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Het zien gaat voor ’t zeggen – over het belang van het toneelstuk Medea (1667) van Jan Vos 
 

•   Peter Nieuwenhuizen 
 

 
 
Vorig jaar mei werd het Limburgse Berghem opgeschrikt door een gruwelijke moordpartij: een 
moeder bracht haar zoons op gewelddadige wijze met een mes om het leven en pleegde daarna 
zelfmoord door voor een trein te springen. In het dagblad Trouw werd door Peter Henk Steenhuis al 
snel de relatie gelegd met een drama van Euripides; de krant kopte in vette letters: “Medea kent de pijn 
in Berghem”. Steenhuis zag overeenkomsten tussen de gruwelijke gebeurtenissen in Berghem en het 
Griekenland van zo’n 2500 jaar geleden. Een foto refereerde aan een opvoering van Medea door de 
toneelgroep Amsterdam in het seizoen 1988-1989. Ruim 300 jaar eerder deed Medea ook al eens veel 
stof opwaaien in Nederland, in de uitvoering van Jan Vos. 
 
In 1975 verscheen na ruim tweehonderd jaar een nieuwe uitgave van het toneelwerk van Jan Vos.  
Deze wetenschappelijke uitgave, voorzien van inleiding en aantekeningen door W.J.C. Buitendijk, 
werd met gemengde gevoelens ontvangen. Porteman (1977) is lovend: hij spreekt over een onterechte 
verguizing van drie eeuwen, een gewettigde rehabilitatie van Vos als mens en dichter en het inlossen 
van een laakbare schuld van de Nederlandse neerlandistiek. Verkuyl (1977) spreekt over een 
monumentale uitgave en voegt nog enige gegevens toe aan de Buitendijk-editie. Rens (1976) verbaast 
zich erover, dat er na de uitputtende dissertatie van Worp uit 1879 nog zoveel nieuwe elementen naar 
voren komen. Kruyskamp (1976) acht het stuk Medea belangrijk door het onderwerp en de principiële 
voorrede. 
Grootes (1976) daarentegen juicht de erkenning van Vos’ dramaturgisch vakmanschap wel toe, maar 
voorziet vooralsnog geen heropvoering van Vos’ werk. Begrip is volgens hem nog geen appreciatie. 
Tindemans (1977) stelt zelfs dat alleen schaarse kenners zich van Vos’ bestaan bewust zijn en dat zijn 
teksten sedert eeuwen ongelezen en ongespeeld zijn gebleven. Tindemans verwacht ook na deze 
heruitgave geen hernieuwde belangstelling voor opvoeringen van Vos’ toneelwerk, zoals de Medea. 
Sebastiën Dudok van Heel (1980) heeft tenslotte, na veel onderzoek in het Amsterdams 
gemeentearchief, een aantal beweringen en veronderstellingen van Buitendijk gecorrigeerd aan de 
hand van de teruggevonden archiefstukken, opgesteld tijdens het leven van Jan Vos. 
 
Deze stellingen roepen de vraag op: is het toneelwerk, en met name het controversiële stuk Medea van 
de auteur Jan Vos, belangrijk geweest voor het toneel in de zeventiende eeuw? Komt het stuk Medea 
hedentendage nog in aanmerking voor opvoering op het Nederlandse toneel? 
 
In een aantal stappen kan zo’n vraag nader uitgewerkt en onderzocht worden. 
Wat is de inhoud van het stuk en wat zijn de algemene opvattingen over dit werk en het toneel in die 
tijd? Zitten er in de levensloop van de auteur elementen, die gevolg hebben voor het karakter van het 
stuk Medea? Wat was zijn bij de Amsterdamse Schouwburg? Welke waren de belangrijkste 
toneelopvattingen in de zeventiende eeuw? Hoe is de relatie van Medea met een deel van de 
Metamorphosen van Ovidius? Wat zijn de hedendaagse oordelen over Medea en de mogelijke 
heropvoering ervan? 
 
