym een vooraanstaand lid. In 1591,
eenjaar nadat de Vlaamse kamer was opgericht, werd hij op voordracht van de kamer
broeders door het stadsbestuur tot Keizer aangesteld en die positie heeft hij geruime tijd
behouden. 7 Ook buiten de kamer moet Duym een vrij hoge status gehad hebben. 8 Hij
voerde de adellijke titel van jonkheer, hij had in zijn geboorteplaats Leuven een univer
sitaire opleiding voltooid (in de rechten) en hij had belangrijke contacten, onder meer
met de intellectuele elite aan de Leidse universiteit (twee van de voorin het 'Ghedenck
boeck' geplaatste lofdichten zijn uit dat milieu afkomstig9). Verder was hij, voor zijn
Leidse tijd, kapitein geweest in het leger van Willem van Oranje. 10

Evenals andere rederijkerskamers verzorgde de kamer van Duym allerlei culturele
manifestaties. Niet zelden werd daar de actualiteit van de oorlog tegen Spanje op de een
ofandere manier bij betrokken. In oktober 1592 bijvoorbeeld, droeg De Oraigne Lelie
haar steen~e bij aan de jaarlijkse viering van Leidens verlossil1ge van de Spanjaarden in
1574 met toneelopvoeringen. u In 1596 werd een groot loterij feest georganiseerd,
waarbij de eigentijdse werkelijkheid opnieuw centraal stond en ook toen was Duyms
kam.er van de partij. De deelnemende kamers moesten bij hun intrede in Leiden een zo
genaamde toog ofvertoning laten zien over Het leven der Tjwannen: met een, wat een beloo
nen / Zy oytverworven hebben voor haer doot el1 naer (het leven van tirannen met daarbij inbe
grepen het loon dat dezen voor en na hun dood verworven hebben).12 Verder dienden
er refreinen gemaakt te worden en wel op de regel Voor een bevainsde pais een rechte krijg te
prijzen is (boven een geveinsde vrede is een rechtvaardige oorlog te prijzen).13Hiermee
werd zeer direct op de politieke actualiteit gezinspeeld, want de Republiek stond op het
punt met Frankrijk en Engeland een Alliantie tegen Spanje te sluiten en de vredes
voorstellen die vanuit het Zuiden meermalen waren gedaan, waren even zovele keren
afgewim.peld. 14

In 1606, het jaar waarin Duym zijn 'Gedenck-boeck' publiceerde, was de kwestie
van oorlog ofvrede uiteraard nog steeds actueel. Wel was de vredesgezindheid in de Re
publiek groter geworden dan in 1596. Dat had veel te maken met de geringe resultaten
van de strijd te land. Aan de snelle en geslaagde offensieven van Maurits, in 1590 be
gonnen met de inname van Breda, was inmiddels een einde gekomen. Zijn groot
scheepse en vooral ook kostbare expeditie naar Vlaanderen was al met al weinig succes
vol verlopen, hoezeer pamfletschrijvers en dichters de overwinning bij Nieuwpoort
ook hadden opgehemeld. 15 Den Bosch was tot twee keer toe tevergeefs belegerd en de
veroveringen van plaatsjes als Aardenburg en Sluis konden nauwelijks opwegen tegen
het verlies van het strategisch zeer belangrijke Oostende. Kortom, de oorlog bleek wei
nig op te leveren en veel te kosten. De internationale verhoudingen gaven evenmin veel
stimulans tot voortzetting van de strijd. Immers, de voormalige bondgenoten van de
Republiek hadden de Triple Alliantie van 1596 ongedaan gemaakt door vrede te sluiten
met de Spanjaarden (Frankrijk al in 1598 en Engeland in 1604).16 Achter de schermen
boden zij weliswaar nog wel enige steun, maar als openlijke tegenstander van Spanje
stond de Republiek alleen. Onder deze omstandigheden begon de vredespropaganda,
meer dan vroeger, gehoor te vinden. 17

Duym reageerde hierop met zes toneelstukken over de oorlog tegen Spanje, bij
eengebracht in zijn 'Ghedenck-boeck'. Het geheel moest de mensen leren de kwaadaar-
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digheid van de Spanjaarden te gedenken en de grote liefde en trouw van de vorsten uit
het huis van Nassau eeuwig te onthouden, aldus de titel. Hoe verpakte Duym die lering
in zijn toneelstuk over de inname van Breda en wat was het uiteindelijke effect dat hij
daarmee beoogde?

Dat stuk, getiteld 'De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des
Casteels van Breda en verlossinghe der Stad. Onder het beleyd van den Hoogh-Ghe
boren Prins Graeff Mauritz van Nassau, etc.', lijkt op het eerste gezicht geschreven te
zijn om vooral Maurits te prijzen. Maar dat is niet Duyms enige bedoeling geweest.
Hieronder wil ik proberen te laten zien dat het eerbewijs voor Maurits tevens dienst
moest doen als propaganda voor de voortzetting van de oorlog tegen Spanje.

2. Titelblad van het werk vanJaeob Duym: 'De
Cloeekmoedighe ete.' (repro Bea Hoeks, eoll.
GAB, 1989-727n

OnblJtt kttyd 'tJan riet. Hoogl,.Gb<horen Trim
GraeO' .!}ddurln,.'tJa" ~dU.rt!l"C.

~I\ltnifcbt 11liift in _ic!Jttg!Jdltlt1!l00:
lACOllDvyJ,(.

t>l<
CLOECK-MOEDIGHE

EN DE

Stoutedaet,vanherinnemendes
c.;aJ[tec~lsvanBreda en ver~

IOilJlngtle der Stad.

