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De voorstelling op de kaft is ontleend aan de gravure door Romain de
Hooge bij ‘Nouvelle LXXXV: Calandrin amoureux d’une fille (…)’ in
Contes et Nouvelles de Bocace Florentin, George Gallet, Amsterdam 1697, p.
274. (Exemplaargegevens: Bijzondere Collecties, Universiteit van
Amsterdam, OTM: OK 62-8925, 8926)
De illustratie stelt Calandrin voor die van zijn vrouw een pak
slaag krijgt, terwijl zijn ‘liefje’ dat bovenop hem zat en hem
overmeesterde, overhaast wegvlucht. Deze passage bij Boccaccio stond
model voor het slot van Nosemans klucht Hans van Tongen.
Kaftontwerp Marc Beltman.

Woord vooraf
Deze uitgave van Hans van Tongen en De wanhébbelyke liefde is het resultaat
van de opdracht die ik 8 oktober 2010 van de daartoe gemachtigde
commissie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ontving.
Drie personen hebben daaraan bijgedragen.
In 1999 en 2000 hebben Mirjam Celie-Imthorn en ik intensief
gewerkt aan De wanhébbelyke liefde. Haar voortreffelijke doctoraalscriptie
vormt de basis voor de annotatie en van de studie over het auteurschap,
en die over de relatie tussen de eerste en tweede versie van deze klucht.1
Bij het voorbereiden van de vergelijking van De wanhébbelyke liefde
met de Franse bron kon ik gebruik maken van de expertise van mijn
oud-collega’s van de opleiding Frans op de VU te Amsterdam: dr. Martin
Hietbrink en dr. Reinier Lops. Hietbrink vertaalde de samenvatting in
bijlage 2 van La mère coquette, geschreven door Donneau de Visé, en Lops
voorzag me van een vertaling van het gelijknamige blijspel door Philippe
Quinault.
Het interpreteren van teksten blijft een subjectieve aangelegenheid. Om
zo groot mogelijke zekerheid te krijgen heb ik intensief gebruik gemaakt
van het WNT, zowel van de papieren als van de online versie.2 Alleen
waar dit mijns inziens gewenst was, vermeld ik in de annotaties de
vindplaats. Ter verduidelijking van de syntactische structuur geef ik
geregeld grammaticale toelichting.
Hans van Tongen en De wanhébbelyke liefde zijn beide kluchten die het
verdienen om – eventueel in bewerking – weer gespeeld te worden.
Daarbij denk ik niet alleen aan toneelvoorstellingen, maar ook aan
opvoeringen in de open lucht bij historische feesten. Naar ik hoop zijn
toneelgezelschappen hiertoe bereid.
Oegstgeest, voorjaar 2012
1 Zij studeerde in 2000 af bij de opleiding Nederlands van de VU te
Amsterdam. Bij het werken aan de scriptie heb ik haar begeleid.
2 De online versie biedt de mogelijkheid om ook in het citatenbestand van het
WNT te zoeken. Zie over de voor- en nadelen van beide versies Van
Leuvensteijn 2011.
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Inleiding

1.1

Twee kluchten uit de zeventiende eeuw

Bij een eerdere gelegenheid heb ik de klucht getypeerd als ‘de
dramatische kunstvorm die op komische wijze het volkse leven
verbeeldt’.1 Daarbij heb ik mij beperkt tot de klucht als autonoom werk
en de invloed vanuit bronnen waar kluchten op terug kunnen gaan,
buiten beschouwing gelaten. De kluchtschrijvers bewerken hun bronnen
immers om er een eigen werk van te maken, dat we kunnen typeren als
‘vrolijk en onderhoudend entertainment van beperkte duur’. Dit beoogt
bij de toeschouwers (en lezers) te leiden tot verheugingh, de voor het
komische genre kenmerkende hartstocht..2 Daarbij is het wel
opmerkelijk, dat de personages in de kluchten meestal corresponderen
met volkse types. Tragedies spelen zich in meerderheid af in de hoge
kringen van land en volk, blijspelen vooral in de kring van de gezeten
burgerij en kluchten bij eenvoudige en naïeve mensen: boeren, burgers
en buitenlui. Als echter de bron van een klucht in hogere milieus speelt,
kan het gebeuren, dat de klucht daar nog duidelijk de sporen van draagt.
Deze bronnen met hun situeringen in plaats en tijd, hun personages uit
hogere sociale milieus en hun lijnen in handelingsverloop zullen –
meestal ten dele – in de klucht doorwerken en deze dan a-typisch maken.
Deze uitgave bevat de tekst van J. Nosemans Hans van Tongen, of
Razende-Liefdens-Eynd (1644) en De wanhébbelyke liefde (1678), een klucht
die zonder vermelding van de maker(s) door het progressieve
classicistische dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum werd
gepubliceerd. Hans van Tongen, de eersteling van Jillis Noseman, die toen
zeventien of achttien jaar oud was, is een knappe bewerking voor toneel
van een proza-historie uit de Decamerone. Hij zorgt ervoor, dat de
toeschouwer of lezer van de klucht steeds over een
Hooft & Nooseman / Van Leuvensteijn & Stuart 1999, 8.
Pleij 2007, 414 en Harmsen 1989, 397: ‘Verheugingh is een blyde hartstocht,
veroorzaakt door iets belachchelijks.’
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informatievoorsprong beschikt in vergelijking tot het slachtoffer, Hans
van Tongen.3 Verder brengt hij de sfeer van rijkdom en decadentie in de
Italiaanse historie terug naar een lager niveau waar de klucht in speelt. De
karakters van de schilders stemmen in de historie en de klucht wel
overeen, maar verschillen in sociale status. De ornamentschilders of
fresco-schilders in de villa in aanbouw buiten Florence worden
huisschilders in Amsterdam. De courtisane bij Boccaccio wordt bij
Noseman de echtgenote van de opdrachtgever.
Deze klucht presenteert Noseman als een ethisch onderwijzend
spel. De ondertitel geeft hier al blijk van: Razende-Liefdens-Eynd; en ook
het spreekwoord waarop de klucht geschreven is: Die soeckt te snoepen in de
Echt, Wert dickmael qualijck af-gherecht. De amoureuze verblinding van
Hans van Tongen wordt namelijk door zijn collega-schilders gebruikt om
zich met hem te vermaken door hem op gemene manier in de val te
lokken. Zij arrangeren voor hem een rendez-vous met zijn geliefde en
zorgen ervoor dat de felle vrouw van Hans de geliefden tijdens het vrijen
overvalt: geen groter vermaak dan leedvermaak! Dit alles in
overeenstemming met Hobbes’ superioriteitstheorie van de ‘sudden
glory’.4 De burgerlijke moraal wordt Hans van Tongen dus op
hardhandige wijze ingewreven. Toch blijft het voor ons de vraag wat de
toeschouwer van de opvoering of de lezer van de tekst halverwege de
zeventiende eeuw meer is bijgebleven: de verblindende hartstochtelijke
verliefdheid van Hans en de pesterij waar hij dientengevolge het
slachtoffer van kon worden, of de moralistische les dat huwelijkstrouw
geen slippertje gedoogt.

Zie Van Leuvensteijn 2005.
Hooft & Nooseman / Van Leuvensteijn & Stuart 1999, 5: ‘(…) the passion of
laughter is nothing else but sudden glory arising from some sudden conception
of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of others, or
with our own formerly: for men laugh at the follies of themselves past, when
they come suddenly to remembrance, except they bring with them any present
dishonor.’(citaat uit Hobbes Human nature, in: English works, ed. Molesworth, ch.
8, section 13)
3
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De tweede klucht, De wanhébbelyke liefde, gaat voor een groot deel terug op
een comédie d’intrigue van Philippe Quinault, namelijk La mère coquette,
ou les amants brouillées. Het Franse toneelstuk speelt zich af in het milieu
van de aanzienlijke bourgeoisie. Er huppelt ook nog een markies door
het stuk die la cour frequenteert. Dit blijspel bevat twee lijnen in het
handelingsverloop die aan het eind van het spel bijeenkomen: (1) de
echtgenoot die al jaren gevangen zou zitten in Turkije en - naar zijn
vrouw hoopt - niet meer in leven is, maar aan het eind van het stuk reeds
in de eerste scène teruggekeerd blijkt te zijn en (2) het geïntrigeer van het
kamermeisje om de minzieke ‘weduwe’ aan de jeugdige geliefde van haar
dochter te koppelen en de vader van de jongeman, een weduwnaar, aan
deze beeldschone dochter.
In de Nederlandse klucht is de minzieke moeder die zo graag tot
weduwe verklaard wil worden, een minzieke weduwe geworden. Verder
ontbreken de markies met zijn page, de kamerknecht en het kamermeisje
uit het Franse blijspel. De markies, een neef van de weduwnaar en diens
zoon, werd een burgerlijke neef zonder adellijke status. De kamerknecht
werd geschrapt. En het kamermeisje werd een nuchter nichtje van de
minzieke moeder, dat zich inspant om de jeugdige geliefden - ondanks
de tegenwerking van de moeder en de vader - tot een huwelijk te
brengen. Hier dus geen geïntrigeer. Bij vergelijking blijken de personages
in de klucht een paar trapjes lager op de maatschappelijke ladder terecht
gekomen.
Het laatste gedeelte van de klucht is een hilarische uitwerking van
een fragment in het blijspel. In de tekst van Quinault realiseert de
dochter zich plotseling, dat bij een huwelijk van haar geliefde met haar
moeder deze jongeman haar schoonvader wordt.5 In de klucht ontvouwt
het nichtje haar plan om de jeugdigen te helpen door het voorgenomen
huwelijk tussen de weduwnaar en de jeugdige dochter onmogelijk te
maken. De zoon moet daartoe de weduwe het hof maken, want dan
ontstaat er een patstelling. De gemeenschap zal immers nooit toestaan,
‘dat een vader ’t kind/ Van zyn zoons vrouw trouwt’ (vs. 387b, 388a) en
5 Isabelle: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’Epoux! / Voir mon Beau
pere en luy!’ (Quinault / Gros 1926, Acte III, scène 1, vss. 731, 732a)

nog minder, ‘Dat een moeder haar schoonzoons zoon trouwt’ (vs. 390).
Na een kolderieke discussie over wie als eerste het woord mag voeren, de
vader of zijn zoon, diens schoonvader in spe, vallen de huwelijksplannen
van de weduwe en de weduwnaar onder dreiging dat allen onder
stedelijke curatele zouden worden geplaatst, in duigen en zegeviert de
burgerlijke moraal: trouw met iemand van je eigen generatie.
Zowel Hans van Tongen als De wanhébbelyke liefde tonen dus een
bevestiging van ‘de gewenste orde naar stedelijke optiek’ en
‘onderstreping van groepsgebonden ethisch bewustzijn’ door afwijzing
van afkeurenswaardig gedrag.6 Bij Hans van Tongen is dat het doorbreken
van de huwelijkstrouw, bij De wanhébbelyke liefde het sluiten van een
huwelijk buiten de eigen generatie.
In het vervolg van deze inleiding komen drie aspecten in relatie tot Hans
van Tongen aan de orde. Allereerst een schets van Nosemans leven en
werk , daarna een bespreking van de bron van deze klucht, Coornherts
vertaling van ‘Calandrijn wert op een Meysken verlieft […]’, De
veertigste historie in zijn uitgave van de Vijftigh Lustighe Historien ofte
Nieuwigheden Joannis Boccatij. Bijlage 1 bevat deze tekst met een annotatie.
Tenslotte volgt een vergelijking van de versie uit 1644 met die uit 1660.
De verdere inleiding tot De Wanhébbelyke Liefde begint met een
bespreking van de complexiteit rond het auteurschap. Daarop volgt een
studie over haar Franse bron, een comédie d’intrigue van Philippe
Quinault, dit in relatie tot dit kluchtspel. Met de vergelijking van de
versie uit 1678 met die uit 1704 besluit de inleiding.

1.2

J. Noseman: Hans van Tongen,
Razende-Liefdens-Eynd (1644)

Pleij 2007, 421 over het vastenavondspel. Ook zijn typering van het
esbattement geldt voor de hier uitgegeven kluchten: ‘een zekere verdieping of
moralisering (…) het liefst in de vorm van een boodschap, die bij voorkeur
moet uitmonden in de onderstreping van een groepsgebonden ethisch
bewustzijn.’(blz. 414).
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1.2.1 De acteur en kluchtschrijver7
Jelis Noseman8 stamt uit een van oorsprong Brussels geslacht.9 Zijn
overgrootvader, Mathijs Noseman (ook: Noteman), was een welgesteld
burger. Hij is vermoedelijk na de Brusselse capitulatie voor de Spaanse
troepen in 1585 naar de Paltz gevlucht, omdat hij tot het gereformeerde
geloof was toegetreden. De kinderen van Mathijs groeien op in
Frankenthal, destijds een bekend toevluchtsoord voor
geloofsvluchtelingen. Drie van zijn zoons worden goudsmid. Eén van
hen, Jean (Hans) Noseman, wordt in 1603 tot gildemeester van de
goudsmeden te Frankenthal gekozen. Hans krijgt een zoon Mathijs
(Mathias). Deze wordt op 2 juli 1594 in Frankenthal gedoopt.10
Op 26 oktober 1619 gaat Mathijs op 25-jarige leeftijd in
ondertrouw met de 32-jarige weduwe Sijtgen Jelis.11 Uit dit huwelijk is in
1626 Jelis, de latere acteur en kluchtschrijver, geboren. Omdat Jelis een
patronimium is, blijkt de toneeldichter naar de grootvader van moeders
zijde te zijn genoemd. Toen Mathijs trouwde, was hij als pakker te
Amsterdam werkzaam, waar hij samen met anderen een kelder als

7 De tekst is een aangepaste versie van het ‘Leven en werk van Jelis Noozeman’
in Nooseman & Noozeman 2004. De editeurs hebben hier toestemming voor
verleend. Dat hoofdstuk berustte – tenzij anders vermeld – vooral op Albach
1977.
8 De spelling van namen lag in de zeventiende eeuw niet vast. Naast Jelis zijn
Jillis en Gilles opgetekend, naast Noseman zijn de varianten Nooseman,
Noozeman, Nozeman bekend. Wij kiezen in de lopende tekst voor Jelis
vanwege de vernoeming en voor Noseman vanwege de spelling ophet titelblad
van de hier uitgegeven druk van Hans van Tongen.
9 De inhoud van deze en de volgende alinea danken we aan de genealogische
informatie van mevr. Malou Nozeman (brief 16-06-2004).
10 Bron: Doopboek van de Reformierten Niederländischen Gemeinde van
Frankenthal. Stadsarchiv Best. I/1/47.
11 Bron: Gemeentearchief Amsterdam DTB.