KUNST- EN VLIEGWERK 
Amir (1996) noemt Jan Vos een der eersten die over kunst- en vliegwerken op het toneel schreef. ‘Het 
zien gaat voor ‘t zeggen’, was zijn motto. In 1638 had Vos al het spektakelstuk Aran en Titus 
geschreven, waarin allerlei gruwelen op het toneel werden vertoond: afgehakte handen en hoofden, 
kinderlijkjes die opgediend en door de moeder verorberd werden, moord en doodslag. Met zijn tweede 
spektakelstuk Medea uit 1667 werden de mogelijkheden van de Amsterdamse Schouwburg ten volle 
benut. Spektakelstukken zouden tot ver in de achttiende eeuw het Amsterdamse toneelbeeld bepalen. 
In de negentiende eeuw kwam er het negatieve commentaar van Bilderdijk, die de Medea in het 
openbaar een vervelend en ‘lankwijlig’ stuk noemde. Jan Vos miste volgens Bilderdijk smaak en 
kunde. 
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Ook in de twintigste eeuw was de kritiek op Medea niet mals. Van Duinkerken (1945) spreekt over 
‘een afgrijselijk stuk…thans leest niemand het meer’. Van Duinkerken concludeert dat Vos als 
Schouwburgregent de gevolgtrekking had gemaakt: ‘wie volk wil trekken, moet iets laten zien…het 
zien gaat voor het zeggen’. Zijn volgende overweging is dat Medea als treurspel nog minder waard 
was dan Aran en Titus. Hij had de indruk dat de Medea ‘alleen geschreven werd om ontzagwekkend-
veel te laten zien’. 
 
Waar Jan Vos zijn stuk Medea precies op baseerde, is onbekend. De oudste bekende versies van de 
Medea-legende zijn die van Euripides, Seneca en Ovidius. De laatste werd veel op school gelezen in 
de zeventiende eeuw. 
Publius Ovidius Naso (43 v.Chr. – 17 n.Chr.) dicht in zijn zevende boek van de Metamorphosen, hoe 
Jason, op jacht naar het Gulden Vlies, Medea ontmoet. 
De Jong (1964) vat de oudste Medea tragedie als volgt samen: ‘de Kolchische prinses Medea trekt met 
Jason mee naar Griekenland, op de vlucht haar eigen broer Absyrtus dodend. Verjaagd uit Jasons 
vaderstad Jolkos, komt het paar te Korinthe, waar Jason zijn gemalin ontrouw wordt en de dochter van 
koning Kreon huwt. Euripides’ treurspel beeldt de wraak van de gekrenkte Medea uit. Zij veinst een 
verzoening en laat prinses Kreuse door haar kinderen een betoverd gewaad met bijbehorende diadeem 
als bruidsgeschenk aanbieden. De bruid komt door verbranding om het leven, evenals haar vader. Na 
deze moord gepleegd uit afgunst, volgt een door wraak ingegeven doodslag. De verstotene zal Jason 
treffen in zijn eigen kinderen. Het slot der tragedie toont Medea op een door gevleugelde draken 
getrokken wagen; naast haar liggen de lijken van de kinderen die ze zelf heeft gedood. Vervloekt door 
Jason, verdwijnt ze in de lucht’. 
 
Wat voor functie kon zo’n toneelstuk hebben in de zeventiende eeuw? Smits-Veldt (1991) ziet het 
toneel als terrein van de trits Onderwijzen (docere), emotioneel Bewegen (movere) en Behagen 
(delectare), volgens het principe van Horatius, in een zorgvuldige menging van Nuttig (utile) en 
Aangenaam (dulce). Preekstoel en toneel waren ordescheppend en ordebewarend. De auteur hield zich 
met het menselijk functioneren in de wereldlijke orde bezig, de predikant met het zieleheil van de 
toehoorders. Volgens Smits-Veldt vond Vos het onderwijzen een eerste taak voor het toneel. De mens 
moest zich leren wapenen met behulp van de stoïsche moraalfilosofie, tegen de gevaren van 
Onmatigheid. Zo demonstreerde Vos de excessen van wraak en weerwraak via ijzingwekkende 
taferelen in zijn stuk Aran en Titus (1638). 
 
