
“Wat hebben wij daarom aan kracht of rijkdom, plezier of eer na 
de dood, wanneer wij al deze dingen zullen moeten missen?”

– Georgius Macropedius, Hecastus (1539)

Hecastus (‘Elckerlyc’ of ‘ieder mens’) is 
een zestiende-eeuws toneelstuk met een 
algemeen menselijk en tijdloos thema: 
wat doet ertoe in het leven? Het was het 
meest opgevoerde toneelstuk van die tijd. 

WIJ VRAGEN UW HULP OM HET 
OPNIEUW IN HEEL EUROPA OP DE 
PLANKEN TE BRENGEN!

HecastusHecastus

ZOU U DEEL WILLEN UITMAKEN VAN EEN 
EUROPEES VRIJWILLIGERSPROJECT VOOR TONEEL?



WAAR GAAT HECASTUS OVER?

Waar gaat het eigenlijk om in het leven? Dat 
is het thema van de Hecastus (1539) van 
de Nederlandse toneelschrijver Georgius 
Macropedius (1487-1558). De hoofdpersoon 
Hecastus is een rijke jongeman die geniet 
van het leven met zijn vele vrienden. Als 
hij hoort dat hij moet sterven, wil niemand 
hem vergezellen op zijn laatste reis. Dit 
dwingt hem na te denken over wat werkelijk 
belangrijk is in het leven. De hoofdpersoon 
heet Hecastus, Grieks voor ‘ieder mens’, 
omdat ieder van ons zich op een bepaald 
moment deze belangrijke vraag moet stellen. 
Het stuk gaat terug op het vijftiende-eeuwse 
Nederlandse zedespel Elckerlyc. In de Latijnse 
bewerking van Macropedius werd het het 
succesvolste toneelstuk van die tijd. Ook 
nu nog spreken het universele thema en 
Macropedius’ rijke en toch eenvoudige stijl 
aan.

WAAROM DIT PROJECT?

Het Hecastus Theatre Project is onderdeel van TransLatin, een 
onderzoeksproject van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. Het TransLatin-project onderzoekt de wisselwerking tussen 
Latijnse toneelstukken geschreven door Nederlandse toneelschrijvers van 
de zestiende tot de achttiende eeuw en toneelstukken geschreven in lokale 
talen in heel Europa. Eén van de verwachte uitkomsten is dat deze interactie 
aanzienlijk was en dat het Europese drama kosmopolitischer was dan tot 
nu toe werd aangenomen. Het doel van het Hecastus Theatre Project is om 
dit transnationale web van toneelstukken opnieuw tot leven te brengen 
door een van de meest opgevoerde en vertaalde toneelstukken van de 
zestiende eeuw, Macropedius’ Hecastus, tegelijkertijd in heel Europa te laten 
opvoeren.

WAT VRAGEN WE VAN U?

We zijn op zoek naar theatergroepen en regisseurs die de Hecastus in het 
voorjaar van 2023 willen opvoeren. Als basis stellen we een Nederlandse, 
Engelse of Duitse vertaling van de originele Latijnse tekst ter beschikking, 
maar u bent vrij om die aan te passen en uw eigen interpretatie te geven 
aan de plot, de tekst en de enscenering. Het stuk leent zich voor een 
moderne interpretatie van de tekst: hoe zouden we vandaag de dag de vraag 
beantwoorden wat er in het leven toe doet? Ook wat betreft acteerstijl en 
vormgeving kan het worden aangepast aan een moderne setting. Maar 
u mag natuurlijk ook de originele (vertaalde) tekst nauwgezet volgen en 
historische kostuums gebruiken. Ons doel is om Macropedius te eren als een 
groot toneelschrijver en om te laten zien dat het universele thema van zijn 
Hecastus ook vandaag de dag nog mensen in heel Europa kan inspireren. 
En we hopen natuurlijk dat het net zo'n succes wordt als het in de zestiende 
eeuw was!

WAT KUNNEN WE BIEDEN?

Wanneer u besluit deel te nemen, wordt u deel van een Europees netwerk 
van toneelgroepen en regisseurs. We kunnen helpen met ideeën om lokaal 
fondsen te werven en met aanbevelingen; helaas kunnen we niet financieel 
helpen. We sluiten het project af met een gezamenlijke publicatie waarin 
alle producties worden gepresenteerd.

Voor meer informatie over het TransLatin-project of voor 
achtergrondinformatie over de Hecastus en Nederlandse of Engelse 
vertalingen van het stuk, zie: translatin.nl/hecastus-theatre-project. Of 
neem contact op met dr. Robin Buning: robin.buning@huygens.knaw.nl.