opslagplaats bezat. In 1635 is hij secretaris-hofmeester van Ridder
Cornelis Pauw, een raadsheer van Frederik Hendrik.
Het leven van Jelis Noseman is dat van een toneelspeler, die nu
eens aan de Amsterdamse schouwburg verbonden is, dan weer door het
land trekt langs kermissen en zelfs in de Spaanse Nederlanden, in
Holstein, Sleeswijk, Denemarken en Zweden aan adellijke en koninklijke
hoven optreedt. Zijn contacten liggen in de toneelwereld en zijn
huwelijken sluit hij met dochters van collega-toneelspelers. Van collega’s
aan de schouwburg leerde Noseman vooral de traditionele retorische
speelstijl, van de troep vooral bijkomende toneelvaardigheden als
schermen, zang en dans.
Jelis Noseman was van 1640 tot 1646 en van 1654 tot 1664 aan de
Amsterdamse schouwburg verbonden. De eerste vermelding van zijn
naam is te vinden op de speellijst van de schouwburg van 1640. In 1641
trad hij met zijn broer Jan12 op als zanger in een vierstemmige reizang13
in de Gebroeders van Vondel; voor zijn vriend Jan Baptist van
Fornenbergh laste de toneeldichter zelfs een rolletje in als Joab14. Later
speelt Noseman vele rollen in tragedies van Vondel.
Van toneelspelen in de schouwburg kon men niet rondkomen.
Het inkomen van een gewoon toneelspeler bedroeg slechts een 150
gulden per jaar, terwijl een volwaardige arbeidskracht rond 1650 een
dagloon van ongeveer 20 stuivers ontving.15 Neveninkomsten waren dus
noodzakelijk. Omdat de Amsterdamse schouwburg ’s zomers gesloten
was, trokken de acteurs dan in groepen naar andere steden om daar met
Jan Noozeman heeft een opleiding tot chirurchijn gevolgd en schreef de
kluchten Getemde snorker (1649, 1650), met herdrukken onder de titel Romboud, of
de getemde snorker (z.j.) en Hobbollighe Rombout, of de Getemde Snorker (1732) (32
opvoeringen tot 1665) en Gelukkige Bedriegery (1649) (vier opvoeringen in
genoemde periode). Hij overleed in 1653. J. Zeeus schreef een ‘Grafschrift voor
Mr. Jan Nozeman’ (zie UBLeiden: 1093 E 71: 3)
13 Zie Veldhorst 2004, 54 (met copie van ‘Personagien’) en 144.
14 Zie Porteman 1996, 218-224.
15 Omstreeks 1600 was dit 16 stuivers. Zie Van Deursen 1978, 12-23.
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vrije voorstellingen aan voldoende inkomen te geraken. Jan Baptist van
Fornenbergh (1624 – 1697), die naast een acteertalent over
leidinggevende gaven en een commerciële instelling beschikte, verliet de
Schouwburg in 1645 geheel en leidde als ‘meester’ een troep waarmee hij
zelfs naar het buitenland trok. Deze rondtrekkende spelers sloten dan
vooraf een contract, waarin onder andere de duur van de samenwerking
vermeld stond.
In 1645 behoort Noozeman tot de rondtrekkende compagnie
van ‘Nederduitsche Commedianten ofte Nederlantse Bataviers’. Hij
treedt dan namelijk als getuige op, als dit gezelschap een collectie
toneelkostuums aan een Leidse kleermaker-herbergier verkoopt. Adriaan
van den Bergh, Paulus Pierson en Triael Parkar behoorden tot deze
compagnie. Bij hen heeft Noseman Ariana, de jonge dochter van Van
den Bergh, leren kennen met wie hij later trouwde.
De eerste reisperiode van een Nederlands gezelschap naar het
buitenland valt van 1645 tot 1664. Na wisselende contracten werken
onder meer Fornenbergh, Noseman en Parkar van 1647 tot 1650 samen
onder de naam ‘Oprechte Nederduytsche Commedianten’. Na het succes
aan het Brusselse hof van Leopold Willem, aartshertog van Oostenrijk,
noemen zij zich ook de ‘Aartshertogelijke comedianten’. Uit deze tijd
dateert Nosemans contact met de Brusselse vakgenoot Claude de
Grieck.16 De introductiebrief van de Aartshertog opent de poorten van
andere hoven en helpt bij het verkrijgen van toestemming voor
optredens bij stadsbesturen. In noord Duitsland (met name Hamburg)
en ook aan de hoven van Kopenhagen en Stockholm blijkt een publiek
voor Nederlandstalig toneel te bestaan. Het is bekend dat koning
Gustaaf II Adolf (1594-1632) en zijn dochter koningin Christina van

Uit de opdracht van Tymon Houthaak bij C. de Griecks Don Japhet van
Armenien (1657), gericht aan de bestuurders van de Amsterdamse Schouwburg,
blijkt, dat De Grieck Houthaak en Noozeman heeft gevraagd opvoering en
publicatie te bevorderen. Houthaak heeft Noseman ‘die dit Spel mede bekent
was’, ter hand gesteld om het ‘tegen het Frans eens te laten overzien’. Wij
danken deze informatie aan prof.dr. Hubert Meeus (e-mail d.d. 3 aug. 2004).
16

Zweden (1626-1689) de Nederlandse taal machtig waren.17 In 1647 liet
zij een modern hoftheater bouwen met twaalf paar decorschermen die
verschillende locaties konden aanduiden, zoals een stad, een bos, een
berg, een tempel. Verder bezat het theater hemelschermen, een
wolkenapparaat en een triomfwagen.
In 1650 trad Jelis Noozeman in het huwelijk met Ariana, de dochter van
Adriaan van den Bergh. Vanaf 1655 tot haar vroege dood zes jaar later is
Ariana naast haar echtgenoot als vaste speler aan de Amsterdamse
Schouwburg verbonden. Zij verdiende evenveel als de belangrijkste
acteur van het gezelschap. Ariana, de eerste vrouw op het toneel, speelde
buitengewoon veel rollen in tragedies en slechts enkele in blijspelen en
kluchten.18 Zij heeft ook als danseres opgetreden. In het seizoen
1658/’59 speelde zij ongeveer vijftig rollen. Bovendien verzorgde zij
waarschijnlijk zelf haar toneelkostuums.19 Ariana was Claertje in
Nosemans populaire klucht Lichte Klaartje, waarin de toneeldichter zelf de
rol van de slimme knecht Jurriaen op zich had genomen.20 Hun dochter
Maria kreeg soms een kinderrolletje toebedeeld, bijvoorbeeld in
Rodenburgs Carel en Cassandra.21
De Amsterdamse schouwburg had Noseman tot oktober 1664
contractueel aan zich verbonden om te voorkomen, dat hij de troep van
concurrent Fornenbergh zou versterken, die met zijn voorstellingen veel
publiek trok tijdens de jaarlijks terugkerende kermis in september. Na het
verstrijken van het contract voegde Noseman, die kennelijk ook geen zin
had om tijdens de verbouwing van de schouwburg in de Droogbak te
Arfs 2010, 293,294 wijst ook op de geregelde bezoeken van kunstenaars en
geleerden aan het Zweedse hof.
18 In rondreizende gezelschappen speelden vrouwen en kinderen wel mee op
toneel. Ariana opende de weg voor Susanna Eekhout en Elisabeth Kalbergen
aan de schouwburg.
19 Albach (1977, 74) leidt dit uit de hoogte van de rekeningen af.
20 Zie Albach 1996, 239.
21 Zie Kossmann 1915, 109.
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spelen, zich met zijn dochtertje bij Fornenberghs reizende
toneelcompagnie, die toen uit vier echtparen en de weduwnaar Noseman
bestond. Dit werd de tweede reisperiode: 1664 tot 1667. Fornenbergh,
Noseman en Parkar waren de ‘meesters’ van het rondtrekkende
gezelschap. De reis voerde via het binnenwater naar Gent en begin 1665
overzee naar Denemarken. In augustus 1665 trekt het gezelschap van
Hamburg naar Sleeswijk: het slot Gottorp. Door optredens van de
compagnie in Noord Duitsland kwamen Amsterdamse toneelstukken bij
de Duitse Wandertruppen op het repertoire.
In november 1665 hertrouwde Noseman te Hamburg met
Johanna, de 14-jarige dochter van Fornenbergh. Dan gaat de reis weer
naar Stockholm met de compagnie van Fornenbergh. In 1666 ontvangt
dit gezelschap een eervol engagement: de Zweedse regering, de koninginregentes en de rijksraad nemen het voor een jaar in dienst. Het is de taak
van de toneelspelers om door middel van het opvoeren van stukken bij
te dragen aan de politieke en bestuurlijke vorming van de latere Karel XI.
Zij kiezen hiervoor Franse tragedies en tragikomedies die in hoge
kringen spelen. In deze periode treedt Jelis – soms samen met Triael
Parker - op als penningmeester van de troep zoals uit de
ondertekeningen van de kwitanties blijkt.
In 1663 sticht Jan Baptist van Fornenbergh in opdracht van de
Zweedse regering een openbare schouwburg. Aan de zuidzijde van het
paleis wordt de vroegere leeuwenkuil, de ‘Lejonkulan’, omgebouwd tot
theater voor de burgerij. Op 22 Februari 1667 is het hof
vertegenwoordigd bij de openingsvoorstelling. Via Hamburg keert het
gezelschap terug naar Holland.
Omdat in de Republiek in het Rampjaar 1672 de theaters werden
gesloten, wat tot 1678 zou duren, begint voor het gezelschap waar
Noseman toe behoorde, de derde reisperiode met optredens in Hamburg
en Sleeswijk. Het is een tocht met grote tegenslagen. In 1673 sterft Triael
Parker, die in Altona begraven wordt. Twee gecontracteerde spelers
verlaten tussentijds de troep en maken daardoor verdere opvoeringen
moeilijk, zo niet onmogelijk. Nu gebruikt Jan Baptist zijn goede relatie
met Hertog Christiaan Albert en op diens bevel worden ze achterhaald
en veroordeeld tot het betalen van 200 en teruggave van de geleende 40

Reichsthaler. Pas bij het aanbreken van de zomer mag het tweetal de
compagnie verlaten. Dit alles tekent de sfeer in het gezelschap. De
compagnie treedt vervolgens op in Kiel, Hamburg en Lübeck. Dan
steekt het toneelgezelschap over naar Stockholm, waar Karel XI
inmiddels aan de macht is. Voordat de vijandelijkheden tussen Zweden
en de Republiek losbreken, vertrekt Fornenberghs gezelschap naar
Hamburg. Hoewel het dan nog steeds verboden is om
toneelvoorstellingen in de Republiek te geven, treedt de troep in
Leidschendam op. Daarna verzorgt het gezelschap in de jaren 1676 en
1677 optredens in Nijmegen, de stad waar de onderhandelingen over
vrede tussen Frankrijk enerzijds en de Republiek, Spanje en de Duitse
keizer anderzijds plaatsvinden. De samenwerking in Nijmegen tussen
Amsterdamse toneelspelers en de acteurs van de Haagse schouwburg, in
1660 door Fornenbergh gesticht22, heeft tot gevolg gehad, dat stukken
uit het Haagse repertoire in Amsterdam op de planken worden gebracht.
In 1678 betrekt het gezin Noozeman met financiële steun van
Fornenbergh een woning aan de prestigieuze Grote Markt te ’sGravenhage.23 In maart 1682 treedt dochter Maria Noseman in het
huwelijk met de ongeveer dertig jaar oudere Jan Baptist Fornenbergh. Zo
werden Jelis en Jan Baptist elkaars schoonvader en schoonzoon. In hun
leven volgden ze niet de maatschappelijke mores die ze door middel van
de door hen gespeelde klucht De wanhebbelijke liefde uitdroegen. In het
stuk trouwen namelijk uiteindelijk de oudere weduwnaar en de oudere
weduwe met elkaar, evenals de zon van de weduwnaar endochter van de
weduwe, hoewel de oudere man eerst op de jonge dochter verliefd was
en de moeder een oogje had op de jonge vitale zoon.
Op 1 november 1682 overlijdt Jillis Noseman op 56-jarige
leeftijd. Zijn weduwe liet zich naar het voorbeeld van haar vader
opnemen als lidmaat in de Gereformeerde Kerk. Zij overlijdt in 1728.
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Zie Albach 1977, hfd. 10 en Smits-Veldt 1996, 242.
Zie Kossmann 1910, 125.

Uit de zeventiende eeuw zijn een flink aantal kluchten bewaard gebleven.
Een blik in de bloemlezing Van Bredero tot Langendijk24 toont dit al aan.
Onder de kluchtschrijvers verdient Jelis Noseman, die naast acteur en
leider van toneelgezelschappen een succesvol kluchtschrijver was, zeker
eervolle vermelding. Gelukkig beschikken we nog over
opvoeringsgegevens uit de administratie van de Amsterdamse
schouwburg. Daaruit blijkt, dat de kluchten van Jelis Noseman
uitsluitend als nastuk werden opgevoerd. Dit om de mogelijk bedrukte
geest van de toeschouwer te verlichten na het zien van een ernstig
toneelstuk..25 Gegevens over opvoeringen aan adellijke en koninklijke
hoven ontbreken jammergenoeg, al kan archiefonderzoek in bezochte
hoven en steden nog iets aan het licht brengen. Voor de optredens op
kermissen ligt dit moeilijker.
Het onderstaande overzicht van Nosemans kluchten biedt naast
de titels van de drukken waar mogelijk de datum van de eerste opvoering
en het totaal aantal opvoeringen in de Amsterdamse schouwburg tot en
met 1665.26 Hieraan zijn gegevens over bronnen en verwantschappen
toegevoegd.
De klucht Hans van Tongen, Razende-Liefdens-Eynd werd in 1644 gedrukt bij
Nicolaes van Ravesteyn en uitgegeven door Dirck Cornelisz Hout-haeck.
In 1660 volgde een gewijzigde versie bij Jacob Lescaille onder de titel
Hans van Tongen, of Kluchtige Toover-liefde. Uit het repertoire van de eerste
Amsterdamse schouwburg blijkt, dat Hans van Tongen zeventien keer als
naspel werd opgevoerd.
De plot van de klucht vertoont duidelijke overeenkomst met de
vijfde novelle van de negende dag in Boccaccio’s Decamerone. Noseman
zal deze als nummer 40 uit Coornherts Vijftig lustighe historien uit 1606
gekend hebben. In het tweede gedeelte van deze inleiding belicht ik de
verhouding tussen tussen deze prozabron en de klucht. Naast de
Ornée 1985.
Zie voor de opbeurende werking van kluchten e.d. Van Stipriaan 1996, hfd.
1.2 en Verberckmoes 1998, hfd. 3.1.
26 De gegevens in deze paragraaf berusten op Oey-De Vita & Geesink 1983.
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geannoteerde tekst van de klucht bevat deze uitgave de geannoteerde
tekst van deze bron als bijlage 2. In het derde gedeelte vergelijk ik de
versie 1644 met die uit 1660.
Lichte Klaartje ging op 16 oktober 1645 in première. Deze klucht
was bijzonder populair, zoals uit het aantal drukken en de vele
opvoeringen blijkt: 79 in de periode van 1645 tot 1665. Hieronder
bevinden zich voorstellingen voor de magistraat, de Koningin van Polen
en de Prins van Oranje, de Keurvorstin en magistraten, de gezant van
Spanje, de ambassadeur van Frankrijk en de Generalissimus van
Zweden.
Vooral voor het eerste gedeelte van de klucht Lichte Klaartje
vertoont overeenkomst met nr. 25 in Breughels Decamerone-vertaling uit
1605: De tweede 50. lustige historien ofte nieuwicheden. Dat is de tiende
vertelling van de vijfde dag in de uitgaven met alle honderd novellen. Het
slot van de klucht toont verwantschap met de Middeleeuwse klucht
Luppyn.
Waarschijnlijk dateert de eerste druk van Lichte Klaartje, waar ons
overigens geen exemplaar van bekend is, ook uit 1645. De oudst
bewaard gebleven druk is de tweede uit 1650, bij ‘Dirk Kornelisz.
Houthaak, Boekverkooper op de hoek van de Nieuwe-zijds Kolk’ te
Amsterdam.27 De drukker Broer Jansz. Bouman legde de klucht in 1661
wederom op de pers en in 1669 verscheen de klucht bij Jacob Lescaille.
De volgende herdruk verscheen in 1681 bij de Weduw van Michiel en
Gijsbert de Groot.
De Beroyde Student werd op 7 augustus 1646 voor het eerst op de
Amsterdamse schouwburg gespeeld. In de periode tot 1665 volgden nog
31 opvoeringen. De uitgave werd gedrukt voor ‘Josua Rex, Boeckbinder
in de Wolve-straet’ te Amsterdam. De tweede druk verscheen in 1657 bij
‘Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper, opde hoeck van de
Nieuwe-Zijds Kolck’, de derde in 1679 bij ‘Michiel de Groot,
Boeckverkooper, woonende tusschen de twee Haerlemmersluysen, inde
Grooten Bybel’.
27

Zie voor de tekst Hooft & Noozeman/Van Leuvensteijn & Stuart.