JAN VOS’ LEVENSLOOP 
Worp heeft voor zijn dissertatie uitgebreid onderzoek gedaan naar het leven van Vos. Zijn gegevens 
zijn voor latere Vos-onderzoekers telkens het uitgangspunt. Worp beschrijft hoe Jan Vos in 
Amsterdam is geboren tussen 1615-1620, zich baserend op de huwelijksdatum van Vos (4-2-1639). 
Buitendijk haalt een notariële akte uit 1646 aan, waaruit blijkt dat Vos 35 jaar is en dus geboren moet 
zijn in 1610 of 1611. 
Jan Vos heeft zijn hele leven in Amsterdam gewoond en is er ook op 12 juli 1667 begraven. Hij 
oefende het beroep uit van ‘glasemaecker’ en ‘glaslooder’ (glaszetter, later stadsglazenier). Buitendijk 
merkt op dat Vos als glaszetter lid was van het Sint Lucasgilde, waarin ook schilders 
vertegenwoordigd waren. Vos kende zo vele kunstenaars. Ook werkte Vos als ‘wijnroeier’: hij peilde 
de inhoud van o.a. wijnvaten. Hij had geen middelbare schoolopleiding genoten en sprak alleen Duits 
als vreemde taal. Vos maakte naam met vele gelegenheidsgedichten die hij schreef, o.a. voor de 
invloedrijke families Huydecoper, Bikker, De Graef, Witsen en Van Vlooswijck. In 1638 had Vos 
zowel een tragedie gereed (Aran enTitus) als een klucht (Oene), maar door onenigheid met het 
schouwburgbestuur moest hij tot 1641, respectievelijk 1642 wachten tot zijn stukken opgevoerd 
werden. In 1647 werd hij zelf regent van de Amsterdamse schouwburg. Tot 1665 zijn er geen nieuwe 
dramatische werken van zijn hand verschenen, waarschijnlijk, volgens Buitendijk, omdat Vos het te 
druk had met de uitoefening van zijn beroep en met de werkzaamheden als regent van de schouwburg. 
Vanaf 1647 heeft hij tot aan zijn dood in 1667 de functie van regent bekleed met onderbreking van een 
jaar. In deze functie beoordeelde hij stukken die voor de burgerij van Amsterdam op het toneel 
gebracht mochten worden. 
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Zijn ambachtelijk vakmanschap kunnen sommigen maar moeilijk rijmen met zijn auteurschap. Van 
Duinkerken noemt hem schamper ‘de opgeklommen volksman’ en een ‘in zijn hart een eenvoudig 
volksman van Roomschen huize, weinig geletterd’. Kalff (1905) stelde dat ‘de auteur zelf geen andere 
taal dan zijn moedertaal kende. De letterkunde van andere volken zou hem even vreemd blijven als de 
klassieken, en van de wereld had hij niets gezien dan zijn geboortestad’. Door zijn ongunstige 
levensomstandigheden en gebrekkige opvoeding zou Vos, volgens Kalff, ‘een halfbakken dichter 
blijven, ongeschaafd, ongeletterd en narrow-minded’. Kalff meende: ‘zijn richting was effektbejag’. 
Toch was het zo dat Vos zijn plaats onder de dichters en geleerden gegund werd: hij werd meerdere 
malen uitgenodigd op het Muiderslot (de Muiderkring van Hooft) en was bevriend met de 
verschillende burgemeesters van de stad Amsterdam. 
 