Op deze beide bedoelingen krijgen we zicht als we de inhoud van het toneelstuk
over Breda confronteren met gegevens uit de contemporaine geschiedschrijving, de ge
schiedschrijving zoals Duym die gekend heeft. Die is te vinden in een boek waaraan
Duym zelfheeft bijgedragen. Het verscheen in 1606 in Leiden onder de titel (in enigs
zins verkorte vorm weergegeven): 'Oudt Batavien nu ghenaemt Holland. Hoe, ende in
wat manieren, ende van wien Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt eerst bewoont is ghe
weest [...] Mits-gaders des Lands oude Graven ende nieuwe Gouverneurs [.. .]'.18 Het
laatste gedeelte, over de oude graven en gouverneurs, is door Duym geschreven. In het
hoofdstuk over Maurits vertelt hij uiteraard over de inname van Breda met het turf
schip. Hij geeft daarvan een zakelijk verslag. Wat we te lezen krijgen, zijn feiten, data, na
men van plaatsen (bijvoorbeeld die waar beraadslaagd werd), namen van aanvoerders,
getallen (van manschappen e.d.), details over de weersomstandigheden, etc. 19 Kortom,
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als historieschrijver roept Duym een zeer concreet beeld op van de gebeurtenissen.
Dat doet hij ook als toneelschrijver, maar in die hoedanigheid voegt hij wat toe. Hij

idealiseert de geschiedenis van Breda's inname tot een nog nooit geëvenaard staaltje van
oorlogvoering dat past in Gods plan met de onderdrukte Nederlanden.

Van deze geïdealiseerde weergave staan al enkele voorproefjes in de opdracht bij
het toneelstuk.20 Wij zien, zo begint Duym zijn betoog, dat de Romeinen veel dapper
heid wordt nagegeven, en het is zelfs al zo ver gekomen dat men bijna alles wat er ge
beurt en wat prijzenswaardig is, een Romeins staaltje noemt - alsof alleen de Romeinen
in staat zouden zijn geweest iets heldhaftigs te verrichten! Die veronderstelling is vol
komen onjuist, aldus Duym. Kijk maar naar wat er in de Nederlanden allemaal ge
presteerd is, zowel door de machtige heren Staten als door de vorsten uit het huis van
Nassau. Dan volgt een aantal voorbeelden van historische veroveringen met als conclu
SIe:

Soo dat men sulcx aensiende, nu ooc met een ghemeyn spreec-woord wel mochte
seggen: Dit is een Nederlandsche daet, oft tis een Nassausche daed [...]. (f. Aij[1]v.)

Die benaming, vervolgt Duym dan, geldt bovenal voor de inname van het kasteel van
Breda met het turfschip. Immers:

[...] waer mochter ter werelt yet cloecker, wij selijcker oft vromelijcker [= dapper
der] aenghericht worden als het selfde [= de inname van Breda] is gheweest: maer
boven al moet God de eer toegheschreven worden, die alle herten tot vrornicheyd,
cloecheyd, ende wysheyd ghestiert heeft, ende door het beleyd van sijn Princelijc
ke Excell. Graef Maurits, met bewillinghe der Mogender Heeren Staten heeft te
weghen ghebracht, den Schipper ende sijnen Knecht beweegt heeft, ende ten lesten
den vromen Capiteyn Herrogeir en al die met hem waren sulck een stout ende
cloeck hert gegeven heeft. (f. A ij[l]v.)

De ongeëvenaard dappere en wijze daad van Breda's inname is dus aan God te danken,
want God bracht moed en wijsheid in de harten van Maurits, van de heren Staten, van
de turfschipper en zijn knecht en, niet te vergeten, in het hart van de moedige hopman
Héraugière. Zulke hooggestemde passages vinden we in Duyms historische verslag
nergens.

In het toneelstuk is de geschiedenis van Breda's inname minstens zo ideologisch
'opgepept' als in de opdracht. De gedachte dat God de mensen bestuurt en de inname
van Breda conform Zijn bedoelingen heeft laten geschieden, wordt zeer frequent gere
leveerd. Maurits brengt haar het meest nadrukkelijk naar voren, maar ook een persona
ge als Adriaan van Bergen, de turfschipper, maakt duidelijk dat God via hem 'werkt'.21
Het meest indringend echter wordt Gods macht benadrukt in de proloog en de epiloog.
Dat zijn de plaatsen waar het publiek rechtstreeks wordt aangesproken door Duyms al
ter ego, de zogenaamde Dicht-stelder. In de epiloog zegt deze bijvoorbeeld:

Eert, prijst, looft uwen God, weet hem danck boven al,
want u vyanden ziit ghy quijt, leeft sonder schromen,
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Denckt vrij dat ghy ziit van 't vercoren Gods ghetal,
En dat hy sijnen Naem door u groot maken sal,
Wilt dan dees cloecke daed altijd ghebenedijen,
Gheluckigh zijt ghy claer hier in dit aerdsche dal,
Om dat men nu u siet val] 't Spaenschjock heel bevrijen,
De deught aen u betot'l1t wilt doch rond uyt belijen,
Al uwen druck moet nu in blijdschap soet verkeert zijn,
Die u doen onderstand die moeten hoogh ghe-eert zijn.
(f. G iij[2]r.)