De Bedrooge Dronkkaart, Of Dronkke-Mans Hel verscheen in 1649
bij Dirk Kornelisz. Houthaak.28 Jac. Lescaille herdrukte de klucht in
1663. In 1679 volgde nog een herdruk bij Michiel de Groot. Tussen de
première op 16 januari 1648 en 1665 werd deze klucht zestien keer in de
Amsterdamse schouwburg gespeeld.
Verwante intriges vinden we in de Duizend-en-één-nacht, namelijk in
het verhaal van de koopman van Mozul en in het reisverhaal van Marco
Polo, waarin iemand wordt wijs gemaakt, dat hij gestorven is, en die
toestand gedurende enkele dagen wordt volgehouden. Dit betekent
overigens niet, dat Noseman van deze werken kennis van moet hebben
gehad. Wel kan hij zich hebben laten inspireren door de achtste novelle
van de derde dag en de derde novelle van de negende dag uit de
Decamerone. Dat zijn de nummers 18 en 45 uit Breughels vertaling van
1605. Binnen de Nederlandse kluchtcultuur werd het thema al eerder
gebruikt door J. van Arp in de Singende klucht van droncke Goosen (1639) en
door M. Gramsbergen in de Klucht van de levendighe doodt, of bedrooge kassier,
die in 1648 in de Amsterdamse schouwburg werd opgevoerd en in het
daaropvolgende jaar gedrukt.29
J. Nosemans Klucht van Krijn Onverstant, of Vrouwen Parlement is
geschreven op de regel ‘Daer is geen vrouw quaet,, soo ’t de man niet
toelaet’. Dit is ook de spreuk waarmee deze klucht over de machtstrijd
tussen man en vrouw vol ruzies en vechtpartijen besluit. De eerste
opvoering viel op 3 november 1659. De klucht haalde tien opvoeringen
in de periode tot 1665. De oudst bewaarde druk is van 1671 bij Jac.
Lescailje. In 1680 verscheen bij Michiel de Groot een uitgave en de
Erfgenamen van de Wed. Gysbert de Groot brachten het werk in 1726
nog een keer uit.
Er zijn twee kluchten die soms – ten onrechte overigens - aan
Jelis zijn toegeschreven: ‘De gelukkige bedriegerij (1649) en Romboud, of de

28 Zie voor de tekst Nooseman, Noozeman, ed. Grootegoed, Van Leuvensteijn,
Rebel 2004.
29 Zie noot 9 blz. 87 e.v. in C.H.Ph. Meijers editie van P. Langendijk, Krelis
Louwen of Alexander de Groote op het poëetemaal (Pantheon z.j.).

getemde snorker (1649)’.30 Zij zijn namelijk van de hand van Jellis’ broer
Jan. Het titelblad van de eerstgenoemde klucht vermeldt ‘De gelukkige
bedriegery. Gerijmt door Jan Noozeman’. In de ‘Opdragt aan Jan Meures,
Reegend van de Schouburg’, die onderschreven is met ‘Jan Noozeman’,
spreekt de schrijver over dit werk als ‘deze eersteling’. Verder blijkt in het
voorwerk uit de slotstrofe van het lofdicht ‘Op de Gelukkige Bedriegery’
van P. Zeeryp dat ook de Snorker van Jan is. 31 Deze strofe luidt aldus.
Noit wierd Dianaas lof zoo heerelijk beschreven,
Door een gesplitste Pen, als NOOZEMAN nu doet,
Die ons den Snorker tot vermaak daar by doet leven:
Ik wensch dat dit van hem het laatst niet wezen moet.

Naast kluchten zijn onder de naam J. Noozeman enkele liederen in
bundels gepubliceerd. Van de bijdragen aan Amsteldamsche Vrolikheyt
(1647) en Utrechts Zang-Prieeltjen (1649) kan zowel Jan als Jelis de dichter
zijn. De bijdrage aan de bundel De nieuwe Haagsche Nachtegaal (1659) is
van Jelis, want Jan overleed in 1653.

1.2.2 De bron
De vijfde historie van de negende dag in Boccaccio’s Decamerone vormt
de basis voor Nosemans klucht. Hij gebruikte naar alle waarschijnlijkheid
de vertaling door Coornhert die in 1606 verscheen. Dat is de herdruk
De Haas 2005. De aldaar vermelde, hier geciteerde titel behoort niet bij de
uitgave 1649, maar bij die door Jacobus Gezelle die zonder naam van de dichter
en zonder jaar te ’s Gravenhage is uitgegeven. Het titelblad van de druk uit
1649 luidt aldus: ‘J. Noozemans Getemde snorker, Klucht-gewijs Gespeeld op
d’Amsterdamsche Schouburg’. Het werk werd gepubliceerd door Gerrit van
Goedesberg, Boeckverkoper op ’t Water, tegen over de Nieuwe-Brugh, in de
Delfze Bybel. 1649’. Vgl ook Van der Aa onder ‘J. Noozeman v.w.b. De
hollebollige Romboud.
31 Kossmann 1910 wees Jan reeds als de schrijver van beide kluchten aan. Worp
neemt Kossmanns standpunt over in het NNBW onder Noozeman (Jan). Van
Stipriaan 1996, 283, noot 2 volgt hen daarin.
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van de Vijftigh lustige historien ofte nyeuwichheden Joannis Bocatij uit 1564. Deze
vertaling gaat terug op de Franse Decamerone-vertaling door Antoine le
Maçon, waarvan uit de zestiende eeuw vele drukken bestaan. De oudste
dateert van 1545.32 Bijlage 1 bevat de geannoteerde tekst van Coornherts
vertaling.
Noseman heeft zijn bron bewerkt voor toneel en daarbij de
inhoud op hoofdlijnen gevolgd. Het proza zette hij om in verzen van
wisselende lengte met afwisselend staand en slepend gepaard rijm. Het
overtuigend woordelijk overnemen van tekst doet zich niet voor.33
Om het vergelijken van de bron met de bewerking te
vergemakkelijken volgt hier eerst een overzicht van de personages in
beide werken.
Personages bij Boccaccio
(vertaling Coornhert)

Personages bij Noseman

Calandrijn
Bruyn
Buffelmacho
Nello (neef C.s vrouw)

Hans van Tongen
Lichthart
Robbert
Marry Monckjes

Philippus (zoon eigenaar)
Collette (courtisane)

Philippus (eigenaar)
Haesje (echtgenote Ph.)

Tesse (echtgenote C.)

Giertje Goris (echtgenote H.)

De vijfde historie bevat het verhaal van vier schilders die het nog niet
geheel voltooide buitenhuis van een gefortuneerde Florentijn met
wandschilderwerk moeten opluisteren. Calandrijn is wat ouder en naïef.
Zie Van Stipriaan 1996, 78 en hoofdstuk 7 (blzz. 143-155), dat geheel aan
Nosemans klucht en de bron is gewijd.
33 Van Stipriaan noemt met enige reserve één geval : ‘Je hebt t’huys wercks
ghenoegh’ in de klucht en in de bron ‘ic wane ghy meynt dat ghy thuys niet
wercx ghenoech en hebt’ (Van Stipriaan 1996, 284, noot12).
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De jeugdige Bruyn en zijn compaan Buffelmacho zijn belust op
grappenmakerij en op vileine wijze uit op eigen voordeel. De vierde
schilder is Nello, de neef van Calandrijns vrouw Tesse.
Philippus, de zoon van de rijke Florentijn, ontvangt courtisanes
in het deel van de villa dat al gereed is. Als Calandrijn één van zulke
dames, Collette genaamd, bij de bron op de binnenplaats ziet, is hij op
slag verliefd. Met hulp van Bruyn wil hij bereiken, dat zij ook liefde voor
hem opvat. Deze ‘vriend’ gaat hem echter beetnemen. Samen met zijn
compaan Buffelmacho beraamt hij een plan. Door middel van een
zogenaamde ‘toverbrief’ die bij Collette een vurige liefde voor Calandrijn
zal doen ontvlammen, en met hulp van deze vooraf geïnformeerde
courtisane die voor het uitvoeren van het plan toestemming kreeg van
Philippus, zullen Calandrijn en de courtisane in een schuur als twee
smoorverliefden samenkomen. Bruyn, Buffelmacho en Philippus hebben
zich dan verdekt opgesteld om niets van het schouwspel te missen.
Inmiddels heeft Nello de vrouw van Calandrijn geïnformeerd en
beiden spoeden zich naar de schuur, zodat Tesse het minnende paar op
heterdaad kan betrappen. Zij geeft Calandrijn een aframmeling, terwijl
Collette zorgt dat ze snel wegkomt. Dan verschijnen de drie bespieders
en Collette. Zij weten Tesse tot bedaren te brengen en adviseren
Calandrijn naar Florence te vertrekken. Hij heeft vervolgens een eind
gemaakt aan zijn romance en werd nadien onophoudelijk door zijn
vrouw met verwijten overladen.
Noseman brengt ten opzichte van de Florentijnse historie enkele
wijzigingen aan om haar voor Amsterdamse opvoering als klucht
geschikt te maken. Ik noem de zes belangrijkste en schenk vervolgens
aandacht aan de uitweidingen of excursen in de toneeltekst.
Van de frescoschilders speelt Nello een kleine rol. Hij moet
alleen maar aan Tesse meedelen, dat haar man overspel pleegt. Die taak
geeft Noseman voor een klein deel aan Robbert erbij en voor wat betreft
de uitwerking aan een nieuw personage: Marry Monckjes, een oude
roddelaarster. Hij wendt zich tot deze Marry en zij brengt Giertje in
kennis van Hans’ wangedrag. Hier vinden we verlies en winst. Bij
Boccaccio is het de neef die zijn tante direkt over het overspel

informeert. Dat is een waarschijnlijke en daardoor sterke verbinding in
de historie. In de klucht kiest Noseman voor een omweg zodat het lijkt
alsof de roddelaarster haar mond voorbij praat door het overspel te
noemen. De dialoog tussen de twee vrouwen blijkt trouwens wel winst
ten opzichte van de historie.
De tweede wijziging betreft de zoon Philippus en de courtisane
Collette. Zij worden bij Noseman verhoogd tot de eigenaar-bewoner
Philippus en zijn echtgenote Haesje. Het jeugdig-erotische in de historie
wordt daarmee omgezet in een huwelijksrelatie waarin de man zijn
vrouw een ruime mate van vrijheid toestaat. Het risico dat de schilders
hun opdracht zullen verliezen door Hans’ gedrag ten opzichte van
Haesje, is nu geloofwaardiger geworden dan de parallel in de historie.
Het derde verschil ligt op het gebied van de muzikale werking.
Bij Boccaccio adviseert Bruyn aan Calandrijn liederen voor zijn geliefde
te zingen onder begeleiding van een ‘guyternije’34, die verderop een ‘cleyn
vyoolken’ wordt genoemd. Hij zingt en danst in de nouvelle als een
uitzinnige, echter alleen voor zijn collega’s. Noseman voert Hans met
zijn viool echter tot onder het raam van Haesje, waar hij haar een
‘Mallebade’ (aubade, mogelijk serenade) brengt en vervolgens - ondanks
zijn leeftijd - gekke bokkensprongen maakt om te bewijzen, dat hij nog
rap van leden is.
In de Decamerone wordt wel de wonderbare kracht van het ‘cleyn
cedulleken gheschrifts’ genoemd en verder ook de wierook en de gewijde
kaars. Deze drie dingen moet Calandrijn aan Bruyn geven. Maar langs
welke procedure de letters op het perkament worden geschreven en het
cedulleke zijn wondere kracht krijgt, is niet uitgewerkt. Als vierde
wijziging wordt bij Noseman dit fragment tot een magisch gebeuren
omgetoverd, waarbij Lichthart zelfs de godin van de onderwereld
oproept, vuurwerk ontsteekt en ogenschijnlijk in trans geraakt.35

Contaminatie van guyterne en guyterije.
Nosemans voorliefde voor theatraal gebruik van toverij, zwarte magie,
duivels en klassieke onderwereldfiguren treffen we bijvoorbeeld ook aan in de
latere kluchten De beroyde student en De Bedrooge dronkkaart.
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De toneelbewerking Hans van Tongen is voor wat betreft de
tijdsduur compacter dan de historie. Dit is de vijfde wijziging. Noseman
heeft deze duur teruggebracht tot een etmaal. Hij schrapt namelijk het
heen en weer lopen tussen Florence en de buitenvilla en de passages van
tijdrekken en uitvreten, die we bij Boccaccio aantreffen. Hoe langer
Bruyn namelijk de ontmoeting tussen Calandrijn en Collette kan
uitstellen, hoe meer presenten en maaltijden Calandrijn hem en zijn
companen moet aanbieden om de kans op vereniging van hem met zijn
geliefde open te houden. Zo gaat het door tot de fresco’s bijna klaar zijn.
De zesde wijziging betreft de plaats van handeling, gerelateerd
aan maatschappelijke klasse van de personages. Boccaccio’s nouvelle
speelt zich af op een buitenverblijf in aanbouw van een gefortuneerde
Florentijn dat hij met schilderwerk laat opluisteren. De schilders zouden
dus heel goed voor kunstschilderwerk (fresco’s) kunnen zijn
aangenomen. Enkele van hun namen verwijzen namelijk naar
kunstenaars met dit specialisme uit de eerste helft van de veertiende
eeuw.36 Nosemans klucht daarentegen is in de stad of in een dorp
gesitueerd. Haesje spreekt Hans namelijk een keer vanuit haar venster
toe en Giertje staat met een stoffer voor de deur van haar huis als de
oude Marry aan komt lopen. Verder is een schuur plaats van handeling.
Daar komen namelijk Hans en Haesje samen om te vrijen en krijgt Hans
vervolgens van zijn vrouw, die binnen komt rennen, een aframmeling te
verduren. In deze burgerlijke omgeving is er geen reden om in Hans
Lichthart en Robbert schilders met een kunstenaarsreputatie te zien.
De zevende wijziging die Noseman aanbrengt in vergelijking met
zijn bron betreft de uitweidingen of excursen. In de Florentijnse historie
ontbreken deze. De Nederlandse klucht heeft er vijf. Noseman voegt ze
in om maatschappelijke schildering of kritiek te uiten. We stellen ze aan
de orde.
Bruno verwijst naar Bruno di Giovanni d’Olivieri, die muurschilderingen
maakte. Buonamico Buffelmacco was eveneens een frescoschilder. Calandrino
zou teruggaan op Nozzo di Perino, een lompe en domme ouderwetse schilder
(Gegevens ontleend aan het commentaar in noot 538,viii.3 van R. van Stipriaan
in Boccaccio, vert. Denissen 2003, 791.)
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Vss. 73-85. Als Hans het aanlegt met de vrouw van de
opdrachtgever, ontstaat het risico dat de schilders hun opdracht verliezen
en dan is het niet eenvoudig om aan nieuw werk te komen. Daarbij
becritiseert Hans de beunhazen, die zonder recht daartoe de door het
gilde erkende schilders mogelijke opdrachten ontnemen. Hans zou dat
wel aanpakken, als hij voorman van het schildersgilde zou zijn!
Vss. 157-180. Een voorbeeld van maatschappelijke schildering.
Robbert heeft goede kennis van vrouwen. Ter verduidelijking van zijn
vermogen om Marry Monckjes ertoe te bewegen Hans’ vrouw over het
overspel in te lichten, passeren verschillende typen vrouweninvloeden de
revue. In een dialoog met Lichthart spreekt hij over vrouweninvloed op
het landsbeleid. Daarentegen, vrouwenklets- en roddelpraatjes vullen de
kranten. Vrouwenbekeerlust kent hij zowel in ‘de wijde groote straet’ (vs.
171), als in ‘de steeghjes en slopjes’ (vs. 172). Vrouwenliefdadigheid
komt aan de orde na een typering van het ambacht van vrouwen van
lichte zeden.
Vss. 240-262. De dialoog tussen Haesje en Hans onder aan haar
venster bevat ook een uitweiding. Als Hans zegt, dat zijn leven door zijn
liefde voor haar aan een ‘syen-draetjen’ (vs. 238) hangt, verwijst Haesje
hem naar de dokter. Vervolgens dwaalt het hele gesprek af in de richting
van barbiers die met een verkorte studie zich uitgeven voor dokter en
zich over de ruggen van de patiënten verrijken.
Vss. 433-510. Deze uitweiding over de jeugd omvat de monoloog
van Giertje (vss. 433-468) en de dialoog van Giertje en Marry (vss. 469510). Giertje Goris, de vrouw van Hans, heeft haar meid de laan
uitgestuurd en is nu zelf met stoffer en blik in de weer. Ongelooflijk, zo
slecht als die meiden je huis schoonmaken en je bedriegen en ook nog
geld achteroverdrukken bij het doen van inkopen op de markt. In het
gesprek met Marry Monckjes, die aan komt lopen, gaat het afgeven op de
meiden die zich tegenwoordig boven hun stand kleden, lustig voort. Ook
de mannen geven zich voor meer uit dan ze zijn, voegt Marry toe. Na de
uitweiding brengt Marry het gesprek via de dranklust tenslotte op het
overspel van Hans. Daarmee verbindt Noseman zijn
maatschappelijke uitweiding met de hoofdhandeling van de klucht.