Uit dit alles komt een beeld naar voren van een man, volgens Worp, ‘van uitnemende gaven en groot 
talent’, maar met een lage opleiding en een ambachtelijke loopbaan, die op jeugdige leeftijd een 
indrukwekkend treurspel schreef (Aran en Titus), dat jarenlang op het toneel opgevoerd werd. 
Zijn regentschap bij de Amsterdamse schouwburg bracht hem veel invloed binnen de letterkundige 
wereld. Volgens Smits-Veldt was Vos als theaterman een meester in het opvoeren van ‘stomme 
vertoningen’ (tableaux vivants), waarbij hij het dramatische effect niet uit het oog verloor, door 
gruwelvertoningen zoals onthoofdingen op praalwagens bij feestelijke gelegenheden (intochten) zeer 
realistisch uit te beelden. Volgens Spies (1996) viel de Engelse prinses Mary in 1660 bijna flauw, toen 
ze meende de executie van haar eigen vader Karel I, op zo’n praalwagen te aanschouwen. Het 
gruweleffect van Vos leidde volgens Smits-Veldt (1993) tot grote commotie en deed een 
pamflettenstrijd opflakkeren. 
De Leeuwe (1963) tenslotte meent dat Jan Vos ‘een hoge en zelfstandige opvatting van de 
theaterkunst’ had en dat Vos zich beroept ‘op de natuur als zijn enige leermeesteres in de Nederlandse 
letterkunde’. 
 

  
Onderschrift: Joost van den Vondel dichtte over Jan Vos: 

“Zoo spant Natuur door VOS een regenboogh van dichten, 
of bogen van triomfe, en leert toneelen stichten. 

Wat hoortge, als hy een wijs op vrede en oorlogh zet’. 
Een stem, gewrongen door een boghtige trompet.” 
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BELANGRIJKE TONEELOPVATTINGEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW 
Smits-Veldt heeft in haar overzichtelijk boek uit 1991 het toneel in de zeventiende eeuw systematisch 
behandeld. In het begin van de zeventiende eeuw is toneel nog het terrein van Rederijkerskamers, 
voornamelijk in Amsterdam. Deze rederijkers luisterden bijzondere openbare gebeurtenissen op met 
allegorische voorstellingen en verzorgden ook toneelvoorstellingen op het marktplein, met name 
tijdens de kermis. Binnenskamers werd voor eigen kring gespeeld. Vanaf 1610 werden de kamers ook 
tegen betaling opengesteld voor publiek, waardoor er een basis ging ontstaan voor professioneel 
toneel. Volgens Worp (1920) kwam een deel van de inkomsten van de voorstellingen ten goede aan 
stedelijke liefdadige instellingen. Tussen 1617 en 1622 bestond er de ‘Eerste Nederduytsche 
Academie’, gesticht door Samuel Coster, met een eigen houten speelruimte aan de Keizersgracht. De 
groeiende stad Amsterdam liet in 1637 door de architect Jacob van Campen op de plek van het 
Academiegebouw een nieuw gebouw van steen ontwerpen, waar beroepsacteurs enkele malen per 
week toneelopvoeringen voor de burgerij konden geven. 
 