Hier maakt Duym het zelfs zo mooi dat hij de verloste Bredaenaars Gods uitverkore
nen, 't vercoren Gods ghetal noemt. Deze uitspraak doet denken aan de in Duyms tijd be
kende bijbels geïnspireerde parallel van 'Het Nederlands Israël'. Volgens deze parallel
had God de onderdrukte calvinisten in de Nederlanden, zoals eertijds het volk Israël,
uitverkoren. 22

Eerder in deze epiloog blijken de grootsheid en het belang van de inname met het
turfschip uit een vergelijking met de verovering van Troje, waarbij Griekse soldaten
zich in een houten paard verstopt hadden. Nu komt die parallel eveneens in het verslag
voor, maar daar staat niet meer dan: soo wert het [tuifschipJ vande Italiaensche soldaten inghe
trocken, ghelijck als de Troyanen eertijts het Griecx houten peert in trocken.23 In het toneelstuk
maakt Duym die vergelijking veelvuldig,24 maar nu wijst hij bovendien op een essen
tieel verschil tussen Troje en Breda. Ook dat gebeurt weer op de plaatsen waar het pu
bliek rechtstreeks toegesproken wordt, dus in de proloog en de epiloog. Zo lezen we in
de epiloog:

Het onderscheyt kond ghy nu mercken dat daer is
[...]
Troyen raeckten heel in nood, te grond' verbrand,
Breda dat word verlost, ghevrijd tot dier stonden,
En Troyen viel haest in der wreeden Griecken hand:
Maer Breda dat crijght van sijn vrienden onderstand,
Haer Bond-genoten zijn 't die tot haer zijn ghecomen:
Tis den Nassauschen Held, uyt den naem van t'heel Land,
Die haer soa goedertier in ghenaed' heeft ghenomen,
Verblijd u dan Breda, verheught u al ghy vromen:
(f. G iij[2]r.)

In Troje kwam de wrede, verwoestende vijand binnen, Breda daarentegen is verlost
door Bond-genoten en genadig behandeld door de Nassauschen Held oftewel Maurits.
Doordat deze tegenstelling TrojelBreda ook al in de proloog naar voren wordt ge
bracht,25 dus helemaal aan het begin en rechtstreeks tot de toeschouwer gericht, komen
ook de verwijzingen naar Troje elders in de tekst in het licht van deze tegenstelling te
staan. Op deze manier maakt Duym zijn publiek er voortdurend op attent dat de inna
me van Breda die van Troje in positieve zin heeft overtroffen.

Duym brengt aan het begin van het stuk nog een andere tegenstelling onder de
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aandacht. Dit is de tegenstelling tussen het welvarende noorden en het arme zuiden,
waarmee hij wil beklemtonen dat de ümame van Breda een daad van rechtvaardigheid
was. In de eerste scène, na de proloog, laat hij schipper Adriaan van Bergen (over wie
dan al gezegd is dat hij door God vercoren is) een monoloog houden. De schipper begint
ermee duidelijk te maken hoe tijdens de oorlog het ene gewest welvarend en gelukkig
wordt, terwijl het andere alleen maar ellende ondervindt:

Hoe ongheliick gaet het nu in den Crijch te werk,
d'een land [= gewest] word daer met rijck, geweldich en seer sterc
En d'ander word heel arm, en al die daar in woonen,
recht wort in d'een gebruyct, men siet 't plat land verschoonen
In d'ander ist moord, brand, Crijchs-geweld dat men hoort,
D'een land dat leeft in rust, elck reyst vrij en onverstoort,
In d'ander en derft ghy niet buyten poorten treden,
Met handen vol gouts gaet ghy in d'een heel met vreden
En nien1and misschiet yet [= ontbreekt het aan iets], elck leeft vrij onbeswaert,
Van niemand kan u dit hier beter ziin verc1aert
Als van my, die alom magh varen, gaen en reysen,
[...] (f.Bij[l]r.)

Van Bergen weet kennelijk waarover hij praat. Omdat hij overal heen kan varen, heeft
hij de voorspoed in Holland kunnen waarnemen:

Com'ick in Holland, daer leeft elck vrij van ghekijf,
Den ploegh gaet sijnen ganck, en het land is vol beesten,
Elek sitt in tsijn gherust van aunsten tot de meesten,
De Steden varen wel, en hebben s'Crijghs te bat,
De Crijchs-lie ziin alom seer aenghenaem, om dat
Sy daer aen winnen siet, en maend-gheld goet afcrijghen,
[dus de soldaten zijn er vriendelijk, omdat de oorlog een goed maandgeld ople
vert]
Het onderscheyt is groot, wat ist oft ick woud' swijghen,
Het scheelt als swart en wit,jae het goet en het quaet,
Tis ongheloofliick dat den Crijch soo ongelijck gaet
Soo tusschen s'Conincx volck: en de verplichte Landen,
[...] (f. B ij [l]v.)

Hebben de verenigde noordelijke provincies (de verplichte Landen) baat bij de oorlog, het
zuiden (s'Conincx volk) ondervindt alleen maar narigheid. Dit schrille contrast veroor
zaakt vreemdghepeys { ..l int hert van de schipper en hij wenst de stad Breda verlost te zien:

o Breda, Breda, ick hoop u te maken bly:
[...]
Ick heb wat goets in sin, en woud' God sulex ghehingen [= toestaan]:
Ick sagh u gheiren eens verlost van 's Spaensch gespuys,
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En dat ghy weer waert bij het oud' Nassoussche huys,
Om dat ghy weer onbeswaert van overlast soud' leven:
Ick hoop de Heer sal my ghenaed' en cloeckheyd gheven:
(...] (f. B ij [1]v.)