Vss. 605-628. Hoewel de mannen gewoonlijk de schuld van het
overspel krijgen, wijst Philip erop, dat de vrouw soms de oorzaak ervan
is. Dan volgt een uitweiding van Philip: ‘Vier dingen kunnen ’t niet licht
verbeuren: de Winter, een Varcken, een Boer, en een Vrou’ (vs. 611).
Deze vier krijgen namelijk nergens de schuld van, omdat het bij hun aard
past: koude bij de winter, smerigheid bij het varken, dronkenschap bij de
boer en wangedrag bij de vrouw. En bovendien, de vrouwen kunnen
zich goed schoon praten! Haesje kent echter ook wel mannen die zich als
vrouwen gedragen en bij wie het schort goed zou passen. Dan geeft
Philip de discussie op: ‘Wel set dat dan tegen mekaer, de mans de doeck,
en de vrouwen de broeck,’(vs. 627).
De wijzigingen overziende, heeft Noseman de Florentijnse historie op
hoofdlijnen gevolgd en deze met theatrale uitwerking van de
toverijpassage op toneel gebracht. Hij bewandelt in zijn uitweidingen
gemakkelijk zijpaden om maatschappelijke kritiek te uiten of
gevoeligheden in de samenleving te benoemen en slaagt er in weer op de
hoofdweg uit te komen.

1.2.3 De versies 1644 en 1660
1.2.3.1 Tekstveranderingen
Bij het vergelijken van de titelpagina’s van de versies uit 1644 en 1660
valt meteen op, dat de ondertitels verschillen. Luidde deze
oorspronkelijk Razende-Liefdens-Eynd, nu staat hiervoor in de plaats
Kluchtige Toover-Liefde. Daarmee verschuift de aandacht voor de
uiteindelijke afloop van overmatige erotische gedrevenheid naar het
lachwekkende hocus pocus rond de hoofdfiguur om zijn beminde tot
wederliefde te bewegen.
Het spreekwoord waar de klucht op is geschreven, blijft
gehandhaafd, afgezien van spellingverschillen. Als aanbeveling is nu op
het titelblad de zinsnede ‘Gespeelt op d’Amsteldamse Schouwburg’
toegevoegd. De versie uit 1660 heeft een andere uitgever dan die uit
1644. De herdruk is - zonder vermelding van de drukker - verschenen

‘t’Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast
de Vismarkt, in ’t jaar 1660’. Zijn uitgeversmerk met de tekst perseveranter
siert de titelpagina.
Het tweede wat direkt in het oog springt, is het ontbreken van de
naam van Robbert in de lijst van personages in de versie-1660. Nu was
de rol van Robbert al zeer beperkt. Omdat dit zonder veel schade aan de
loop van de handeling mogelijk was, heeft Noseman, als hij deze uitgave
tenminste geautoriseerd heeft, de verzen 136-184 geschrapt. In de
slotscène heeft hij andere personages Robberts tekst toebedeeld. We
lopen deze twee wijzigingen even door.
In de dialoog tussen Robbert en Lichthart in de verzen 136 – 184
vertelt Lichthart zijn compagnon dat Haesje instemt met het plan om als
‘geliefde’ van Hans op te treden. Verder spoort hij Robbert aan om
Giertje, de vrouw van Hans, naar het minnekozende paar te brengen om
Hans ter plekke op overspel te laten betrappen. Robbert gaat niet zelf
naar Giertje toe, maar zal deze opdracht door de oude bes Marry
Monckjes laten uitvoeren. Dit toneel bevat verder een relatief losstaande
uitweiding over de diverse rollen die vrouwen in de samenleving spelen,
en hun invloed op verschillende terreinen.
In de slotscène van de versie uit 1660 is de tekst van Robbert
verdeeld over Philip (vs. 752: ‘Kom margen vry weer, ghy hebt u ey wel
om een braspenningh verkocht.’) en Haesje (vss. 755,756: ‘Hy is uytgestreecken, soo dat hy neffens hem andre leeren kan, Dat het vreemde
vrouwe vervolgen niet en past voor een getrout man.’). Daarmee besluit
de versie-1660 op een krachtige manier. In de versie-1644 volgen dan
nog twee verzen die door Lichthart worden gesproken, waarin hij
opmerkt: ‘de vryers hebben wat vrydom, als de vrouwen selfs soo sot sijn
datse ons beminnen’ en daarna spoort hij Robbert aan om met hem naar
‘ ’t Heerschop en de Vrou’ te gaan die hen verwachten.
Er zijn nog zes tekstwijzigingen van één of meer verzen in de uitgave
van 1644 aangebracht die niet met het schrappen van het personage
Robbert te maken hebben. We stellen ze aan de orde.
Vss. 245b-271 vervallen in de versie-1660. Hans heeft onder het
raam van Haesje zijn liedje ten gehore gebracht en raakt met haar in

gesprek. De inkorting betreft de uitweiding over het gedrag van barbiers
die zich na een korte aanvullende studie uitgeven voor dokter en grof
geld verdienen aan hun patiënten.
Vss. 313-318 vervallen in de versie-1660. Het betreft hier een
tekst van Hans tot Haesje met sterke erotische toespelingen.
Vss. 575-598 vervallen in de versie-1660. In deze passage
probeert Lichthart samen met Robbert en Haesje toestemming van
Philip te krijgen voor het plan om Hans te bedriegen. Philip vindt het
een gemene streek tegenover Hans, maar stemt uiteindelijk toe, nadat
Haesje hem heeft verzekerd dat ze niets voor de overspelige voelt.
Vss. 605-628 vervallen in de versie-1660. Philip geeft aan, dat de
oorzaak van overspel soms bij de vrouw ligt. Zij krijgt er echter nooit de
schuld van. In de uitweiding ‘Vier dingen kunnen ’t niet licht verbeuren:
de Winter, een Varcken, een Boer, en een Vrou’ (vs. 611) die hierboven
reeds werd behandeld, werkt Philip dit nader uit.
Vss. 639-642 worden in de versie-1660 gewijzigd. Het liedje over
het cameniertje dat door de huisvrouw uitgestuurd wordt om mijnheer
de advocaat te melden dat haar man van huis is, werd in de versie-1660
vervangen door het onderstaande liedje.
’t Sou37 wel eenen grooten wagen sijn,
’t Sou wel eenen grooten wagen sijn,
Daermen s’al38 op soude voeren,
Iongmans die den elleboogh roeren39,
Meysjens die geen maegt en sijn.

Onder www.liederenbank.nl werd geen melodie vermeld. Wel stond hier
een verwijzing naar Bredero’s Schyn-heyligh, waar in de vss. 1223-1227 een
variant van dit lied te vinden is. WNT elleboog bevat onder betekenis 1 een

moet
allemaal
39 Iongmans … roeren: feestvierders (dobbelaars, drinkers)
37
38

citaat van een variant van dit lied uit Hoofts brieven deel 3, 431 [uitg.
Van Vloten].40
Tussen vss. 720 en 721 van de versie uit 1644 werd in de versie1660 nieuwe tekst gevoegd waarin de magische kracht van het ceeltje
nogmaals wordt beproefd. De situatie: Giertje heeft de overspeligen
verrast en Hans stijf gescholden en hem waarschijnlijk daarbij een pak
rammel gegeven. Daarop reageert Hans aldus.
[719

Nou Giertje, bedaertje, het is mijn van herten liet,
Dat is al even-eens, ’t is wel gedocht,
maer de saeck is niet geschiet.]
Maer daer bedenck ick wat, om mijn wijf weer
goet te maken,
Sal ick haer slechts met dit betoovert ceeltjen aen raken,
Dan krijgtse me strax soo lief, als Haesje heeft gedaen,
Soo de kunst hier oock fix41 is.
Hy raeckt haer met het ceeltje aen.
GIERTJE
Jou schelm.
HANS
De kracht is al vergaen42.

1.2.3.2 Woordgebruik
Naast het wijzigen van passages in de tekst komt het geregeld voor dat in
de versie-1660 in een vers de woordkeus blijkt te zijn veranderd.
Bredero, ed. Grootes 1979, 263 vermeldt het onderstaande vers.
Tmost een langhe waghe zijn,
Tmost een langhe waghen zijn,
Daermense al op soude voeren,
Knechjens die de nellebooch voeren,
Meysjens die gheen maeght en zijn.
41 goed bruikbaar
42 al vergaen: geheel verdwenen
40

Opvallend hierbij zijn de wijzigingen die op enigerlei wijze verband
houden met de christelijke, vooral katholieke godsdienstpraktijk. In de
versie-1644 moppert Giertje die het huis aan het schoonmaken is: ‘Heer!
Wat leyt het hier morsig’ (vs. 433a). Dit werd in de versie-1660: ‘Och!
Wat leyt het hier morsich’. Ze heeft haar dienstmeid die haar had
bedrogen, de deur gewezen met de woorden ‘neemtje pack En wandelt
nou inde naem (vss. 441b, 442a). Hier zal met de naem bedoeld zijn de
naam des Heeren. Dit werd ‘neemtje pack En wandelt nou in vrede’. En
Giertjes klacht ‘Heer se was soo snoepigh’ (vs. 461) werd vervlakt tot
‘En se was soo snoepigh’. Als Marry Monckjes het gesprek met Giertje
Goris op haar man probeert te brengen, verschuift het naar een zekere
Jan Floore die een keer stomdronken voor dood ter aarde viel. De
omstanders ‘liepen na Heer Krelis43, wel hy quam, met sijn Lieven-heer
onder de mantel’(vs. 514). In de versie-1660 liepen ze echter ‘na
d’Apteeker, wel hy quam, met sijn klisteer44 onder de mantel’.
Het gedeelte vss. 643-659 bevat harde spot met christelijke
gebruiken. Haesje zit te naaien en zingt daarbij een stout liedje. Vóór
Hans haar met zijn magische briefje zal aanraken, wil hij nog een gebedje
tot de liefde richten, opdat deze zal toestaan dat hij door middel van dit
briefje zijn lust ‘ten end mach brengen’(vs. 646). Dan volgt in de
gedrukte tekst de toneelaanwijzing: ‘Hy valt op zyn knien.’ Dit gaf
kennelijk aanstoot en is in de druk van 1660 weggelaten. Hetzelfde geldt
voor de aanwijzing ‘Hy staet op’ direkt na vers 658. In het gebed zijn ook
nog enkele veranderingen aangebracht om het sacrale te verminderen. ‘O
heylige liefde’ (vs. 647) werd ‘O suyker soete Liefde’; ‘opent u ooren’ (vs.
653) werd ‘leent doch uw ooren’ (een mindere duidelijk geval); ‘want het
is niet ghesacreert’ (vs. 655) werd ‘want het is met vleermuysen bloedt
besmeert’.
Een tweetal veranderingen in de versie-1660 heeft betrekking op
kleding: ‘ey laetme jou huyckje wat op gaen hangen’(vs. 472) werd ‘ey
hoe lang heb ik na jou gaen verlangen’, dientengevolge werd ‘ick selje
huyck halen’(vs. 571) ook gewijzigd en wel in ‘ick sel mee gaen’. Verder:
43
44

ironische aanduiding van een lage geestelijke
klisteerspuit

‘een paer halve-manen aen d’ooren’ (vs. 487) van dienstmeisjes werd ‘een
paer gouwe stricken aen d’ooren’.
Op de twee plaatsen in Hans’ openingsmonoloog zijn
wijzigingen aangebracht. Zijn ‘groenigheyt’ werd vervangen door zijn
‘liefde’(vs. 021) en ‘Terentius gheloof’(vs. 029) om ‘swagerlijcke
ghemeenschap [te] gebruycken’ werd geactualiseerd tot ‘’t Quakers
geloof’.
1.2.3.3 Spelling
De versie-1660 verschilt in spelling enigermate van die uit 1644. Geen
van de aangetroffen wijzigingen is echter consequent doorgevoerd.
ae werd soms a of aa. jae (vs. 600) verschijnt als ja, Baeker-mat (vs.
302) als baakermat.
c werd k: Claes (vs. 191) – Klaes en Claesen (vs. 501) – Klaesen.
cch werd ch in lacchen (vs. 225) – lachen.
ch werd een keer gh: dachjen (vs. 726) – daghjen. En gh werd een
keer ch: sleghts (vs. 726) - slechts.
eu werd u in keunt (vs. 294) – kunt.
gh werd aan het begin van het woord geregeld g. Het betreft
vooral het prefix ghe-: ghevangen (vs. 002) – gevangen e.d.. Daarentegen is ghy
(vs. 120) maar één keer gewijzigd in gy. Aan het woordeinde werd gh
slechts zelden g: dingh (vs. 059) – ding, Gingh (vs. 463) – Ging e.d.. Soms
gebeurde dit als er nog een buigings-e, een vervoegings-t of een
meervouds-en volgde: eer-waerdighe (vs. 237) – eerwaerdige, hanght (vs. 238) –
hangt, dinghen (vs. 333, 464) – dingen. Ook in het woord treffen we de
omzetting gh – g aan: meughelijck (vs. 061) – meugelyk.
o werd oo: so (vs. 290, 728) – soo.
ou werd u: nou (vs. 453) – nu.
rr werd r: werrelt (vs. 341) – werelt.
Bij samenstellingen treffen we in de versie-1644 geregeld een
verbindingsteken tussen de delen aan. In de versie-1660 is dit teken in
veel gevallen weggehaald. Enkele voorbeelden: kack-huysen (vs. 078) –
kackhuysen, snorre-pypen (vs. 127) – snorrepypen, bloet-suyper (vs. 703) –
bloetsuyper e.d.. Merkwaardig is het verbindingsteken in de navolgende
gevallen met twee woorden, dat in de versie-1660 eveneens is

weggehaald: syen-draetjen (vs. 238) – syendraetjen, Jan-hagel (vs. 497) –
Janhagel, hoere-jagen (vs. 522) – hoerejagen, doot-steecken (id.) – dootsteecken,
Buyck-slooter-dyck (vs. 524) - Buyckslooter-dyck, jans-kint (vs. 557) – janskint.
De tekst van de versie-1644 bevat enkele aperte zetfouten. In de tekst die
ik hier uitgeef, zijn deze geëmendeerd, vooral op grond van de tekst in
de versie-1660. Ter plekke is hiervan in een noot melding gemaakt. Het
betreft de volgende correcties: mee (vs. 061) heb ik vervangen door me,
Ghetucht (vs. 197) door getucht, onkomt (vs. 215) door ontkomt, beschoucken
(vs. 283) door beschoncken, mannesycke (vs. 645) door mannelycke, schuynje
(vs. 667) door schuyntje.
Nog enkele opmerkingen betreffende het zetten.
n werd ten onrechte u in de versie-1660: nestel-knooper (vs. 348) –
nestelkuoper.
y werd geregeld, maar niet systhematisch ij: schryven (vs. 360) –
schrijven, smyten (529) – smijten.
De (met afkortingsteken) werd, doordat de versie-1660 in
kleiner korpus gezet is, dikwijls omgezet in en, zoals bijvoorbeeld in
backsti (vs. 040) – backstien, uyt-schy (vs. 087) – uyt-scheyen, lop (vs.
211) – loopen.
Een minuskel werd één keer - en wel bij een plaatsaanduiding een majuskel: de dam (vs. 135) – de Dam.
Twee aaneengezette woorden werden gescheiden door een spatie,
zoals inde (tussen de vss.185 en 185) – in de. In de versie-1660 trof ik
plattekanten aan voor platte kanten (vs. 482).
Twee door spatie gescheiden woorddelen kregen een
verbindingsteken: droncke drincker (vs. 709) – droncke-drincker e.d..
Een verbindingsteken werd geregeld weggehaald in de versie1660. Enkele voorbeelden: op-staen (vs. 203) – opstaen, Echt-breecker (vs.
708) – Echtbreecker, op-maecker (id.) – opmaker, tucht-huys (vs. 718) –
tuchthuys.
De apostrof werd soms vervangen door een verbindingsteken,
soms geheel weggehaald: beed’laers (vs. 200) – bed-laers, datj’er (vs. 734) –
datjer.

