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BOEKBEOORDELINGEN

Vondel ontsloten voor Italiaanse oren

Simona Brunetti & Marco Prandoni (red.), Gysbreght van Aemstel di Joost van den 
Vondel. Il crollo di Amsterdam in una tragedia del Secolo d’Oro olandese. Bari: 
Edizioni di Pagina, 2018. 255 p., ISBN 978-88-7470-655-6. Prijs: € 24,00.

‘De val van Amsterdam in een tragedie van de Neder-
landse Gouden Eeuw’ is de programmatische titel van 
een Italiaanse uitgave van Vondels beroemde stuk 
 Gysbreght van Aemstel. Deze uitgave bevat een Itali-
aanse vertaling met daarachter een kritische tekstuit-
gave, voorafgegaan door een stuk van Ronald Klamer, 
de oprichter en leider van het toneelgezelschap Het 
toneel speelt, over de vitaliteit van de Gysbreght, en 
gevolgd door een hoofdstuk over ‘een mozaïek van 
stemmen’ van neerlandicus Marco Prandoni, wiens 
dissertatie eveneens deze titel droeg, een artikel over 
‘een bloederige engel in de slachting van Amsterdam: 
toneelmachines en nieuwe koren voor een 21ste-eeuwse 
voorstelling’ door theaterwetenschapper Simona Bru-
netti, en een opstel van schrijver, vertaler en dramaturg 

Laurens Spoor over het vertalen van Vondels zeventiende-eeuws Nederlands in 
hedendaags Nederlands. Ten slotte tekende literatuurwetenschapper Anna de Haas 
voor een appendix over een achttiende-eeuwse adaptatie van de tragedie.

Het boek biedt dus veel. In deze uitgave kunnen we nu de tekstgeschiedenis van de 
Gysbreght uitstekend volgen, meer dan voorheen. De basistekst voor deze editie is niet de 
eerste uitgave van 1637 bij Willem Blaeu in Amsterdam, maar die van 1638 bij dezelfde 
uitgever. De varianten met de eerste editie vonden hun plaats in het kritisch apparaat, 
evenals die met de editie van 1659 bij de weduwe van Abraham de Wees, door Vondel 
zelf herzien en gecorrigeerd, en die van de druk van de tekst van 1729, uitgegeven door 
de Schouwburgdrukker David Ruarus. In het voorwoord ‘Aan den lezer’ wordt gesteld: 
‘’t Is allen bekend, dat dit stuk nu niet kan gespeeld worden, zo gelyk de Dichter 
’t geschreeven heeft’ en ‘noodzaakelyk diende veranderd te worden’ (234, n. 4 en 5). Dit 
geeft duidelijk de achttiende-eeuwse praktijk aan. En in deze uitgave van de tekst van 1729 
zijn de wijzigingen in de tekst zelf doorgevoerd. De gedeelten van de Gysbreght die daarin 
waren weggelaten zijn in de tekst grijs gemarkeerd, terwijl de toevoegingen in de genoemde 
appendix van De Haas zijn te vinden. Deze editie biedt daardoor meer dan De werken 
van Vondel (Wereldbibliotheek) of de editie van Mieke B. Smits-Veldt. Ze maakt eens te 
meer duidelijk dat een toneeltekst een toneeltekst is, een script dat desgewenst aangepast 
kan worden aan nieuwe situaties. Sterker nog: zelfs als de oorspronkelijke tekst geheel 
intact blijft, zal door regie, decor en spel iedere productie haar eigen accenten zetten en 
interpretatie geven. Dat maakt toneel extra spannend als genre en als onderzoeksobject.
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In dat opzicht – en in andere – is het een gelukkige keuze om in deze uitgave 
literatuur- en theaterwetenschappers en ‘uitvoerenden’ (om Spoor en Klamer zo 
te betitelen) samen te brengen. De wetenschappers ontrafelen de teksten, terwijl 
de uitvoerenden vooral de blik richten op wat Vondel nu nog te zeggen heeft. 
Ronald Klamer, die met zijn gezelschap het stuk weer opvoerde in de jaren 2012-
2014 en 2016-2017,1 kijkt zoals gezegd naar de hedendaagse vitaliteit van de 
Gysbreght, onder het motto (de subtitel van zijn artikel) ‘Er is geen kunst zonder 
obstakels’. De door-en-door christelijke Gysbreght op de planken brengen in de 
huidige seculiere tijd blijkt geen sinecure. Het toneel speelt doet dit door de nadruk 
te leggen op de tragedie als een stuk dat ‘gaat over liefde, hartstocht en trouw’, 
dus een seculariserende positionering. In die zin staat het gezelschap in een tradi-
tie: ook de uitgave 1729 verwereldlijkte de tekst. Bijvoorbeeld het beroemde koor-
lied ‘O Kerstnacht, schoner dan de dagen’ werd vereenvoudigd, en het sterke, 
emotionerende taalgebruik (kinderen die van de borst worden gerukt), werd weg-
gelaten.