In het treurspel (tragedie) werd een geschiedenis van hooggeplaatste personen met een gruwelijk 
droevig einde uitgebeeld. Smits-Veldt vat de renaissancetragedies als volgt samen: de opbouw werd 
niet bepaald door de voortgang van een argumenteel betoog. De handeling wordt ook veel minder 
opgevat als de ontwikkeling van een spannende intrige, dan als een ketting van los aaneengeregen 
retorische vormen. De momenten uit de geschiedenis over de val der groten, dienen als demonstratie 
van de (morele) kwaliteit van een bepaald karakter, of ter instructie naar aanleiding van een discussie 
over een bepaalde situatie of de beschrijving daarvan. De vrij statische situaties worden dan met elkaar 
verbonden door handelingsmomenten die dienen tot de voortgang van de geschiedenis. De retorische 
principes van Veelheid (copia) en Verscheidenheid (varietas) betroffen in de tragedie met name de 
verschillende reacties van de hoofdpersonen op de fortuinwisseling in het leven van de groten. 
Daniël Heinsius introduceerde zijn visie op de Aristotelische dramatheorie, waarin hij als doel van een 
tragedie de loutering van de emoties zag (expiatio affectuum). Dit doel werd bereikt door middel van 
het opwekken van de emoties Medelijden en Schrik, die volgens Heinsius’ uitleg hierdoor tot een 
gematigd, redelijk evenwicht in het binnenste van de toehoorder gebracht zou worden. 
Vondel koos voor de Grieks-klassieke richting, voor de ideale nabootsing van de menselijke 
handeling. Hij streefde naar de christelijke imitatio van Griekse drama’s, met edele standvastige 
helden en heldinnen en beleefde vele successen met zijn stukken. 
Hij vond echter vanaf 1641 Jan Vos op zijn pad, volgens Smits-Veldt. Jan Vos bracht met zijn Aran en 
Titus een Senecaans toneel. Bloedstollende scènes: een gruwelijke geschiedenis van wraak en 
weerwraak, list, verkrachting en moord in soorten en maten, rondom de Romeinse veldheer Titus 
Andronicus. Vos had het stuk geschreven volgens de regels: een verdeling in vijf bedrijven, waarvan 
de eerste vier afgesloten met een rei. Er is ook sprake van betrekkelijke eenheid van plaats en tijd en 
van hooggeplaatste personen. Vondel en Vos stonden tegenover elkaar, door het contrast tussen 
geïdealiseerde en niet-geretoucheerde natuur. Vondels tragedies werden leesdrama’s, Vos’ 
opvoeringen werden door de visueel aantrekkelijke en gevarieerde uitvoering het geliefde repertoire 
van het schouwburgpubliek. De positie van Vos als regent bij diezelfde schouwburg zal bij de 
repertoirekeuze ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld hebben. 
 