De verlossing van Breda is niets minder dan een daad van rechtvaardigheid, zo maakt de
schipper duidelijk. De steden in het noorden zijn bevoorrecht ten opzichte van die in het
zuiden en daar moet verandering in komen. Maar waarom moet nujuist Breda verlost
worden? De schipper noemt twee redenen: Breda behoort van oudsher de Nassaus toe,
en: de stad moet weer vrij zijn als vroeger. Een andere reden wordt verderop in het stuk
genoemd. In het derde bedrijf houden drie hoplieden krijgsberaad; een hunner zegt
dan:

[...] en als sy [= Breda] is ghenomen
Is Braband open heel, tis eenen voet int Land.
(f. D iij [2]v.)

Breda is blijkbaar gunstig gelegen; is deze stad eenmaal ingenomen, dan ligt geheel
Brabant open. Noch dit argument, noch de argumenten van Van Bergen komen ter
sprake in Duyms verslag.

Niet alleen met behulp van tegenstellingen maar ook in de uitbeelding van de per
sonages weet Duym de bevrijding van Breda te verheerlijken en zodoende de oorlog te
propageren. Het opvallendste personage is Maurits. Aan hem gafDuym in kwantitatief
opzicht de grootste roF6 en ook zorgde hij voor een zodanige rolverdeling dat de glans
van Maurits niet door die van andere historische personages verduisterd zou kunnen
worden. Zo doet schipper Van Bergen na het vierde bedrijf (er zijn vijfbedrijven) niet
meer mee en de heroïsche Matthias Helt treedt zelfs helemaal niet op. Helt was de luite
nant die, gezeten in het koude en natte ruim van het turfschip, zo hevig door hoest ge
kweld werd dat hij, zoals Duym in zijn verslag schrijft, zijn eyghen pongjaert uyttrock om
hem het hert afte steken, op dat den aenslach niet en soude ontdeckt worden.27

Het meest van belang voor de verheerlijking van Maurits is de argumentatie die
Duym hem in de mond legt. Maurits treedt naar voren als het type van de bij uitstek
godvruchtige militaire leider die alle goeds beoogt met de stad Breda. Een voorbeeld
ter illustratie:

[...] tis miins Vaders volck, miin Vaderlijcke stat,
Niet gheeren soud' ick haer sien te grond' gaen oft schenden,
Ick sal daer miinen vlijd (ist doenliick) oock toe wenden:
En gave God dat het toeginck nae miinen wil,
[...] (f. C iij[2]v.)

Later in het stuk, als het kasteel ingenomen is, spreekt Maurits de hoop uit dan den goe
den God die voor ons sorghe dmeght hem nu ook Breda zelf in handen zal geven en vervol
gens dringt hij er bij de hoplieden en soldaten op aan geen geweld te gebruiken:
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Elck verschoon dit miin volck, miin Vaderlicke Stad,
En verschoont alder meest, de Maeghden, en de Vrouwen,
Als vroom Soldaten wilt u doch al wel onthouwen,
Dat ghy den Borgher gheen gheweld oft quaet en doet,
Haer hert is doch met ons, heel vroom is haer ghemoet
[...]
Al ist dat den Crijch ons een ander lesse leert,
Den Crijchsman die deugt doet sijn naem, en faem vermeert
(f.G[l]r.)

In Duyms historische verslag staat geen enkele toespeling op Maurits' godvruchtig
heid, noch op diens genadige houding jegens Breda. Ook generaliserende uitspraken
over de ethiek van de krijgsman (zie bovenstaand citaat) - die demonstreren dat Maurits
geweld in het algemeen afkeurt - zijn in het verslag niet te vinden. In het toneelstuk ech
ter, blijkt de militaire leider van de inname christelijke deugden te belichamen.

Hierbij past nog een ander ideologisch aspect, dat we niet alleen bij Maurits maar ook
bij de overige personages aantreffen. Ieder van hen maakt kenbaar zich te willen schik
ken in de door God gewilde en gegeven politieke orde. Ik citeer als voorbeeld een passa
ge uit het gesprek van Maurits met de burgemeesters van Breda, in het vijfde bedrijf:

Ghy Heeren denckt claer niet [...]
Dat ik als vyand sou' tot u nu ziin ghecomen,
Maer tot beschudding' en troost van d'oprechte vromen,
En al dat ick doe is voor miin eyghen niet,
Der Heeren Staten werck ist al dat hier gheschiet:
Tis 'sLands ghemeynen Raed die my nu te werck stellen,
Sy senden my niet om u eenichsins te quellen,
Maer om te brenghen u met haer in een verbond,
Tis u gheluck dat ick den vyand u niet en vond,
Had hy in stad gheweest, ick had hem moeten soecken,
De Stad waer licht gheschend oft gherooft in veel hoecken,
Des danckt God boven al, diet nu soo heeft gheschickt,
Hy maeckt den vyand soo verbaest, en soo verschrickt,
Dat hy al sonder slach oft stoot met schand ghevlucht is:
(f. G ij [i]r. en v.)

Geholpen door God heeft Maurits geweldloos de opdracht van zijn superieuren,
de heren Staten, kunnen uitvoeren. En zoals Maurits zich aan de gegeven orde confor
meert, zo doen ook de andere personages dat. De knecht toont zich onderdanig aan de
schipper, de schipper aan Maurits, Maurits aan de heren Staten; de soldaten zijn onder
darlig aan de kapiteins, de kapiteins aan Maurits, enzovoorts. Dit ordelijke gedrag - het
weerspiegelt overigens het samenlevingsideaal van Duyms tijd28 - krijgt in het histori
sche verslag geen nadrukkelijke aandacht. In het toneelstuk fungeert het als het zo
veelste argument waarmee de inname van Breda tot voorbeeld van goede oorlogvoe
ring wordt verheven.
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Tot zover mijn opmerkingen bij Duyms toneelstuk over de inname van Breda. Ik heb
aannemelijk willen maken dat Duym het als propaganda voor de oorlog tegen Spanje
bedoeld heeft. Die interpretatie wordt ondersteund door andere passages in het 'Ghe
denck-boeck', het kader waarin Duym dit toneelstuk niet voor niets geplaatst heeft.