1.2.3.4
Besluit
Bij vergelijking van de versies uit 1644 en uit 1660 blijkt de gerichtheid
van de klucht blijkens de ondertitels verschoven van Razende-LiefdensEynd naar Kluchtige Toover-liefde. Daarmee is de educatieve functie
verzwakt en het komische wonder-spectakel versterkt. Van oorsprong
werd toveren in verband gebracht met de door de duivel geïnitieerde
zwarte kunsten. In Nosemans klucht is het echter voor de toeschouwer
vanaf het begin duidelijk dat het toveren door Lichthart zuiver dient om
de simpele, door hartstocht bezeten Hans te bedriegen.
De aanbidding van Liefde – op zichzelf al op de rand van
blasfemie - en woordgebruik dat als beledigend kon worden opgevat
door met name katholieke gelovigen, werden in de versie-1660 gematigd.
Doordat Robbert uit de lijst van personages is geschrapt, konden
enkele inkortingen in de tekst worden aangebracht. Ook enkele
uitweidingen zijn in de versie-1660 weggelaten. De totale lengte van de
klucht werd van 758 verzen teruggebracht tot 633 verzen.
De veranderingen in de spelling zijn in de versie-1660 niet
consequent doorgevoerd. Duidelijke zetfouten in de versie-1644 konden
vooral door vergelijking met de versie-1660 worden hersteld in de
voorliggende uitgave

1.3

De Wanhébbelyke Liefde (1678)

1.3.1 Het auteurschap
Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt noemen in hun
literatuurgeschiedenis Een nieuw vaderland voor de muzen de klucht De
Wanhébbelyke Liefde een bewerking door Fornenbergh en Jillis Nooseman
van een blijspel door Quinault. Zij sluiten hierbij aan bij Albach en
Ornée.45 Hun uitspraak is echter in twee opzichten te stellig. De comedie
La mere coqvette ov les amans brovillez van Philippe Quinault is wel een bron
45 Porteman & Smits-Veldt 2008, blzz. 712 en 726. Zie ook Albach 1977, 127 en Ornée
[1985], 203.

voor een groot deel, maar zeker niet voor de gehele Nederlandse klucht.
En de uiteindelijke vorm van de klucht zoals we die uit de druk van 1678
kennen, kan zeker niet uitsluitend en zelfs niet met zekerheid op naam
van Fornenbergh en Nooseman worden geplaatst. Op het titelblad
ontbreekt niet zonder reden de naam (of namen) van de auteur(s). We
vinden daar alleen de uitgevende instantie genoemd, namelijk het
dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum.
In de ‘Voorréde’ tot de uitgave van De Wanhébbelyke Liefde uit
1704, die waarschijnlijk van de hand van Ysbrand Vincent is46, worden
‘twé beroemde Néderduitsche Tooneelspeelders’ in verbinding gebracht
met ‘LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER,
een geestig Blyspél van den Heer Quinault’’. In Quinaults blijspel uit 1666
en de Nederlandse klucht De Wanhébbelyke Liefde in de gedrukte versie uit
1678 draait het om twee jeugdige geliefden die in hun streven tot een
huwelijk gedwarsboomd worden door de vader van de jongeman, een
weduwnaar, en de moeder van het meisje, die bij Quinault zelf tot
weduwe verklaard wil worden en die in de klucht zonder meer weduwe
is. De vader zoekt een huwelijksrelatie met het meisje en de moeder met
de jongen. De verbeelde werkelijkheid in blijspel en klucht vertoont
overeenkomst met de levensgeschiedenis van ‘twé beroemde
Néderduitsche Tooneelspeelders’. Hierbij valt alleen te denken aan
Fornenbergh en Nooseman, die met hun toneelgezelschap een nationale
en zelfs internationale faam hadden opgebouwd in Noord-Europa.
Verder, in 1654 trad Nooseman in het huwelijk met de dochter van
Fornenbergh en in 1682 Fornenbergh met de dochter van Nooseman.
De auteur van de ‘Voorréde’ duidt deze huwelijken - vanwege het
generatieverschil tussen de echtelieden - aan als ‘twé ongemeene, én
ongehoorde huuwelyken’. Hij doet voorkomen dat Quinaults blijspel en
deze huwelijksgeschiedenissen ‘voor ruim twintig jaaren’ aanleiding zijn
geweest De Wanhébbelyke Liefde te schrijven. De oudst bekende druk
dateert echter van 1678. Alleen Nooseman was toen met een veel
Vincent had na 1687 het archief van het genootschap onder zich gehouden. Zie
Dongelmans 1982, 11. Hij was papierhandelaar van beroep, geboren 18 september
1641, overleden in 1718.
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jeugdiger vrouw getrouwd. De tweede aanleiding verliest daardoor aan
kracht. De werkelijkheid was in dat jaar immers minder shockerend dan
die in Quinaults spel. Na 1682, het huwelijksjaar van Fornenbergh, was
dat anders, al betreft het in de werkelijkheid twee oudere mannen die
met zeer jeugdige vrouwen trouwden. Van volledige parallellie is dus
geen sprake.
Van de ‘Tooneelspeelders’ wordt verder in de ‘Voorréde’ gemeld,
dat zij ‘zeer gaerne een Kluchtspél van diergelyk een geval, wénschten te
zien, én zélve te vertoonen’. Hier zal onder ‘van diergelyk een geval’
verstaan moeten worden ‘over zo’n kwestie’, te weten
huwelijksaanzoeken waarbij generatieverschil optreedt. En dat vinden we
in Quinaults genoemde werk. Mogelijk gaat aan de uitgave door Nil
Volentibus Arduum een toneelbewerking van Fornenbergh en
Nooseman vooraf. Die zou dan ten dienste van opvoeringen met de titel
LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER kunnen
zijn aangeduid.
Op basis van Balthasar Huydecopers aantekeningen uit de
originele notulen van Nil Volentibus Arduum neem ik aan, dat de klucht
bij de bewerking door leden van het genootschap werd aangeduid als De
Onbetaamelyke Liefde, wat inhoudelijk het equivalent van De Wanhébbelyke
Liefde is. De aantekeningen gedateerd 2 december 1670 en 5 juli 1678,
maken dit meer dan waarschijnlijk. Verder blijkt uit deze aantekeningen,
dat Andries Pels in 1670 een centrale verantwoordelijkheid heeft
gedragen in dit klucht-project van het genootschap. De leden Meyer en
Diephout en waarschijnlijk Watering en La Cle hebben ook nog
bemoeienis met de tekst gehad.47
Het bovenstaande brengt mij ertoe in deze teksteditie van De
Wanhébbelyke Liefde alleen Nil Volentibus Arduum als uitgevende instantie
van de druk uit 1678 te noemen en geen auteursnaam of –namen op het
titelblad toe te voegen.

1.3.2 De bron
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Dongelmans 1982, nummer [52] op blzz.51, 52 en nummer [460] op blz. 198.

Als we niet over de informatie uit de ‘Voorréde’ van De Wanhébbelyke
Liefde uit 1704 zouden beschikken, dan kwam naast La mere coqvette ov les
amans brovillez van Philippe Quinault ook La mere coqvette, ov les amans
brovillez van Donneau de Visé als bron voor De Wanhébbelyke Liefde uit in
aanmerking.48 De comedie van Quinault gaat namelijk op die van Visé
terug. Beide werken zijn in 1666 gepubliceerd. Quinault heeft het werk
van Visé onder wijziging van de namen der personages zelfs tot in detail
gevolgd en slechts op enkele plaatsen uitbreidend. Hoe groot de
overeenstemming is, laat zich aflezen uit de samenvattingen van de
comedies, die in bijlage 2 zijn opgenomen.
Visé’s La mere coqvette is opgevoerd door ‘La trovpe du Roy’, zoals
op het titelblad vermeld staat. Dat was het succesvolle toneelgezelschap
van Molière. De Comédiens de l’Hotel de Bourgogne vormde echter een
concurrerend gezelschap. Quinault zou met het oog op dat gezelschap
‘l’idée de doubler la pièce de De Visé’ hebben opgevat.49
De tekst van Visé verscheen in 1666 te Parijs bij Michel Bobin &
Nicolas Le Gras en in identieke vorm, maar met nieuw titelblad bij
Theodore Girard. De tekst van Quinault verscheen eveneens in 1666 te
Parijs, maar bij Gabriel Quinet. Uit hetzelfde jaar stammen ook twee
Amsterdamse uitgaven. Één bij A. Wolfgang en één bij Antoine Schelte.
Quinaults tekst was dus in Amsterdam voorhanden. Die van Visé
waarschijnlijk niet. Voor wat betreft de vergelijking van het blijspel met
de klucht beperk ik me dan ook tot dat van Quinault.
De familierelaties tussen de belangrijkste personages in het blijspel en in
de klucht tonen grote overeenkomst. In beide gevallen gaat het om een
moeder – die in het blijspel haar echtgenoot graag doodverklaard wil zien
en die in de klucht weduwe is - met haar dochter en om een weduwnaar
met zijn zoon. Terwijl de zoon met de dochter in het huwelijk wil treden,
wordt dit gedwarsboomd door haar moeder die met de zoon, en de
vader die met de dochter wil trouwen.
Quinault/Gros 1926en Visé/Mélèse, 1940. Zie in de laatste uitgave ‘Introduction’ p.
XVIII.
49 Quinault/Gros, 1926, ‘Introduction’ p. II.
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In het Franse blijspel vervult de moeder als La mere coquette de
glansrol. Zij is jalours op haar schone en jeugdige dochter en is ondanks
haar leeftijd nog verliefd op de jeugdige geliefde van haar dochter. In de
klucht heeft de weduwe wel dezelfde begeerten, maar verlaagt haar
sociale status door haar dialectisch woordgebruik.
De weduwnaar bij Quinault zowel als die in de klucht is erotisch
gedreven. In het Franse blijspel is hij een oude rochelende viezerik die
de geliefde van zijn zoon opzoekt tijdens haar toilet maken. In de
Nederlandse klucht bezoekt hij de moeder en treft hij dan bij toeval de
dochter.
Er is een verschil in gedrag tussen de zoon in het Franse blijspel
en die in de Nederlandse klucht. In het blijspel meent de zoon dat zijn
geliefde hem ontrouw is en daarom wil hij zich op haar wreken: hij
maakt om die reden haar moeder het hof. In zijn hart blijft hij zijn
geliefde echter trouw. In de klucht speelt wraak daarentegen geen rol. De
hofmakerij is hier een zet in het schaakspel van de zoon om zijn vader te
dwingen diens vrijerij met de schone dochter te staken.
In Quinaults comedie is de dienstmaagd de stuwende kracht die
met gebruikmaking van list, leugen en bedrog in opdracht van haar
meesteres en gesteund door de weduwnaar de liefdesband tussen de
zoon en dochter wil breken. Het nichtje in de klucht daarentegen is
oprecht.
Verder speelt in het blijspel een markies een bijrol. Hij is de neef
van de vader en de zoon. In de klucht is dit personage eveneens neef van
de vader en de zoon, maar hij vervult een geheel andere functie. De
markies frequenteert het hof, verkeert in permanente geldnood en is
onbetrouwbaar, terwijl de neef in de klucht een vertrouwenwekkend
personage is.
De comedie speelt in hogere kringen, zoals al uit de persoon van
de markies bleek. Dit valt ook af te leiden uit de aanwezigheid van
personeel in het blijspel: de zoon heeft een kamerdienaar, de moeder een
dienstmaagd en de markies een page. In de klucht zijn de
hoofdpersonages welgesteld, maar personeel zien we niet op de planken.

Quinaults blijspel is een comédie d’intrigue. Daarin zijn twee
verhaallijnen te onderscheiden die uiteindelijk samenkomen. Al meteen
uit de eerste scène van het Franse toneelstuk weet het publiek dat de
echtgenoot van de moeder mogelijk in leven is en in Turkse
gevangenschap wordt gehouden en dat de dienstknecht op reis is
geweest om hem vrij te kopen. Na een schipbreuk bij Malta is deze
dienstknecht nu met een oude christenslaaf van een eveneens
verongelukt Turks schip teruggekeerd. Het publiek zal hier verwachten,
dat de christenslaaf de gevangen genomen echtgenoot is. Verder krijgt
het publiek direkt de informatie dat de vader en zijn vriend, de
echtgenoot van de moeder, elkaar hadden beloofd dat de zoon en de
dochter met elkaar zouden trouwen.
De behaagzieke moeder is er alles aan gelegen, dat haar
echtgenoot dood wordt verklaard. Dat maakt voor haar namelijk de weg
vrij om de wens van haar dochter definitief ter zijde te schuiven en zelf
met de aantrekkelijke zoon te trouwen. Aan het einde van het toneelstuk
blijkt de oude christenslaaf de echtgenoot van de moeder, waardoor een
huwelijk met de zoon van de baan is.
In de klucht ontbreekt deze verhaallijn en daarmee het spel van
leugen, omkoping en bedrog om de moeder aan een overleden
echtgenoot te helpen. Hier is de moeder weduwe en daardoor staat het
haar vrij haar begeerte te volgen en wederom te trouwen.
De tweede verhaallijn betreft het tegenwerken van de liefde
tussen de zoon en de dochter en van hun wens met elkaar te trouwen,
waardoor de moeder een huwelijk zou kunnen sluiten met de zoon en de
vader met de dochter.
Zowel de moeder in het blijspel als die in de klucht is vervuld van
afgunst op de knappe dochter. In het blijspel doet de moeder er alles aan
om er zo jeugdig, vitaal en aantrekkelijk mogelijk uit te zien. In de titel
van het blijspel wordt zij terecht aangeduid als la mère coquette. Haar
erotische verlangens brengen haar ertoe haar dienstmaagd op te dragen
ruzie te stoken tussen de geliefden. De vader, gedreven door verliefdheid
op de dochter, ondersteunt dit en zorgt ervoor dat de markies hier ook
een bijdrage aan levert. Daarom luidt het tweede deel van de Franse titel
ou les amants brouillés. Het personage dat de stuwende kracht is bij de

uitwerking tot onenigheid en ruzie tussen de jeugdige geliefden is de
dienstmaagd. Zij bedient zich op superieure wijze van list, leugen,
misleiding en bedrog. Maar als de oude grijsaard de echtgenoot van de
moeder blijkt te zijn, is een huwelijk van de moeder en de zoon van de
weduwnaar van de baan. Daarmee vervalt de belangrijkste grond voor
het blokkeren van een huwelijk tussen de jeugdigen en blijft de oude
belofte tussen de vader en de echtgenoot van kracht.
In de klucht is de moeder ook vrijlustig en om haar doel te
bereiken gedraagt ze zich gierig, want ze is niet bereid met haar dochters
huwelijk in te stemmen en haar een bruidsschat mee te geven. Een
argumentatie voor het dwarsbomen weigert ze te geven. Zo houdt de
moeder de mogelijkheid open met de geliefde van haar dochter te
trouwen. De vader werkt het huwelijk tussen de geliefden op een even
lompe manier tegen: zonder opgaaf van reden verklaart hij zich tegen. In
de klucht dus geen elegant spel van list, leugen en bedrog.
Doordat in de klucht de eerste verhaallijn uit het blijspel
ontbreekt, moet er een heel ander slot aan de klucht komen. Het betreft
het 9de tot en met 13de toneel. Om een huwelijk van de vader met de
geliefde van zijn zoon onmogelijk te maken adviseert het nichtje de zoon
een huwelijksaanzoek te doen aan de moeder van zijn geliefde. Dan
ontstaat de merkwaardige situatie, dat de zoon de (schoon)vader van zijn
vader wordt en de dochter de (schoon)moeder van haar moeder. Zoiets
is maatschappelijk onaanvaardbaar. De vader wordt furieus, omdat hij
vreest, dat zijn beoogde huwelijk geen doorgang zal kunnen vinden door
het voorgenomen huwelijk van zijn zoon. Dan geeft de neef de schuld
van dit alles aan de moeder, die de zoon zou hebben betoverd.50 Op
hoge poten gaat de vader naar de moeder om haar de les te lezen en dan
ontstaat een hilarische discussie, waaraan later ook de dochter en de
zoon deelnemen. Als de vader zijn zoon de mond wil snoeren, wijst deze
erop dat hij weldra als (schoon)vader eerder het woord mag voeren dan
zijn vader. Het leeftijdsargument dat de vader vervolgens wil laten
gelden, smelt weg, omdat de moeder ouder is dan hij. En haar eis om
50 Zie voor het toewijzen van duivelse krachten aan de vrouw en de beeldvorming en
verbeelding daaromtrent Vervoort 2011.

dan als eerste te mogen spreken vervalt, omdat een man vóór een vrouw
recht van spreken heeft. Ook als de leeftijden van de beoogde
echtelieden bijo elkaar worden opgeteld, verliest de vader. De zoon komt
dus als overwinnaar uit de discussie naar voren. De neef neemt het
woord en beëindigt het parlement door erop te wijzen dat de vader en de
zoon gelijkwaardige argumenten hebben aangevoerd. Omdat de vrienden
degene die het eerst van het huwelijk wil afzien, zullen steunen, gelukt
het de neef achtereenvolgens de vier huwelijksbeloftes te doen intrekken.
De zoon, die immers als eerste het woord mag voeren, moet nu ook als
eerste zijn trouwbelofte breken. De overige drie volgen. De klucht
eindigt met drie generatiegebonden huwelijken: de twee jeugdige
geliefden, de weduwnaar en de weduwe en tenslotte de neef en nicht.
De bron voor dit tweede deel van de klucht vinden we in de
eerste scène van de derde acte van Quinaults blijspel. Als de dochter
hoort, dat haar geliefde met haar moeder wil trouwen, roept ze
verontwaardigd uit: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’ Epoux!/
Voir mon Beaupere en luy!’ (vss 731, 732a). De bewerkers hebben deze
ontregeling van de generatiegebonden huwelijken uitgebuit door haar tot
in het absurde uit te werken.