Volgens Van Gemert (1993) werd in 1669 het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (voor hen die 
willen is niets te moeilijk) opgericht, waarbij een van de doelen was: het bijschaven en polijsten van 
de ongeciviliseerde uitwassen van het toneel. Het ideaal was een toneel dat aan de wetten van de 
welgevoeglijkheid beantwoordde: beschaafd en dus beschavend, volgens Frans classicistisch ideaal. 
Jan Vos met zijn Aran en Titus en Medea, diende als meest slechte voorbeeld, waaraan ‘geschaafd’ 
moest worden. Smits-Veldt markeert daarmee het einde van het renaissancetoneel. Konst (1993) 
spreekt zelfs over een strijd tussen de Nil-aanhangers en de sympathisanten van Vos (die toen al 
overleden was), die in het voordeel van de Nil-aanhangers beslist werd. Er was geen plaats meer voor 
Senecaanse toneelgruwelen en visueel spektakel. 
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AMSTERDAMSE SCHOUWBURG 
Smits-Veldt vermeldt in haar boek dat in de handelsstad Amsterdam in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw een enorme economische en demografische expansie plaatsvond, waardoor het 
potentiële toneelbezoekersaantal ook steeg. Na de fusie van de rederijkerskamers in 1632 werd 
besloten tot de bouw van een Schouwburg, ontworpen door Jacob van Campen, waar de 
beroepsacteurs enkele malen per week konden optreden. Het nieuwe gebouw zou op tweede Kerstdag 
1637 ingewijd worden met de opvoering van de Gysbreght van Aemstel, maar door bezwaren van de 
kerkenraad en het hierop volgende onderzoek, werd de opening uitgesteld tot 3 januari 1638. De 
nieuwe schouwburg maakte de weg vrij voor ambitieuze toneelschrijvers, die zich voortaan op een 
werkelijk groot publiek konden richten. De zaal kon wel zo’n kleine duizend personen bevatten. Als 
het op smaak aankomt, noemt Smits-Veldt als populairste stukken tot aan 1665: de Gysbreght 
(Vondel) en Aran en Titus (Vos), met respectievelijk 110 en 100 opvoeringen, hetgeen iets kan zeggen 
over de ‘behoefte aan bevrediging van nationaal gevoel’ en ‘griezelen bij gruwelen’. 
Het bestuur van de Schouwburg was toevertrouwd aan zes regenten, door de burgemeester benoemd, 
die als taak hadden de selectie van op te voeren stukken te maken. Zij zagen ook toe op de inkomsten 
en afdrachten van revenuen aan de stedelijke kerken. Worp spreekt van een ‘eerebaantje’, hoewel een 
enkeling er ook persoonlijk voordeel van had: zo kon glazenier Jan Vos weleens de ruiten van de 
schouwburg vervangen. Het publiek uit die tijd gedroeg zich niet zo geciviliseerd  als tegenwoordig 
gebruikelijk is in een schouwburg. Worp meldt dat het publiek bestond ‘uit zeer eenvoudige menschen 
en gedroeg zich dikwijls niet behoorlijk. Er werd gerookt, gegeten, gedronken, met schillen gegooid, 
leven gemaakt, gevrijd en gekust. Er waren zit- en staanplaatsen’. Jan Vos, die geoefend was in het 
ontwerpen van allegorische taferelen die in de stad opgesteld werden, liet deze ook op het toneel 
uitvoeren en voorzag bestaande stukken van spectaculaire effecten, decors en dansen. 
Om het toch wel kleine en onpraktische toneel te wijzigen, werd besloten om de Schouwburg drastisch 
te verbouwen. Het gebouw werd ruim tweemaal zo groot gemaakt. Maria Vos, de dochter van Jan 
Vos, legde hiervoor op 24 maart 1664 de eerste steen. Harmsen (1991) meldt dat de verbouwing ruim 
36000 gulden had gekost, een enorm bedrag voor die tijd. Het toneel werd geschikt gemaakt voor de 
vertoning van spelen met ‘kunst- en vliegwerken’, toneelstukken waarin door middel van vernuftige 
apparatuur snelle decorwisselingen en spectaculaire effecten (zoals door draken getrokken wagens) 
teweeg werden gebracht. Worp noemt als decormogelijkheden: paleizen, steden, dorpen, zalen, 
landschappen, hoven, bossen, rotsen, bergen, duinen, stranden, zeeën, hemel, hel en beweeglijke 
geesten, vogels, vissen en allerlei dieren. Door een ingenieus systeem van kabels, katrollen en 
gewichten waren de verschillende schermen en objecten snel verwisselbaar gemaakt. 
Op 26 mei 1665 werd de Schouwburg geopend en ingewijd met een allegorisch stukje van Jan Vos. 
Het kan zijn dat de welhaast onbegrensde mogelijkheden van dit vernieuwde theater Jan Vos hebben 
aangezet tot het schrijven van een nieuw spektakelstuk, namelijk Medea, dat op dat vernieuwde 
toneelpodium volledig tot zijn recht kon komen. Het was inmiddels bijna dertig jaar na zijn vorige 
drama Aran en Titus (1638), dat Jan Vos zich weer waagde aan dit genre. 
Op 10 januari 1667 werd het stuk voor het eerst op het toneel opgevoerd, zo weet Worp te melden. De 
tragedie werd dat jaar ook voor het eerst in druk uitgebracht. Jan Vos zou op 11 juli 1667 komen te 
overlijden. Hij heeft maar kort van de opvoeringen van en reacties op Medea kunnen genieten. 
 
 
MEDEA EN OVIDIUS 
Ovidius schreef zijn Metamorphosen, waarbij hij zich voornamelijk baseerde op Griekse mythen over 
gedaanteverwisselingen. Veel van die verhalen hadden een moraliserende strekking, om het volk uit 
zedelijk verval op te heffen. In boek zeven vertelt hij in 425 versregels het verhaal van Jason en 
Medea. Volgens D’Hane-Scheltema (2003) waren de Metamorphosen een proeve van bekwaamheid in 
het mengen van literaire traditie, klankgebruik, metrisch meesterschap en vertoon van kennis. Ovidius 
streefde geen eenheid in stijl na in zijn epos (heldendicht). In de editie van D’Hane-Scheltema is er 
geen sprake van een indeling in bedrijven, maar slechts van niet-rijmende verzen, ingedeeld in tien 
paragrafen. 
Jan Vos gaat uit van de voorkennis van dit boek. Hij begint zijn drama van 2360 versregels (een 
enorme uitbreiding ten opzichte van het origineel) met de vervloekingen van Medea, op het moment 