3. Vermelding van de betaling aanJacob Duym in de stadsrekening over 1606. (GAB, I-la 1584 fol. 186'
repro Bea Hoeks, coll. GAB 1991-2159n).

Duym presenteert zichzelf een paar keer als de uitgeweken Brabander die zijn ge
boortestreek graag bevrijd zou zien om er naar terug te kunnen keren. Zo noemt hij zijn
verblijf in Leiden mijn ballingschap29 en spreekt hij de hoop uit dat den lieven Cod ons ofte
onse naercomelinghen noch saljonnen, dat sij met belijdinghe van Codes woord [dus met behoud
van het gereformeerde geloof] ende met liiff [met genoegen, in vrede] sullen moghen in
haar Provincie van Brabant weder keemt. 30 Duym hoopt dus dat hij zelfofzijn nakomelin
gen ooit in vrede naar Brabant kunnen teruggaan. Maar die wens kan alleen vervuld
worden als het daar veilig is. Dat is volgens Duym zeker niet het geval als er via onder
handelen een vrede tot stand komt: hij vindt de Spanjaarden volslagen onbetrouwbaar.
Zij hebben vaak genoeg bewezen sluwe bedriegers te zijn, die met harenJesuwijtschen hoop
anders niet en soecken, dan den Paus van Roomen op hare schouderen te draghen, ende in haer herte
te dencken den Coninck van Hispaignen Monarche van heel Christenrijck te maken. Nee, zo'n
vrede, eengeveynsde vrede zoals Duym zegt, biedt geen oplossing. Eengoede crijgh daaren
tegen wel, want die leidt tot eengheduerighen ende oprechten vrede. Aan die vrede zouden
de zuidelijke provincies, die nu helaas nog verblind worden door des Paus moghentheyd, en
de oudtheyd der Roomscher Kercken en degroote macht des Conincx van Hispaignen, actiefmoe
ten meewerken, aldus Duym. Daartoe zou er zijns inziens een soort strijdverbond tus
sen Noord en Zuid moeten komen: ghesaemder handt, zo formuleert hij het, dienen de
Nederlandse provincies hetjock ende slavernij der Spaingnaerden quijt [te] maken. Al deze ci
taten ontleen ik aan de opdracht bij het zesde en laatste toneelstuk van het 'Ghedenck
boeck', dat een veelzeggende titel heeft: 'Een bewijs dat beter is eenen goeden Crijgh,
dan eenen gheveynsden Peys'.

Maar al ver voor dit laatste 'hoofdstuk' van zijn boek heeft Duym de lezer al tot zijn
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opvatting over de oorlog tegen Spartie proberen over te halen. Daartoe dient bijvoor
beeld een niet mis te verstaan gedichtje, dat eindigt met Duyms eigen zinspreuk, "Re
den verwint":

Tbt de Imvoonders des Landts.
Bidt, waeckt, geeft, tis nu tijd, laet het u niet verdrieten,
Tis voor t Land, voor u selj" voor u wijf, voor u Kint,
Soa mooghtghy weer den troost van t'Goddelijckwoordghenieten,
Maeckt u het Spaensch jack quijt, s'Lands vrijheyd doch bemint,
Een goe saecl;: int lest door crijgft (!ft Reden Verwirlt.

Een goede zaak overwint uiteindelijk door middel van oorlog ofwel, volgens Duym,
het gezonde verstand. "Reden Verwint": J acob Duym roept zijn lezers op verstandig te
zijn en de strijd tegen de Spanjaarden te steunen. Deze oproep heeft een belangrijke
plaats in het 'Ghedenck-boeck' gekregen: direct voorafgaand aan de toneelstukken. 31

Ik kom tot een afronding. We weten - ik heb dat in mijn inleiding uiteengezet - dat
Duym in zijn tijd de vredesgezindheid had zien toenemen.32 Hij werd daardoor, zo
blijkt uit zijn 'Ghedenck-boeck', persoonlijk getroffen en reageerde zoals dichters dat in
de zeventiende eeuw bij voorkeur deden: hij schreefliteratuur om de publieke opinie bij
te sturen. stofputte hij uit de geschiedenis van de oorlog tegen Spartie; een van de
episodes die hij daaruit selecteerde, betrofde inname van Breda met het turfschip. Bra
bant moest bevrijd worden, vond de Brabander Duym, en met het voorbeeld van Breda
kon hij laten zien welk een succesvol begin daarmee gemaakt was. DUYU1S propagan
distische boodschap raakte echter spoedig achterhaald. In oktober 1606, dus negen
maanden nadat Duym zijn 'Ghedenck-boeck' gepubliceerd had, besloot de staatkundi
ge leider van de Republiek, raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, de vredespoli
tiek te gaan voeren die drie jaar later tot het Twaalfjarige Bestand zou leiden. Duyms
propaganda voor de oorlog tegen Spar~e kwam dus al in de laatste maanden van 1606
haaks te staan op de officiële politiek. Dit maakt het begrijpelijk waarom het 'Ghe
denck-boeck' nooit herdrukt is en waarom geen van de daarin verzamelde toneelstuk
ken ooit is opgevoerd - met uitzondering van dat ene, het stuk over het turfschip, dat in
het herdenkingsjaar 1990 in Breda zijn première beleefde.33