1.3.3 De versies 1678 en 1704
In de ‘Voorréde’ van de editie-1704 geeft de tekstbezorger, waarschijnlijk
Ysbrand Vincent, duidelijk aan op welke vier terreinen hij de editie-1678
heeft gewijzigd.
Sommige spreekwyzen, die eenigzints ruuw, óf aanstootelyk gevonden wierden,
hebben wy veranderd, óf geheelyk daar uitgelaten. Aan vele rymwoorden, die te
dikwils, kort naa malkanderen, gebruikt waaren, zyn zonder den zin te krénken,
geheele andere rymklanken gegeeven, vólgens de lés van den geleerden
Franschen Tooneeldichter den Heer Pierre Corneille, die niet goedvindt dat men
zich van een, én het zélve rymwoord bediene, voor én aleer dat’er zéstig régels
voorby zyn. Een uitgelaaten halve régel, die in eenen verwerpelyken bydruk,

(Pag. 29) met ontélbaare létter fouten51, was overgeslagen, is in deezen twéden
druk, ingevuld, én het Kluchtspél doorgaans in de onderscheidenlyke spelling,
én spreeken, naar ieders karakter, verbétert, zynde dit in de persoonaadje van
Geertrui in acht genoomen, op de zélfde wijze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte
van den Vryer in de Kist, ten opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).

1.3.3.1 Woordgebruik
De veranderingen met betrekking tot ruw en aanstootgevend taalgebruik
maken duidelijk dat in 1704 het benoemen van onaangename
lichaamsgeuren evenals het debiteren van grofheden in relatie tot
sexualiteit en tot bovenaardse machten zelfs bij het uiten van
verwensingen voor de tekstbezorger ontoelaatbaar was. Enkele
voorbeelden.
Het aanduiden van stank en zweet verwijdert de tekstbezorger
van de editie-1704 uit de tekst. In de passage 278 tot 286a onderhoudt
Agniet haar tante Geertruij over haar weigering om in te stemmen met
een huwelijk tussen Hendrik en Geertruij’s dochter Lucia. Mankeert er
soms iets aan Hendrik?, vraagt ze. En ze vervolgt: ‘Stinkt hy somers ook
na zweet? / Heeft hy ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen
kwaalen?’. Daar reageert Geertruy, die zelf op de jongeman verliefd is, fel
op: ‘Hy stinken! Wat meugje tóch al uit jou harssens haalen? / Wat
ziekte, wat stinken, wat zweet?’. Deze tekst bewerkt de bezorger van de
tweede editie: [Is ’t een] ‘Dóbbelaar?’, vraagt Agniet. Geertrui antwoordt:
‘Och! niet ien beet.’ Dan volgt de vraag: ‘Of heeft hy lichtelyk and’re
gebreeken, én verhoolen kwaalen?’, waarop Geertrui antwoordt: ‘Wél
myn lieve zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen? / Wat
ziekte? wat verhoole gebreeken?’.52
Emotionele uitroepen en grofheden in verwensingen vlakt de
bewerker van 1704 af. Als Hendrik zich realiseert dat zijn vader zich met
zijn geliefde verloofd heeft, roept hij uit: ‘Hémel, én hél, staat by.’(vs.
51 De Erven Albert Magnus brachten nadrukken op de markt van werken die
oorspronkelijk door Nil Volentibus Arduum waren uitgegeven. Vanwege hun slechte
kwaliteit besloot Ysbrand Vincent alle werken van dit genootschap opnieuw te
publiceren. Zie Dongelmans 1982, blz. 11.
52 ‘Dat oude stinkende vél’ (vs. 384a) werd ‘Dat tandelooze vél’.

373a). Dit wordt: ‘Och vrienden, staat me by!’. Het faustiaans aanroepen
van hemel en hel was dus duidelijk te pikant. Dat geldt ook in vers 524
voor de aanduiding ‘donderhéks’ voor Geertruij, die - naar neef Adriaan
zegt - Hendrik heeft betoverd, zodat hij op Geertruij verliefd werd. In
1704 is zij slechts ‘Tovenaarster’, een wat algemener aanduiding. Met
betrekking tot Geertruij worden nog meer krachttermen gebruikt. Haar
nichtje Agniet, de vrijster van Adriaan, adviseert Hendrik om Geertruij
het hof te maken teneinde zo een huwelijk tussen zijn vader en zijn
geliefde te dwarsbomen. Daar schrikt Hendrik van: ‘zou ik nóch met die
heete teef, / Dat oude stinkende vél trouwen?’ (vss. 383b, 384a). De
‘heete teef’ wordt een ‘oude Babyn’, garenklos, hier gebruikt als
metonymie voor ‘vrouw’. ‘Dat oude stinkende vél’ transformeerde in
‘Dat tandelooze vél’. De stank mag verdwenen zijn, ‘vél’ ter aanduiding
van een vrouw kwam al in rederijkerskluchten voor en blijft toch erg
grof.53 In de eerste druk komt trouwens nog een keer ‘heete teef’ voor en
wel in vers 560a. Geertruij wil haar brutale dochter Lucia te lijf gaan en
dan komt Joost, die met Lucia verloofd is, te hulp: ‘Begin dat ééns, heete
teef’. Dit wordt in 1704 ‘Hól-oog, Rimpelvél’, waardoor de woede en
sexuele hartstocht wordt ingeruild voor een onaantrekkelijk uiterlijk.
1.3.3.2 Rijmwoorden
Om te voldoen aan het voorschrift van Pierre Corneille met betrekking
tot het gebruik van rijmwoorden heeft de bewerker van de 1704-editie
het op een zevental plaatsen nodig geacht de tekst aan te passen.
Verandering van rijmwoord blijkt daarbij herhaaldelijk wijziging van de
zin tot gevolg te hebben. Hieronder bespreken we de gevallen.
De verliefde Hendrik vraagt zijn vader met klem een
huwelijksaanzoek voor hem te doen bij de moeder van zijn geliefde, die
maar steeds geen toestemming wil geven (vss. 77, 78).
Aij, vader, gaat ’er tóch; kozyn Adriaan zal ’er ook weezen,
Met zyn vryster heurluij nicht, om haar daar toe te beleezen,

53

Zie hierover Kramer 2009, hfd. 7 en 8.

Dit wordt in de uitgave van 1704 het volgende.
Ai Vader, gaat ’er toch; Kozyn Adriaan zal ’er zich ook laaten vinden
Met zyn Vryster, heurlui Nicht, om het wérk aan te binden.

Als de vader Joost bij het huis van de moeder aankomt, blijkt ze niet
thuis te zijn en raakt hij in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia.
Zij acht een huwelijksaanzoek namens Hendrik zinloos. Joost wordt op
slag verliefd op de jeugdige schone. Als Joost haar vraagt of een jonge
kerel haar beter zou bevallen dan een oude brompot, antwoordt Lucia,
die hoe dan ook weg wil bij haar moeder, in de eerste editie het volgende
(vss. 181-183a).
O neen, ik zoek alleen van moeders dwang verlóst te weezen,
En hoe oud dat myn man ook was, hy hoefde niet te vreezen
Voor ontrouw, óf onéénigheid;

De bewerker wijzigt dit in:
O neên! Ik zoek alleen my van Moeders dwang te bevryden,
En hoe oud myn man ook was, hy hoefde te geener tyden
Voor ontrouw óf oneenigheid te vreezen;

Het volgende geval betreft de verzen 209b, 211a. Joost heeft de geliefde
van zijn zoon overgehaald met hem in het huwelijk te treden. Ze
wisselen ringen op trouw. Dan verzekert de weduwnaar zijn aanstaande,
dat zijn zoon zich in de nieuwe situatie zal schikken.
Ook is hy geschikt, én wil hy ’t niet weezen,
Ik zal ’t hém maaken; want zeit hy wat, hy mag vreezen,
Ik zal hem dreigen te ontérven.

Dit luidt in de editie-1704 als volgt.
Ook is hy geschikt, én laat hy zich niet gezeggen,
Zal ik hem het vuur wél nader aan de scheenen leggen.

Ik zal hem dreigen te ontérven.

In hetzelfde toneel stelt Joost aan Lucia voor dat neef Adriaan aan haar
moeder toestemming voor hun huwelijk zal vragen. Lucia heeft echter
een beter voorstel (vss. 233b-235).
Neen, liefste, ’t zal béter weezen,
Dat Adriaan, door Agniet zyn vryster, moeder doe beleezen;
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van moeder vermag.

In de versie-1704 luidt dit fragment:
Neen, Liefste, Moeder heeft nukken:
Dat het Adriaan, door Agniet zyn Vryster, laat doen, zal béter lukken.
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van Moeder vermag.

In het vierde toneel bevindt Agniet zich bij Lucia’s moeder, Geertruij. Ze
valt meteen met de deur in huis (vss. 269, 270).
Waarom wilt gy Héndrik dan belétten mét uw kindt te leeven,
Als gy geen goede rédenen daar van weet te geeven?

Dit wordt in de versie-1704 het onderstaande.
Waarom wilt gy Héndrik dan beletten met uw Dóchter te trouwen,
Zo je geen krachtige rédenen hébt om het te weêrhouwen?

We springen voor het volgende geval nu over naar het achtste toneel.
Hendrik heeft dan om een huwelijk van zijn vader met Lucia onmogelijk
te maken een aanzoek aan Lucia’s moeder gedaan. Adriaan bereidt Joost
hierop voor door erop te wijzen, dat Hendriks aanstaande - hoewel
welgesteld - een weduwe met kind is en bovendien ook nog ‘vry bejaard’.
Joost vindt wat zijn zoon gedaan heeft, echter allemaal prachtig en hij
vervolgt met de verzen 485, 486:
’k Verblyme zulk een kind te hébben; want ik had geen vreezen,

Als dat hy d’eenige sporling in myn huwelyk zou wezen:

Deze woorden zijn vervangen door de volgende.
Ik verblyme zulk een Zoon te hebben: want Kozyn,
om récht uit te spreeken,
Ik vreesde dat hy een stók in ’t wiel van myn huuwelyk zou steeken.

Adriaan overtuigt Joost ervan, dat Geertruij haar kans heeft gegrepen om
Hendrik tot een huwelijk met haar te brengen, doordat Joost met haar
dochter wilde trouwen. Zij heeft zijn zoon toen met ‘liefdekruid’
betoverd. Joost moet Geertruij overhalen of zelfs dwingen van dat
huwelijk af te zien, vindt Adriaan. Woedend gaat Joost in het tiende
toneel naar Geertruij, die hem vraagt over wie hij het eigenlijk heeft.
Joost antwoordt het volgende (536c-538):
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik ’t niet belét; want hy moet dol, én krankzinnig weezen,
Dat hy hém van zo een stinkende karonje laat beleezen.

De bewerker van de editie-1704 heeft deze tekst gewijzigd.
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik het niet belét: want was hy niet betovert, én aan ’t raazen,
Zou hy, op zulk een vermust stuk vlees, niet dénken te aazen.

Tot hier de omzettingen die gerelateerd zijn aan het streven om in de
editie-1704 geheel recht te doen aan het classicistische voorschrift van
Corneille betreffende de keuze van rijmwoorden. De bewerker heeft
echter ook enkele gevallen over het hoofd gezien: spreeken in de
rijmparen 553-554, 577-578 en 613-61454 en tenslotte weeten in de paren
549-550 en 569-570.

54 Het rijmwoord steeken balanceert precies op de rand van het zestigtal in de verzen 554
en 614.

De plaats waar de bewerker uit 1704 een halve versregel heeft ingevoegd,
betreft vers 450 aan het einde van het 7de toneel dat zich voor het huis
van de Geertruij afspeelt. De jeugdige Hendrik heeft met de weduwe, de
moeder van zijn jeugdige geliefde, op trouw ringen gewisseld en verlaat
haar nu om het huwelijkscontract op te laten stellen. Zij gaat naar binnen
en zegt in de 1678-editie: ’Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zel me zo
wat opkwikken’. Hierop reageert Hendrik met een versregel van halve
lengte, eindigend dus op een rijmwoord: ’Ik ga myn boodtschap
beschikken.’ Deze onregelmatigheid lost de bezorger van de editie-1704
op door de tekst van de weduwe met een halve versregel uit te breiden.
Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zél me zo wat opkwikken;
Ik bin al mooijer as ik lyk.
HENDRIK

En ik ga myn boodtschap beschikken.
1.3.3.3 Spelling en karakterisering
De tweede druk van de klucht is blijkens de ‘Voorréde’ ‘doorgaans in de
onderscheidenlyke spelling, én spreeken, naar ieders karakter, verbétert,
zynde dit in de personaadje van Geertrui in acht genoomen, op de zélfde
wyze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte van den Vryer in de Kist, ten
opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).’ In dit fragment geeft de
bewerker aan, dat hij het onderscheidende in het taalgebruik van de
personages en de schriftelijke weergave daarvan heeft versterkt. En hij
voegt er nog aan toe, dat dit bij Geertrui precies zo is gebeurd als bij
Dibberig in zijn bewerking van de Vryer in de Kist. Hij vermeldt hier
echter niet, dat hij ook een aantal pure spellingwijzigingen in de gehele
tekst – dus bij elk personage – heeft willen doorvoeren. Hoewel deze
eigenlijk buiten het kader van deze paragraaf vallen, wil ik de
belangrijkste van deze systematische aanpassingen aan de orde stellen.
Wijzigingen in het gebruik van accenten en die betreffende de
interpunctie laat ik overigens buiten beschouwing.
Spelling

De aanduidingen van personen beginnen in de tweede druk in veruit de
meeste gevallen met een hoofdletter. Enkele voorbeelden: moeder wordt
Moeder (vs. 9), zoon wordt Zoon (vs. 47), kozyn wordt Kozyn (vs. 77), vrijer
wordt Vryer (vs. 213), weêuwenaar wordt Weêuwenaar (vs. 213).
Het bezittelijk voornaamwoord jou wordt in de druk van 1704
vrijwel consequent vervangen door jouw. Enkele voorbeelden: jou kóstelyk
geslacht wordt jouw kóstelyk geslacht (vs. 31), jou leeven wordt jouw leeven (vs.
356).55 Op twee plaatsen is de verandering niet doorgevoerd: jou eigen’
meid (vs. 3) en jou ouderdom (vs. 300). Op één plaats heeft de bewerker het
persoonlijk voornaamwoord jou ten onrechte als bezittelijk
voornaamwoord opgevat, waardoor het bijvoeglijk naamwoord ouder met
de functie van naamwoordelijk deel van het gezegde plotseling een
zelfstandig naamwoord wordt. Het betreft vers 572: Dat ik jou ouder ben
(‘dat ik ouder ben dan jij’) wordt Dat ik jouw ouder ben met als betekenis
‘dat ik [één van] jouw ouders ben’.
De uitgang –lik is in de tweede druk in vrijwel alle gevallen
vervangen door –lyk. De omzettingen zijn niet gebonden aan bepaalde
personages.
In de eerste druk is meestal de hoofdletter I voor vocaal gebruikt
en slechts zelden de J. De bewerker van de tweede druk heeft in deze Igevallen de J doorgevoerd. Het betreft de woorden Ia, Ie en Iy.56
De –ij aan het woordeinde is vervangen door een –i. Enkele
voorbeelden: GEERTRUIJ (onder ‘Vertooners’) werd GEERTRUI in de
tweede druk, Aij (vs. 77) werd Ai, heurluij (vs. 78) werd heur lui, beij (vs.
354) werd bei, Foeij (vs. 561b) werd Foei. Daarentegen bleef tussen twee
klinkers de ij in de editie-1704 gehandhaafd: mooijer (vs. 117) en moeijelik
(vs. 118). De tekstbezorger hoorde kennelijk een i-klank aan het
woordeinde en een j-element bij het spreken van een geschreven ij tussen
vocalen in het woord.
55 Het bez. vnw. jou wordt in de editie-1704 in de volgende verzen jouw: 5, 31, 36b, 27a,
43, 47, 82, 124, 132, 216c, 229a, 282, 331, 336b, 344, 356, 359a, 393, 403b, 413, 418
(2x), 435, 533, 548, 571, 572, 590b.
56 Tien keer werd Ia omgezet in Ja, namelijk in de vss. 87, 103b, 106, 110, 116b, 123a,
188b, 198b, 444c en 471. Ie werd Je in vers 90 en Iy in vers 96 Jy.