Diezelfde moeilijkheid – hoe breng je de tragedie voor toeschouwers en lezers van 
deze tijd – geldt voor Vondels taal, zoals Laurens Spoor belijdt. Hij heeft getrouw 
aan tekst en metrum (de alexandrijn) geprobeerd Vondels verzen te moderniseren 
naar nu begrijpelijk Nederlands. In tegenstelling tot Frans of Engels, die in de 
 eeuwen van de zeventiende tot de huidige vrijwel hetzelfde zijn gebleven, is het 
Nederlands sterk veranderd tussen de zeventiende en de eenentwintigste eeuw. Hoe 
moderniseer je dan ‘tekstgetrouw’, als sommige dingen nu niet meer helder zijn, of 
zelfs afweer oproepen (denk aan Zwarte Piet en de rol van de joodse Shylock in 
Shakespeares De koopman van Venetië)? Spoor bespreekt in dit verband enkele kwa-
lificaties die aan Vondel zijn gegeven: ‘de Nederlandse Shakespeare’, ‘onze Racine’, 
‘onze Goethe’. Hij heeft voor deze modernisering de koorliederen ingekort, ‘die voor 
huidige oren te langdradig zijn’ (225).

Er valt veel goeds te zeggen over deze uitgave: de tekstuitgave is uitstekend, de 
vertaling heel adequaat voor zover ik kan nagaan als niet-moedertaalspreker van 
het Italiaans, en op deze manier wordt Vondel ontsloten voor Italiaanse oren. 
Natuurlijk zijn er kleine foutjes zoals verkeerde afbrekingen in niet-Italiaanse 
woorden, maar die mogen geen naam hebben. Ik heb drie opmerkingen bij deze 
uitgave. Ten eerste: door de uitgave in het Italiaans te maken, wordt de lezers-
groep uitgebreid, maar ook versmald. Waarom is dit boek niet in het Engels 
uitgebracht? Ten tweede: vertaling en tekst zijn nu na elkaar afgedrukt. Voor mij 
als literatuurwetenschapper is het prettiger als beide parallel gepresenteerd worden. 
Maar uiteraard past deze keuze uitstekend in de al genoemde combinatie van 
wetenschappers en uitvoerenden. De laatste categorie heeft minder de behoefte 
vertaling en origineel te vergelijken. Ten derde: hoe prettig het ook is om de 
verschillende versies van de Gysbreght te kunnen vergelijken, de eigenlijke verge-
lijking van de versie vergt wat bladerwerk tussen editie en appendix. Al begrijp ik 
hier de (praktische) keuze ook.

Kortom, ik feliciteer de editoren Brunetti en Prandoni, en geef hun ter overwe-
ging om deze uitgave ook in het Engels uit te brengen, waarbij de verschillende 
stadia van de tekst op de pagina’s worden gepresenteerd en de Engelse vertaling 

1 Zie https://www.hettoneelspeelt.nl/gijsbrecht-van-amstel.