AANTEKENINGEN

Ghedruckt tot Leyden, by Henrick Lodowijcxszoon van Haestens, in den iaere 1606. Dit exemplaar
wordt nu bewaard in de bibliotheek van het Gemeentearchiefvan Breda (sign. MB 214). Het exemplaar
waaruit ik zal citeren, is dat van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (sign. 760 F-9). Vindplaatsen
van andere exemplaren opgenomen in Meeus 1983, onder nr. 76.
GemeentearchiefBreda, Oud-stadsarchief; inv. nr. H. 285-7.
Duym noemt ook de naam van zijn vriend: [...j doel' iJrient AmbrosiumlV1artilJi [. ..j. Dit was
naar alle waarschijnlijkheid Mr. Ambrosius Martini (1530-1612), die in 1611 schepen van Breda zou
worden. Evenals Duym kwam hij oorspronkelijk uit Leuven. Zijn vader was daar secretaris van de uni
versiteit geweest (Gilles Martini, gestorven te Leuven in 1540) en blijkens een notarieel document d.d. 8
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januari 1613 bezat de weduwe van Martini daar nog steeds erfgoed (GemeentearchiefBreda, Schepen
banksarchief, inv. nr. RBreda 512, f. 16-17). Over het geslacht Martini: De Vries 1957.
GemeentearchiefBreda, Oud-sradsarchief, inv.nr. H. 1584, fol. 186 (ook geciteerd in Van Duinkerken
1957, p. 33). 36 Rijns gulden was in de tijd van Duym ongeveer gelijk aan het maandloon van een ge
schoolde arbeider.
Grootes 1984, p. 30.
Als op 30 november 1590 de kamer officieel wordt opgericht, d.w.z. van het stadsbestuur de toestem
ming krijgt om te exerceren ende oeffenen Inder comte die rnen noempt Rethorijcke ende tot dien el'ndegezamentlic
ken te mogen vergaderm, can/er houdm ende haer bert ofblasoen nzit advis, woort ende blom alsvoren openbaerlicken te
mogen ul'thangm, dan staat de naam van Duym niet bij de acht broeders en acht beminders (Briels 1974, p. 64,
65 nr. 16). Hij is dan wel al bekend als toneelschrijver, want een aantekening van 25 augus tus 1588 in het
Gerechtsdagboek luidt: Sl'n bl'Jacob Dul'm overge/evert twe spelen om tegen Oetobr)' toecomende te spelen, te we
ten teene int vroedegeintituleert den st11,t die dengelovige mensche weervaert, er/de tande!' int zotte, ende naer dat de se/
ve bl' emige Wten Gerechte warengevisiteert, hebben deselve alsoe bewillicht,gespee/t te werden. (Briels 1974, p. 64
nr. 11).
PoJl1898, p. 5; BrieIs 1974, p. 38 en 66 nr. 20. Vanaf1600 is Duym geen Keizer meer (blijkens Briels 1974,
p. 72 nr. 35).
De belangrijkste bronnen voor gegevens over Duyms leven zijn Poll 1898 en Van Even 1901. Duyms bi
ografie is echter nog verre van compleet. Noch de plaats, noch het jaar van zijn overlijden zijn bekend.
Onduidelijk is ook wanneer en hoe hij vanuit zijn geboorteplaats Leuven, waar hij in 1574 deel uitmaak
te van het stadsbestuur en in 1576 kapitein was over gewapende burgers, in het leger van WiHem van
Oranje terecht is gekomen. En: ging aan die politieke overstap een religieuze vooraf? (blijkens het 'Ghe
denck-boeck' is Duym gereformeerd.) Ook niet duidelijk is waar hij verbleef tussen 1608, toen hij uit
Leiden vertrok, en 1612, toen hij zich in de Brabantse heerlijkheid Ekeren (iets ten noorden van Antwer
pen) op het huis Muysbroe(c)k bevond. Aanvullingen betreffende Duyms activiteiten als 'Leidse' rede
rijker bieden de archivalia die geciteerd worden in Briels 1974. Een gegeven over Duyms leven in Leiden
buiten de rederijkerij, dat Poll noch Van Even vermelden (en dat bij mij alleen maar meer vragen
oproept), komt uit de 'Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit' (eerste deel, p. 130): op 5juni
1600 heeft het bestuur van de Leidse Universiteit drye stucken. tapyten [. ..J gecoft vanJoncheerjacob Duym, de
e/le om 4gulden, be/opende te samen. aenge/den 323 gulden 15 stuivers.
'In Jacobi Duym Viri NobiJis Tragoedias' door B.(onaventura) Vulcanius, hoogleraar Grieks aan de
Leidse Universiteit en van Vlaamse origine (geboren te Brugge). Van de in Gent geboren Daniël Heinsi
us, in 1606 eveneens aan de Leidse universiteit werkzaam als hoogleraar Grieks (vanaf 1605, daarvoor
was hij onder meer 'Extra ordinaris Professor Poesos', dus buitengewoon hoogleraar in de dichtkunde),
is het lofdicht 'InBalthasaris Gerardi execrandum facinus, a Nobilis viro Iacobo Duymio vernacula lin
gua conscriptum' (Op de vloekwaardige misdaad van B.G., door de edelmanJacob Duym in de inheem
se taal beschreven). Deze titel slaat op Duyms toneelstuk 'Het moord-dadich stuck van Balthasar Ge
rards begaen aenden persoon vanden Prins van Oraignen', dat een Nederlandstalige bewerking is van
Heinsius' eigen neolatijnse drama 'Auriacus sive Libertas Saucia' (1602). Een vertaling van Heinsius' lof
dicht staat in Duym z.j., p. 53.