Karakterisering
We komen nu tot de persoonsgebonden veranderingen in taalgebruik.
Daarbij behoort ook het gebruik van voornaamwoorden in dialogen, dus
bij interactie tussen personages. Respect bijvoorbeeld blijkt uit het
gebruik van gy/u-voornaamwoorden, terwijl de jy/je-voornaamwoorden
eerder gelijkheid en soms vertrouwelijkheid impliceren. De keuze van het
persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord biedt daarmee dus ook inzicht
in de verhouding tussen personages.Ter verduidelijking een voorbeeld uit
de editie-1678 voor we de aanpassingen in de tweede druk bespreken.
De weduwnaar Joost en zijn zoon Hendrik zijn in de
openingsscène met elkaar in gesprek. Ze gebruiken beiden je en jy tot
elkaar. Er zijn echter twee uitzonderingen bij de zoon. In vss. 79, 80
vraagt Hendrik de steun van zijn vader om de moeder van zijn geliefde
ertoe te bewegen, dat zij met hun huwelijk instemt: ‘Aij vader, doet ’er
tóch ’t uwe toe / En héb médelyden met myn liefde’. Omdat zijn vader
er eigenlijk helemaal geen zin in heeft om haar toestemming voor het
huwelijk van zijn zoon met haar dochter te bepleiten, spoort Hendrik
hem in de vss. 104, 105 aldus aan: ‘Maar doe haar het verzoek tóch mét
geen onbezadigt hoofd, / En geef de moeder geen réden van u af te
zétten’. Hendrik toont zich in beide gevallen de aan de vader
ondergeschikte zoon, wat de kans op instemming bij zijn vader vergroot.
Reeds in vs. 68 heeft de bewerker van de editie-1704 bij de zoon
Hendrik jy veranderd in gy, waar hij tot zijn vader spreekt. Hier volgt de
gerectificeerde claus. [haar verwijst naar de moeder van Hendriks
geliefde, Geertrui]
Als jy haar aanspreekt, Vader, zal zy zich wél bedénken;
Zy staat licht op haar reputatie, én begeert misschien
Een behoorlijk verzoek, én dat gy my aan komt biên.

De keuze voor gy zal te maken hebben met Hendriks streven zijn vader
tot medewerking te bewegen.
Een vergelijkbare omzetting vinden we in vs. 153. Joost staat
voor de deur van Geertruij, de moeder van Hendriks geliefde. Hier raakt

Joost in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia. Haar moeder heeft
haar die ochtend nog verzekerd nimmer in te stemmen met het huwelijk.
Dan vraagt ze Joost een bedrag aan Hendrik mee te geven: Gy hébt uw
Zoon maar tien duizend pond méê ten huuwelyk te geeven. Dat zou de
toestemming van haar moeder overbodig maken. In de editie-1704 is de
discrepantie tussen Gy en jou in jou zoon opgeheven, terwijl hier – door
het in acht nemen van het decorum - het betonen van respect in verband
met het verzoek een rol kan hebben gespeeld.
Soms zijn omzettingen van het jy/je-systeem in het gy/u-systeem
bij persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden of omgekeerd te
verklaren uit een streven tot consequentie van gebruik bij een personage
in een dialoog. Dit kan bij Hendrik in zijn gesprek met Geertruij de
reden zijn voor de vervanging van jou nicht Agniet in vers 424 door uw
Nicht Agniet. Dit gelet op vers 410 (editie-1678): Ik dacht, dat u die tyding uw
geduld zou doen verliezen. Hetzelfde kan bij Adriaan in zijn dialoog met
Hendrik het geval zijn bij de omzetting van je vader in uw Vader in vers
457. Enkele verzen eerder sprak hij namelijk al tot hem van uw vader (vs.
452). Het betreft hier het bezittelijk voornaamwoord. Als persoonlijk
voornaamwoord blijft je (nominatief) in de editie-1704 echter
gehandhaafd in hoe staje met Geertrui (vs. 455) en zelfs in Maar uw Vader is
dichte by. Kom, je moet me verlaten (vs. 457).
Adriaan is het personage dat er in het laatste toneel voor zorgt,
dat de twee trouwbeloftes ontbonden worden. Achtereenvolgens richt
hij zich in de editie-1678 in het gedeelte vs. 588-636 met het officiële gy
tot Hendrik, met jy tot Lucytje (let op het verkleinwoord), met jy en gy tot
Joost57 en tenslotte met jy tot Juffrouw Geertruij. In de editie-1704 zijn
deze jy-vormen vervangen door gy-vormen. Daarmee wordt het welhaast
‘rechterlijke’ optreden van Adriaan zeer formeel, maar verdwijnt het
zicht op de verschillende sociale classificatie van de personages, gezien
althans door de ogen van Adriaan.
In het vierde toneel verandert de bewerker Agniets keuze van
pronomina in het gesprek met haar tante Geertruij: vs. 291 (jou dóchter
wordt uw Dóchter), vs. 326 (métje dóchter wordt met uw Dóchter), vs. 332 (métje
57

En jy Joost neef, wat zegt gy? (vs. 618).

wordt met u). Vertrouwelijkheid –zozeer gewenst, gelet op het doel dat
Agniet zich in dit gesprek heeft gesteld – ruilt de bewerker van de tweede
druk in voor een consequenter respecteren van het decorum.
De redenen waarom in de tweede druk de overige omzettingen
zijn doorgevoerd, ontgaan me. In het zesde toneel is enkele keren tekst
van Adriaan tot Hendrik gewijzigd: vs. 362b (je wordt u), vs. 365 (jou
wordt u)58, 386 (jou Vaders huuwelik wordt uw Vaders huuwelyk). Dat geldt
ook voor Adriaan in het negende toneel, waar in zijn dialoog met Joost
jou begeeren tot uw begeeren (vs. 510b) en jou zoon tot uw Zoon (vs. 530) werd.
Karakterisering door dialectvormen reffen we vooral aan bij Geertruij.
Zij was getrouwd met ‘een droog scheerders knecht’ (vs. 308) die
aantrekkelijk was voor vrouwen, maar natuurlijk niet veel geld in het
huwelijk bracht. Thans is zij een welgestelde weduwe, die erg aan haar
geld en een respectvolle behandeling hecht. Haar bezit is in de loop der
jaren zelfs met de helft toegenomen. Zij lijkt van boeren afkomst,
gebruikt althans enkele, deels kenmerkend Hollandse dialectvormen. In
de editie-1678 treffen we deze dikwijls naast de boven-gewestelijke
vormen aan. De bewerker van de tweede druk neemt de dialectvormen
in de eerste druk over. Verder toont de tweede druk mede door een
uitbreiding van het aantal dialectkenmerken een toename van het totale
aantal gevallen. Geertruij wordt daardoor een markanter boerse vrouw.
Omdat in de ‘Voorréde’ tot de tweede druk zo nadrukkelijk op Geertruij
is gewezen, zullen we haar zo sterk Hollands getint taalgebruik in beide
edities bespreken.
Het Hollandse paradigma van zullen bevat e-vormen. Geertruij
gebruikt: zel (vss. 272, 339, 412, 449, 631) en zélt (vs. 559) naast
‘beschaafdere’ vormen, zoals in zul je (vs. 433), jy zult (vs. 434) en zalje
(vs. 557). In de tweede druk komen hier nog bij zél (vs. 333), zélje (vs.
557) en zellen (vs. 574).
Bij kunnen treffen we in de eerste en tweede persoon enkelvoud
bij Geertruij de Hollandse dialectvorm kén /ken en kent / ként aan (vss.
58 In hetzelfde vers zet hij ’t zou je niet baaten om in het zou je niet baaten en vergeet je door
u te vervangen.

295, 319, 412, respectievelijk vs. 429), maar daarnaast ook het algemener
gebruikte (ik) kan (vs. 273). In de tweede druk troffen we nog één
toevoeging aan, namelijk kanje (vs. 616), dat kénje werd.
Van het onregelmatige werkwoord zijn gebruikt Geertruij in
beide drukken naast het gebruikelijke (’t) zyn, (zy) zyn e.d.59 tweemaal de
dialectische meervoudsvorm (’t) bénnen (vs. 272, 277b) naast (’t) zyn (vss.
189 en 373).
De derde persoon enkelvoud van hebben luidt in het Hollands het.
Deze vorm komt bij Geertruij in de eerste druk - gespeld als het of hét in de verzen 285, 286 en 411 voor. In de tweede druk is de aanpassing
nog in vers 623 doorgevoerd, maar die in vers 418 nagelaten.
In het Hollands van Geertruij komen geregeld verleden
deelwoorden voor met het prefix e- naast vormen met ge-. Enkele
voorbeelden: ekleurd (vs. 283), ezoend (vs. 285), eschreeven (vs. 418),
toeëtakeld (vs. 542), ezeid (vs. 543) naast gehouwen (vs. 271a, in de editie1704 is dit vers gewijzigd), gebreekt (‘ontbreekt’; vs. 287, ook hier is het
vers veranderd in de editie-1704), gezeid (vs. 346). De bewerker heeft de
gevallen uit de eerste druk voor zijn tweede druk overgenomen.
In plaats van my als objectsvorm van het persoonlijk
voornaamwoord ik, vinden we in het Hollands de vorm myn. Bij
Geertruij komen beide vormen in beide edities geregeld voor, zowel als
object, als na een voorzetsel: Wat zou myn dat raaken? (vs. 278b), buiten
myn zélven (vs. 294), veur myn (vs. 631).60 Daarnaast my in geef my de jouwe
dan (vs. 439), Wie my niet durft schelden! (vs. 545), tegen my (vs. 136; in de
editie-1704 tegens my) en beide vormen in vers 548 (Jy) verwyt myn, dat jou
zoon my vryt. Ook met betrekking tot my en myn heeft de tekstbezorger
geen uitbreiding van het aantal myn-gevallen nagestreefd.
In de eerste druk gebruikt Geertruij driemaal met in haar tekst.
Deze gevallen zijn in de tweede druk omgezet in mit. Hier breidt de
bewerker dus het aantal dialectkenmerken bij haar uit. Dit zijn de
gevallen: mét jou raed wordt mit jouw raed (vs. 336b), een man met eeren wordt

59
60

zyn-vormen in de verzen 189, 264, 267, 324, 373.
Overige vindplaatsen: vss. 297, 307, 345, 577, 616.

ien man mit eeren (vs. 429) en Met déze vuisten wordt Mit deeze vuisten (vs.
558).
In plaats van kersen en dertig gebruikt Geertruij in beide edities
onder invloed van de aansluitende –r + dentaal de Hollandse vormen
met a-vocalisme: karsen (karssen in de tweede druk) en Vierendartig (resp.
de vss. 288 en 303b).
Naast de lange ee verschijnt in het Hollands ie. In de eerste druk
komen we dit bij Geertruij zes maal tegen.61 De bewerker van de tweede
druk voegt hier 24 gevallen aan toe.62 Enkele voorbeelden: een parzik
wordt ien Parzik (vs. 284), heel buiten myn zélven wordt hiel buiten myn zélven
(vs. 294), geen honderd wordt gien honderd (vs. 302b), twee jongeluij wordt twie
jonge lui (vs. 415).
Geertruij gebruikt in de eerste editie dialectisch eu in plaats van
beschaafder oo in veur (vs. 418, 564, 573, 631). Daarentegen treffen we
voor aan in vers 577, dat overigens in de tweede editie vervangen is door
veur. Soortgelijke wijzigingen vinden we in moogen (vs. 333) en zoon (vs.
548), dat in de editie-1704 respectievelijk meugen en Zeun wordt. De
bewerker heeft verder het beschaafde ee-vocalisme één keer omgezet in
het Hollandse eu: tégen verschijnt dan als teugen (vs. 585b).
Één keer gebruikt Geertruij - en wel in vers 403b - de oude
Hollandse dialectvorm after in plaats van achter. In de editie-1704 is after
gehandhaafd.
De bewerker van de tweede editie heeft bij Geertruij in alle
gevallen op één na als vervangen door de assimilatievorm as.63 Wederom
een versterking van het dialectisch karakter van haar taalgebruik.
Op drie plaatsen heeft de bewerker van de editie-1704 het taalgebruik
van Geertruij wat aangepast om haar beschaafder te doen lijken. Ik noem
de gevallen. Als Agniet haar vraagt naar de reden waarom ze haar
61

Zie de verzen 277b, 296, 316, 341, 441, 544.
Zie de verzen 280d,284, 287,294, 302b, 308 (2x), 309, 320, 335, 415, 419, 428, 429,
431 (2x), 439, 448, 542, 543, 544 (2x), 548, 564. In veruit de meeste gevallen gaat het
om de vervanging van een door ien.
63 Zie vss. 284, 286a, 287, 296, 301, 345, 402a, 412, 441, 448 en 542; als bleef staan in
vs. 545.
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dochter niet met Hendrik wil laten trouwen, antwoordt ze in vers 271a:
Bén ik het gehouwen?. Dit zet de bewerker om in Bén ik ’et schuldig te zéggen?.
Even later vraagt Agniet haar of er misschien iets aan Hendrik mankeert,
dat zij geen toestemming verleent: Stinkt hy somers ook na zweet? / Heeft hy
ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen kwaalen? (vss. 280c, 281). Daar
reageert Geertruij woedend op: Hy stinken! wat meugje tóch al uit jou harssens
haalen? (vs. 282). In de tweede druk werd dit vervlakt tot Wél mijn lieve
zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen! Het derde geval. Hendrik
heeft zijn trouwbelofte aan Geertruij ontbonden en zij verbreekt
noodgedwongen de hare. Dan vervolgt ze: Maar wat raed is’er nou om die
brand te koelen, én te stillen, / Die die échte opréchte liefde ontsteeken heeft in myn
bloed? (vss. 622 en 623). De bewerker heeft de erotiek in deze claus wat
willen dempen door haar te laten spreken van échte opréchte kuische liefde,
hetgeen haar vurigheid inperkt tot sexualiteit binnen het huwelijk.
1.3.3.4 Besluit
Het valt te betreuren, dat – voor zover ons bekend – geen tekst van La
mere cocquette, óf de vryerzieke moeder bewaard is gebleven. Een vergelijking
van deze tekst met de daarop berustende editie-1678 van De wanhébbelyke
liefde zou namelijk zichtbaar maken in hoeverre en op welke terreinen
leden van Nil Volentibus Arduum veranderingen hebben aangebracht. In
1704 verscheen onder vermelding van Nil Volentibus Arduum als
uitgevende instantie, de tweede druk van De wanhébbelyke liefde. Hiervan
was Ysbrand Vincent hoogstwaarschijnlijk de bewerker en bezorger.
Vergelijking van beide drukken maakt duidelijk, dat zijn wijzigingen zich
beperken tot spellingaanpassingen, vervlakkende tekstveranderingen
waar deze de woordkeus betreffen, en klankveranderingen bij Geertruij
om haar taalgebruik nog duidelijker dan in de eerste druk Hollands te
laten klinken. Voor wat betreft de loop van het verhaal heeft de
bewerker niets veranderd. Het aantal versregels is zelfs in beide drukken
gelijk. De bewerker legde als auteur van de wijzigingen de laatste hand
aan de tekst door deze te veilen en te polijsten, indachtig de woorden
van Boileau in zijn l’Art poétique:
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;

Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez, quelquefois, et souvant effacez.64

Boileau/Brunetière 1912, p. 196, vs.172-174. ‘Plaats uw werk twintig keer opnieuw
op het weefgetouw, polijst het zonder ophouden en polijst het opnieuw, voeg zelden
toe en schrap veelvuldig.’
64
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Inleiding