 - 41 -  

dat overeenkomt met het einde van Ovidius’ verhaal. Vos heeft zijn verzen in alexandrijnen 
geschreven met gepaard rijm, beurtelings mannelijk en vrouwelijk rijm. 
Medea blikt terug in Vos’ drama in vijf bedrijven, die elk eindigen met een rei, bestaande uit zang, 
tegenzang, toezang en slotzang. Er is eenheid van tijd: het drama speelt zich binnen één etmaal af, en 
er is eenheid van handeling met een dubbele intrige: twee bedrogen echtgenotes (Medea en Hypsipyle) 
belagen hun eega. Het enige klassieke principe waar Vos mee breekt, is de eenheid van plaats: het stuk 
speelt zich afwisselend af in een lusthof, in een legerkamp voor de stad Korinthe, in de hel, in een 
tempelzaal en in gedaalde wolken. 
In het eerste en tweede bedrijf vindt de ontwikkeling plaats, in het derde bedrijf de climax, met een 
gruwelijk geschilderde onderwereld. In het vierde bedrijf komt er een lotswisseling, op het hoogtepunt 
van het trouwfeest van Jason en Kreüza. 
Vos heeft een grote hoeveelheid lijden in zijn werk verwerkt: de onthoofding van Hypsipyle, de 
gruwelijke dood van Kreüza, de hartverscheurende verplettering van Jasons kinderen en de 
verwoesting van Korinthe. Zijn hoofdpersonen zijn mensen, die niet door misdadigheid of zedelijke 
verdorvenheid, maar door een dwaling of misslag in tragiek belanden. Het stuk van Vos wordt door 
sommigen, aldus Buitendijk, voornamelijk als kijkspel, als kermisvertoning gezien, met een te groot 
accent op de show-elementen. Er zijn 7 vertoningen, 6 gedaanteverwisselingen, 6 vliegwerken, 2 
balletten en een aantal gruwelen: het afgehouwen hoofd van Hypsipyle, het slachten van een 
pasgeboren kind als offer en het vanuit de lucht laten doodvallen van twee kinderen.  
Buitendijk stelt dat Vos zijn klassieken toch goed moest kennen, ondanks zijn beperkte opleiding. 
Welk klassiek werk Vos gebruikt heeft, is niet duidelijk. De Euripides versie van Medea wijkt af van 
Vos’ weergave, en ook eerdere Nederlandse Medea-spelen gebaseerd op Ovidius zijn duidelijk anders, 
zonder gruwelijkheden zoals bij Vos.  
Konst meldt dat Vos in afwijking van Ovidius, een domina-nutrix (gebiedster-voedster) relatie heeft 
gebruikt in zijn stuk, waarbij de voedster de onbeheerste hartstochten van haar gebiedster probeert te 
matigen. De voedster heeft een klankbord functie, waardoor de meesteres haar hart kan luchten. Hij 
stelt dat Vos het Medea-drama heeft geschapen om primair het publiek te emotioneren en zich daartoe 
bedient van een lange reeks schokkende en afschrikwekkende tonelen, zoals in het vierde bedrijf, 
waarin Medea gezeten in een wagen hoog aan de hemeltrans, de kinderen van Jason op aarde te pletter 
smijt. De emotionele functie van de tragedie staat hier bij Vos centraal, niet de didactische functie, 
zoals in toneelwerken gebruikelijk was. In zijn voorwoord op het stuk Medea schrijft Jan Vos in regel 
49-50 zelf: ‘het zien gaat voor ’t zeggen’. 
 