10 Poll 1898, p. 4; Van Even 1901, p. 522, 523. Beiden baseren zich op wat Duym zelfhierover in zijn 'Ghe
denck-boeck' meedeelt.

11 Zie Briels 1974, p. 66, 72.
12 Schotel 1871 (I), p. 278-286 (het citaat staat op p. 279); De Pater 1946, p. 118-120. Er deden in totaal elf

kamers mee. Behalve tirannen als Nero en Herodes beeldde men ook de Tl'raz1l1l'e uit, en, refererend aan
het nog tamelijk recente verleden van de Bartholomeusnacht (24 augustus 1572), de Parijsche moord
(Schotel a.w., p. 279).

13 Schotel idem, De Pater idem (zie noot 12).
14 Op 31 oktober 1596, vijf maanden na het rederijkersfeest in Leiden, dat in de week van 27 mei plaats

vond, werd een Drievoudig Verbond tegen Spanje gesloten tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek.
Onderhandelingen die uiteindelijk tot dit Verbond zouden leiden, waren echter al sinds het najaar van
1595 gaande. Het Verbond was voor de Republiek mede van belang omdat zij hierbij door twee grote
buitenlandse mogendheden als soevereine staat erkend werd Hierover o.a. Den Tex/Ton 1980, p. 90-94.
Over de vredespogingen vanuit de Zuidelijke Nederlanden: Van Eysinga 1959, p. 9-19.
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15 Zie b.v. Vermeer 1987 enBax 1940, p. 179-183. Bax vermeldt in een voetnoot op p. 180 ook een mij on
bekend rederijkersstukje getiteld 'Verkondinghe Van des Vreuchden-Ryckes By die van de Camer van Do
rangie Lelie In Liefde Groeyende tot Leyden' en ondertekend met initialen RVI.D., die hij oplost als Re
den Verwint [== de zinspreuk van] Iacob Duym.

16 Over het politieke krachtenveld tussen de Republiek, Frankrijk en Engeland handelen De Pater 1940, p.
23-42 en Van Eysinga 1959, p. 22-66.

17 Van Eysinga 1959, p. 76. De toegenomen vredesstemming blijkt ook uit een pamflet van 1605: 'Trou
hertighe vermaninghe aan het vereenichde Nederlandt [...] dienende tot eene waerschouwinghe van alle
vrome Christenen, ende beminders der Nederlantsche vryheyt' (Knuttel 1978, nr. 1300). I-Iierin wordt
gewaarschuwd tegen de zogenaamde voorstellen met bedriegelijk aanlokkelijke voorwaarden voor een
vrede tussen de Republiek en de (namens Spanje in het Zuiden regerende) aartshertogen, zoals gods
dienstvrijheid en behoud van de privileges. Interessant is dat zelfs Rooms-katholieke lezers aangespro
ken worden: Endeghy Roomse/u Catholijeken die des Vaderlants vryheyt be-

laet uniet 11/ijS maken, dat ten aerlSÎen van de religie uwe lasten endepericulm onder 't Spaensehe rE;e'i/nent ec'n
haer minder sullmwesen (f. C [1] v.).

IS Dit werk is een coproduktie van Saxo Grammaticus oftewel Petrus Scriverius, die het eerste deel ver
zorgde, enJacob Duym, die het gedeelte over de oude graven en nieuwe gouverneurs voor zijn rekening
nam. Om praktische redenen citeer ik uit Duym 1612, een uitgave die, afgezien van de paginering, over
eenkomt met die van 1606.

19 Ik ga hier uiteraard niet in op de vraag wat de bronnen voor Duyms geschiedschrijving zijn geweest. Ge
gevens over de oudste gedrukte bronnen biedt Hallema 1925. De door Hallema niet opgespoorde verta
ling van de Histoire l'vlemomble [...j door C. Brandt (p. 102, voetnoot) berust in de bibliotheek van het Ge
meentearchiefvan Breda (sign. 5-C-19).

20 Behalve aan het stadsbestuur is de opdracht ook gericht aan Iustinus van Nassau, die zich als halfbroer
van Maurits vereerd kon voelen met de lofdie Maurits van Duym krijgt. Iustinus was de zoon van Wil
lem van Oranje en de Bredase poortersdochter Eva Elincx.

21 Enkele bewijsplaatsen: iek betrout God den Heere: IDie door my wereken sal (de schipper; f. Aiij [2]1'.); Engave
God dat het toeginek Iwe miinenwi/ (Maurits; f. C iij[2]v.); "Tis vreemd dat daer geen Pril1.l~ hoe stenk, hoe rijek
van landen I En is, aft God he~ft al sijn saken in sijn handen, [. ..j Hy is Heer bOlJen al (Maurits; f. Diij [1] 1'.

22 Hierover b.v. Geurts 1983, p. 283-289 (over pamfletten waaruit deze opvatting naar voren komt);
Groenhuis 1977, p. 77-92 (een meer algemene beschouwing) en Kossmanu 1987 (idem). Ook andere to
neelstukken in het 'Ghedenck-boeck' bevatten wel eens eeu passage die door deze parallel ingegeven
lijkt te zijn.

23 Duym 1612, p. 104. De parallel is niet door Duym bedacht, de uitwerking echter wel. Zie b.v. 'Een nyeu
Liedeken vant innemen van Breeda' uit 1590: tGhiuekt daer ghelijct met Troym de I Die tGrieksehe Paert in
haerlie ste I Haelden, end zijn (KuiperiLeendertz 1925, Il, p. 23).

24 Bijvoorbeeld in een scène waarin hij laat zien hoe volslagen verrast de vijand werd. In het vijfde bedrijf
voert Duym een (vijandelijke) schildwacht van het kasteel ten tonele, die, terwijl hij uitkijkt op het in
middels binnengesleepte turfschip, vertelt hoe hij, lees- en leergierig als hij is (Des daeghs lees' iek sar veel,
om weten de vorige dag nog gelezen heeft van1royen, de schoonel! Stad, [. ..j IHoe sy 11eeHe.erc>nd
ginek, hoe syghewonnCl1was: IDoor hetgroot houten paert [.,.j. Dat verhaal maakt hem angstig: v'(Jor suhken har
dCl1 dagh ist dat iek altijd ducht; even later wordt hij neergestoken (f. F iij [1] 1'. en v.).

25 En Troyeu was verbmnt, na Mars zeden, I Maer Breda word verlost, en quijt van haren last, IDe vrimden
ereghensyiu[...j(f.B [1]v.).

26 Maurits' heeft het grootste aandeel gesproken tekst: 260 verzen. Een tweede kwantitatieve indicatie is
dat hij in alle bedrijven optreedt, terwijl de rol van b.v. schipper Adriaan van Bergen (die Maurits met 230
verzen gesproken tekst op de voet volgt) na het vierde bedrijfis uitgespeeld (er zijn vijfGheschiedenis[sm]
of bedrijven). Over Maurits wordt bovendien veelvuldig gesproken: zowel in iedere scène waarin hij
niet zelfoptreedt (er zijn veertien uytkomst[en] ofscènes, in zes daarvan treedt Maurits op), als in de pro
loog en de epiloog.

27 Duym 1612, p. 104.
28 Zie bijvoorbeeld Veenstra 1968, p. 120.
29 Zie het slot van de opdracht bij het derde stuk uit het 'Ghedenck-boeck': 'Benoude Belegheringhe der

stad Leyden, uyt bevel des Machtighen Conincx van Hispaignen, in den laere 1574 haer aen-ghedaen.
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Ende het wonderbaerlijck ontset daer op den derden dagh Octobris 1574 ghevolght'.
30 Zie het slot van de opdracht bij het vierde stuk uit het 'Ghedenck-boeck': 'Belegheringhe Der Stadt Ant

werpen, By den prince van Parma Uyt crachte van sijne Conincklijcke Majesteyt van Hispaignen, in den
jaere 1584. Mistgaders het droevich overgaen der Stadt'.

3] In al hetgene dat aan Duyms oproep voorafgaat, zijn er voorbereidende signalen van te vinden: de titel
van het 'Ghedenck-boeck', waarin de lering verwoord wordt (men moet leren inzien dat de Spanjaarden
het kwade belichamen en de Nassause vorsten het goede); de afbeelding van Maurits op de titelpagina
dus van de militaire leider in de strijd tegen Spanje -, en de opdracht aan Maurits, waarin Duym onder
meer zijn eigen krijgsverleden onder Willem van Oranje memoreert en die hij eindigt met het verzoek
aan Maurits hem in dienst te nemen (bidde uwe Excellentie dat haerghelieve my in wat saecken dat het oock zy, tot
haren dienst teghebntycken r..J, f. * iii[2]r.; zo wordt de opdracht óók een soort sollicitatie en kan de rest van
het 'Ghedenck-boeck' als een bewijs van goede trouw aan Maurits gelezen worden). Dan zijn er nog de
lofdichten, afkomstig van tijdgenoten van Duym. Het merendeel vestigt de aandacht op de militante le
ring, waarbij in sommige gevallen een direct verband gelegd wordt met Duyms eigen krijgsverleden.

32 Wijngaards 1974 gaat mijns inziens anachronistisch te werk als hij een ander toneelstuk uit Duyms
'Ghedenck-boeck', t.w. 'Het Moordadich Stuck van Balthasar Gerard's, van een literair-sociologische
achtergrond voorziet door naar de latere tegenstelling Maurits-Oldenbarnevelt te verwijzen (p. 124, 125;
zie ook Wijngaards' inleiding in Duym z.j., p. 46, 47). Alle opdrachten bij de toneelstukken in het 'Ghe
denck-boeck' zijn gedateerd op 1januari 1606 (de toneelstukken zelfzijn niet gedateerd, maar aan te ne
men valt dat zij eerder dan de opdrachten zijn geschreven) en pas op 10 oktober 1606 besloot Oldenbar
nevelt de op vrede gerichte politiek te gaan voeren die uiteindelijk in het Twaalfjarig Bestand zou uit
monden en die hemin conflict met Maurits zou brengen (Van Eysinga 1959, p. 77).

33 In het kader van de herdenking '400 jaar turfschip Breda' en de opvoering van het stuk door het Ama
teurtoneel Breda bezorgde Kees van Meel een moderne uitgave van de tekst (Duym 1990). Voor hun
hulp bij het aandragen van materiaal en suggesties ten behoeve van dit artikel benik veel dank verschul
digd aan Dr. L. van Gemert, Drs. c.G.P. van Meel, Drs. P. Toebak, Drs. G. Veldman, Drs. R. Wols ende
studenten van het Utrechtse specialistencollege over Duyms toneelstuk.
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