Van Stipriaan vermeldt, dat in de jaren die volgden op de dood van Jan Vos in 1667, onder invloed 
van de leden van Nil Volentibus Arduum een tegenbeweging op gang kwam, die toch vooral 
fatsoenlijk toneel propageerde, volgens de wetten van het nieuwe Frans-classicisme. De twee drama’s 
van Jan Vos, Aran en Titus en Medea, werden daarbij als negatief voorbeeld gesteld. Toch bleef het 
werk van Vos populair, gezien de herdrukken die er in de loop der jaren kwamen: tot en met 1771 
kwamen zeker nog tien nieuwe drukken van Medea op de markt. Daarna bleef het stil tot aan 1975, 
toen de wetenschappelijke editie door Buitendijk samengesteld werd. 
 
CONCLUSIE 
Alles overziend kan geconcludeerd worden dat Medea een belangrijk stuk geweest is in de 
zeventiende eeuw.  
De controversiële Amsterdammer Jan Vos was een man van eenvoudige komaf, met een beperkte 
opleiding. Hij wist, naast zijn ambacht als glaszetter, een grote levensvervulling te vinden in het 
schrijven van gelegenheidspoëzie. Daarnaast schreef hij een drama en klucht op jonge leeftijd. Mede 
door zijn grote reputatie op het gebied van het organiseren van tableaux vivants en zijn goede 
contacten met Amsterdamse bestuurders en kunstenaars en zijn schrijversactiviteiten, wist hij zich 
opgenomen in de kring van kunstenaars. Zijn positie als regent bij de Amsterdamse Schouwburg gaf 
hem gelegenheid de smaak van het zeventiende eeuwse toneelpubliek mede te bepalen. Zijn stuk 
Medea sloot aan bij de smaak van een deel van het toneelpubliek, dat genoot van zoveel mogelijk 
spektakel op het podium, waarbij bloedige taferelen en gruwelen de aandacht van het publiek trokken. 
Zelf heeft hij maar even kunnen ervaren hoe de receptie van het publiek was, door zijn overlijden in 
1667, kort na de eerste opvoering van Medea. 
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Het stuk werd geschreven op het snijvlak van wisselende tijden: het moment van uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden van kunst- en vliegwerken op het toneel, maar tevens ook een tijd waarin 
gestreefd werd naar terugbrengen van de klassieke toneelopvattingen, waarbij fatsoen, eenvoud, 
natuurlijkheid en gematigdheid gepropageerd werden. Het stuk Medea, mogelijk geïnspireerd op de 
Metamorphosen van Ovidius, werd bij het publiek als succesvol spektakelstuk ontvangen en bij 
tegenstrevers als lichtend voorbeeld van goedkoop effectbejag en onfatsoen. Jan Vos werd met zijn 
twee gruweldrama’s als exponent van effect-najagende toneelauteurs neergezet, voornamelijk door de 
leden van Nil Volentibus Arduum. Ondanks de wijzigende toneelopvattingen bleef het stuk Medea 
ruim honderd jaar populair, gezien de vele herdrukken. 
 
In de huidige tijd lijkt er nog weinig belangstelling te bestaan voor een dergelijke gruwelwerk, dat zich 
op schrikeffect richt, als tegenhanger van de tekstgerichte stukken uit die dagen. Hoewel de mens van 
tegenwoordig bij uitstek met graagte visueel geprikkeld wordt, is een succesvolle opvoering van een 
klassieke Griekse legende, in de zeer lange en uitgebreide tekstversie van Jan Vos, doorspekt met 
effectvertoon en gericht op een rumoerig toneelpubliek van ruim vier eeuwen geleden, voor de 
hedendaagse toneelbezoeker met verfijnde smaak, kennis en beperkte aandachtsspanningsboog, niet 
erg waarschijnlijk.  
De berichtgeving over het drama in Berghem van eind mei, met verwijzing naar Medea, lijkt dit te 
onderstrepen. Medea wordt neergezet als het symbool voor opperste gruwelijkheid. 
 
 

 
Onderschrift: titelpagina eerste druk. 
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