1.1

Twee kluchten uit de zeventiende eeuw

Bij een eerdere gelegenheid heb ik de klucht getypeerd als ‘de
dramatische kunstvorm die op komische wijze het volkse leven
verbeeldt’.1 Daarbij heb ik mij beperkt tot de klucht als autonoom werk
en de invloed vanuit bronnen waar kluchten op terug kunnen gaan,
buiten beschouwing gelaten. De kluchtschrijvers bewerken hun bronnen
immers om er een eigen werk van te maken, dat we kunnen typeren als
‘vrolijk en onderhoudend entertainment van beperkte duur’. Dit beoogt
bij de toeschouwers (en lezers) te leiden tot verheugingh, de voor het
komische genre kenmerkende hartstocht..2 Leugens, list, lust en bedrog
zijn de middelen die de schrijvers van komische werken gebruiken om
het publiek te vermaken en tot lachen te brengen.3 Daarbij is het wel
opmerkelijk, dat de personages in de kluchten meestal corresponderen
met volkse types. Tragedies spelen zich in meerderheid af in de hoge
kringen van land en volk, blijspelen vooral in de kring van de gezeten
burgerij en kluchten bij eenvoudige en naïeve mensen: boeren, burgers
en buitenlui. Als echter de bron van een klucht in hogere milieus speelt,
kan het gebeuren, dat de klucht daar nog duidelijk de sporen van draagt.
Deze bronnen met hun situeringen in plaats en tijd, hun personages uit
hogere sociale milieus en hun lijnen in handelingsverloop zullen –
meestal ten dele – in de klucht doorwerken en deze dan a-typisch maken.
Deze uitgave bevat de tekst van J. Nosemans Hans van Tongen, of
Razende-Liefdens-Eynd (1644) en De wanhébbelyke liefde (1678), een klucht
die zonder vermelding van de maker(s) door het progressieve
classicistische dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum werd
gepubliceerd. Hans van Tongen, de eersteling van Jillis Noseman, die toen
zeventien of achttien jaar oud was, is een knappe bewerking voor toneel
van een proza-historie uit de Decamerone. Hij zorgt ervoor, dat de
toeschouwer of lezer van de klucht steeds over een
informatievoorsprong beschikt in vergelijking tot het slachtoffer, Hans

Hooft & Nooseman / Van Leuvensteijn & Stuart 1999, 8.
Pleij 2007, 414 en Harmsen 1989, 397: ‘Verheugingh is een blyde hartstocht,
veroorzaakt door iets belachchelijks.’
3 Vergelijk de titels van Van Stipriaan 1996, Lodder 1997, List en bedrog 2009.
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van Tongen.4 Verder brengt hij de sfeer van rijkdom en decadentie in de
Italiaanse historie terug naar een lager niveau. De ornamentschilders of
fresco-schilders in de villa in aanbouw buiten Florence worden
huisschilders in Amsterdam. De karakters van de schilders in de historie
en de klucht stemmen overigens wel overeen. De courtisane bij
Boccaccio wordt bij Noseman de echtgenote van de opdrachtgever. Er
blijft echter wel een sociaal klasseverschil gehandhaafd in de klucht. De
heer des huizes noemt zijn echtgenote zijn Huijs-vrou en niet zijn wyf en
de schilder Lichthart noemt zijn opdrachtgever Sinjeur.
Deze klucht presenteert Noseman als een ethisch onderwijzend
spel. De ondertitel geeft hier al blijk van: Razende-Liefdens-Eynd5; en ook
het spreekwoord waarop de klucht geschreven is: Die soeckt te snoepen in de
Echt, Wert dickmael qualijck af-gherecht6. De amoureuze verblinding van
Hans van Tongen wordt namelijk door zijn collega-schilders gebruikt om
zich met hem te vermaken door hem op gemene manier in de val te
lokken. Zij arrangeren voor hem een rendez-vous met zijn geliefde en
zorgen ervoor dat de felle vrouw van Hans de geliefden tijdens het vrijen
overvalt: geen groter vermaak dan leedvermaak! Dit alles in
overeenstemming met Hobbes’ superioriteitstheorie van de ‘sudden
glory’.7 De burgerlijke moraal wordt Hans van Tongen dus op
hardhandige wijze ingewreven. Toch blijft het voor ons de vraag wat de
toeschouwer van de opvoering of de lezer van de tekst halverwege de
zeventiende eeuw meer is bijgebleven: de verblindende hartstochtelijke
verliefdheid van Hans en de pesterij waar hij dientengevolge het
slachtoffer van kon worden, of de moralistische les dat huwelijkstrouw
geen slippertje gedoogt.

Zie Van Leuvensteijn 2005.
Dit betekent ‘Afloop van onbeheerste liefde’.
6 Wie naar buitenechtelijk verkeer streeft, wordt dikwijls misleid (vrij:
beetgenomen)
7 Hooft & Nooseman / Van Leuvensteijn & Stuart 1999, 5: ‘(…) the passion of
laughter is nothing else but sudden glory arising from some sudden conception
of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of others, or
with our own formerly: for men laugh at the follies of themselves past, when
they come suddenly to remembrance, except they bring with them any present
dishonor.’(citaat uit Hobbes Human nature, in: English works, ed. Molesworth, ch.
8, section 13)
4
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De tweede klucht, De wanhébbelyke liefde, gaat voor een groot deel terug op
een comédie d’intrigue van Philippe Quinault, namelijk La mère coquette,
ou les amants brouillées. Het Franse toneelstuk speelt zich af in het milieu
van de aanzienlijke bourgeoisie. Er huppelt ook nog een markies door
het stuk die la cour frequenteert. Dit blijspel bevat twee lijnen in het
handelingsverloop die aan het eind van het spel bijeenkomen: (1) de
echtgenoot die al jaren gevangen zou zitten in Turkije en - naar zijn
vrouw hoopt - niet meer in leven is, maar aan het eind van het stuk reeds
in de eerste scène teruggekeerd blijkt te zijn en (2) het geïntrigeer van het
kamermeisje om de minzieke ‘weduwe’ aan de jeugdige geliefde van haar
dochter te koppelen en de vader van de jongeman, een weduwnaar, aan
deze beeldschone dochter. Het eerste handelingsverloop speelt zich
overigens op de achtergrond af: de echtgenoot verschijnt niet ten tonele,
maar is in de woorden van de spelers ‘aanwezig’.
In de Nederlandse klucht is de minzieke moeder die zo graag tot
weduwe verklaard wil worden, een minzieke weduwe geworden.
Daarmee verdwijnt de dreiging van het eerste handelingsverloop uit het
Franse blijspel. Verder ontbreken de markies met zijn page, de
kamerknecht en het kamermeisje uit het Franse blijspel. De markies, een
neef van de weduwnaar en diens zoon, werd een burgerlijke neef zonder
adellijke status. De kamerknecht werd geschrapt. En het kamermeisje
werd een nuchter nichtje van de minzieke moeder, dat zich inspant om
de jeugdige geliefden - ondanks de tegenwerking van de moeder en de
vader - tot een huwelijk te brengen. Hier dus geen geïntrigeer. Bij
vergelijking blijken de personages in de klucht een paar trapjes lager op
de maatschappelijke ladder terecht gekomen.
Het laatste gedeelte van de klucht is een hilarische uitwerking van
een fragment in het blijspel. In de tekst van Quinault realiseert de
dochter zich plotseling, dat bij een huwelijk van haar geliefde met haar
moeder deze jongeman haar schoonvader wordt.8 In de klucht ontvouwt
het nichtje haar plan om de jeugdigen te helpen door het voorgenomen
huwelijk tussen de weduwnaar en de jeugdige dochter onmogelijk te
maken. De zoon moet daartoe de weduwe het hof maken, want dan

8 Isabelle: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’Epoux! / Voir mon Beau
pere en luy!’ , d.i. ‘Maar zien dat mijn minnaar zelf haar echtgenoot wordt! /
Hem zien als mijn schoonvader!’ (Quinault / Gros 1926, Acte III, scène 1, vss.
731, 732a, vertaling dr. Martin Hietbrink)

ontstaat er een patstelling. De sociale gemeenschap zal immers nooit
toestaan, ‘dat een vader ’t kind/ Van zyn zoons vrouw trouwt’ (vs. 387b,
388a) en nog minder, ‘Dat een moeder haar schoonzoons zoon trouwt’
(vs. 390). Na een kolderieke discussie over wie als eerste het woord mag
voeren, de vader of zijn zoon, diens schoonvader in spe, vallen de
huwelijksplannen van de weduwe en de weduwnaar onder dreiging dat
allen onder stedelijke curatele zouden worden geplaatst, in duigen en
zegeviert de burgerlijke moraal: trouw met iemand van je eigen generatie.
Zowel Hans van Tongen als De wanhébbelyke liefde tonen dus een
bevestiging van ‘de gewenste orde naar stedelijke optiek’ en
‘onderstreping van groepsgebonden ethisch bewustzijn’ door afwijzing
van afkeurenswaardig gedrag.9 Bij Hans van Tongen is dat het doorbreken
van de huwelijkstrouw, bij De wanhébbelyke liefde het sluiten van een
huwelijk buiten de eigen generatie.
In het vervolg van deze inleiding komen drie aspecten in relatie tot Hans
van Tongen aan de orde. Allereerst een schets van Nosemans leven en
werk, daarna een bespreking van de bron van deze klucht, Coornherts
vertaling van ‘Calandrijn wert op een Meysken verlieft […]’, De
veertigste historie in zijn Vijftigh Lustighe Historien ofte Nieuwigheden Joannis
Boccatij. Bijlage 1 bevat deze tekst met een annotatie. Tenslotte volgt een
vergelijking van de versie uit 1644 met die uit 1660.
De verdere inleiding tot De Wanhébbelyke Liefde begint met een
bespreking van de complexiteit rond het auteurschap. Daarop volgt een
studie over haar Franse bron, een comédie d’intrigue van Philippe
Quinault, dit in relatie tot dit kluchtspel. Met de vergelijking van de
versie uit 1678 met die uit 1704 besluit de inleiding.

9 Pleij 2007, 421 over het vastenavondspel. Ook zijn typering van het
esbattement geldt voor de hier uitgegeven kluchten: ‘een zekere verdieping of
moralisering (…) het liefst in de vorm van een boodschap, die bij voorkeur
moet uitmonden in de onderstreping van een groepsgebonden ethisch
bewustzijn.’(blz. 414).

1.2

J. Noseman: Hans van Tongen,
Razende-Liefdens-Eynd (1644)

1.2.1 De acteur en kluchtschrijver10
Jelis Noseman11 stamt uit een van oorsprong Brussels geslacht.12 Zijn
overgrootvader, Mathijs Noseman (ook: Noteman), was een welgesteld
burger. Hij is vermoedelijk na de Brusselse capitulatie voor de Spaanse
troepen in 1585 naar de Paltz gevlucht, omdat hij tot het gereformeerde
geloof was toegetreden. De kinderen van Mathijs groeien op in
Frankenthal, destijds een bekend toevluchtsoord voor
geloofsvluchtelingen. Drie van zijn zoons worden goudsmid. Eén van
hen, Jean (Hans) Noseman, wordt in 1603 tot gildemeester van de
goudsmeden te Frankenthal gekozen. Hans krijgt een zoon Mathijs
(Mathias). Deze wordt op 2 juli 1594 in Frankenthal gedoopt.13
Op 26 oktober 1619 gaat Mathijs op 25-jarige leeftijd in
ondertrouw met de 32-jarige weduwe Sijtgen Jelis.14 Uit dit huwelijk is in
1626 Jelis, de latere acteur en kluchtschrijver, geboren. Omdat Jelis een
patronimium is, blijkt de toneeldichter naar de grootvader van moeders
zijde te zijn genoemd. Toen Mathijs trouwde, was hij als pakker te
Amsterdam werkzaam, waar hij samen met anderen een kelder als
opslagplaats bezat. In 1635 is hij secretaris-hofmeester van Ridder
Cornelis Pauw, een raadsheer van Frederik Hendrik.

10 De tekst is een aangepaste versie van het ‘Leven en werk van Jelis
Noozeman’ in Nooseman & Noozeman 2004. De editeurs hebben hier
toestemming voor verleend. Dat hoofdstuk berustte – tenzij anders vermeld –
vooral op Albach 1977.
11 De spelling van namen lag in de zeventiende eeuw niet vast. Naast Jelis zijn
Jillis en Gilles opgetekend, naast Noseman zijn de varianten Nooseman,
Noozeman, Nozeman bekend. Wij kiezen in de lopende tekst voor Jelis
vanwege de vernoeming en voor Noseman vanwege de spelling ophet titelblad
van de hier uitgegeven druk van Hans van Tongen.
12 De inhoud van deze en de volgende alinea danken we aan de genealogische
informatie van mevr. Malou Nozeman (brief 16-06-2004).
13 Bron: Doopboek van de Reformierten Niederländischen Gemeinde van
Frankenthal. Stadsarchiv Best. I/1/47.
14 Bron: Gemeentearchief Amsterdam DTB.

Het leven van Jelis Noseman is dat van een toneelspeler, die nu
eens aan de Amsterdamse schouwburg verbonden is, dan weer door het
land trekt langs kermissen en zelfs in de Spaanse Nederlanden, in
Holstein, Sleeswijk, Denemarken en Zweden aan adellijke en koninklijke
hoven optreedt. Zijn contacten liggen in de toneelwereld en zijn
huwelijken sluit hij met dochters van collega-toneelspelers. Van collega’s
aan de schouwburg leerde Noseman vooral de traditionele retorische
speelstijl, van de troep vooral bijkomende toneelvaardigheden als
schermen, zang en dans.
Jelis Noseman was van 1640 tot 1646 en van 1654 tot 1664 aan de
Amsterdamse schouwburg verbonden. De eerste vermelding van zijn
naam is te vinden op de speellijst van de schouwburg van 1640. In 1641
trad hij met zijn broer Jan15 op als zanger in een vierstemmige reizang16
in de Gebroeders van Vondel; voor zijn vriend Jan Baptist van
Fornenbergh laste de toneeldichter zelfs een rolletje in als Joab17. Later
speelt Noseman vele rollen in tragedies van Vondel.
Van toneelspelen in de schouwburg kon men niet rondkomen.
Het inkomen van een gewoon toneelspeler bedroeg slechts een 150
gulden per jaar, terwijl een volwaardige arbeidskracht rond 1650 een
dagloon van ongeveer 20 stuivers ontving.18 Neveninkomsten waren dus
noodzakelijk. Omdat de Amsterdamse schouwburg ’s zomers gesloten
was, trokken de acteurs dan in groepen naar andere steden om daar met
vrije voorstellingen aan voldoende inkomen te geraken. Jan Baptist van
Fornenbergh (1624 – 1697), die naast een acteertalent over
leidinggevende gaven en een commerciële instelling beschikte, verliet de
Schouwburg in 1645 geheel en leidde als ‘meester’ een troep waarmee hij
zelfs naar het buitenland trok. Deze rondtrekkende spelers sloten dan

Jan Noozeman heeft een opleiding tot chirurchijn gevolgd en schreef de
kluchten Getemde snorker (1649, 1650), met herdrukken onder de titel Romboud, of
de getemde snorker (z.j.) en Hobbollighe Rombout, of de Getemde Snorker (1732) (32
opvoeringen tot 1665) en Gelukkige Bedriegery (1649) (vier opvoeringen in
genoemde periode). Hij overleed in 1653. J. Zeeus schreef een ‘Grafschrift voor
Mr. Jan Nozeman’ (zie UBLeiden: 1093 E 71: 3)
16 Zie Veldhorst 2004, 54 (met copie van ‘Personagien’) en 144.
17 Zie Porteman 1996, 218-224.
18 Omstreeks 1600 was dit 16 stuivers. Zie Van Deursen 1978, 12-23.
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vooraf een contract, waarin onder andere de duur van de samenwerking
vermeld stond.
In 1645 behoort Noozeman tot de rondtrekkende compagnie
van ‘Nederduitsche Commedianten ofte Nederlantse Bataviers’. Hij
treedt dan namelijk als getuige op, als dit gezelschap een collectie
toneelkostuums aan een Leidse kleermaker-herbergier verkoopt. Adriaan
van den Bergh, Paulus Pierson en Triael Parkar behoorden tot deze
compagnie. Bij hen heeft Noseman Ariana, de jonge dochter van Van
den Bergh, leren kennen met wie hij later trouwde.
De eerste reisperiode van een Nederlands gezelschap naar het
buitenland valt van 1645 tot 1664. Na wisselende contracten werken
onder meer Fornenbergh, Noseman en Parkar van 1647 tot 1650 samen
onder de naam ‘Oprechte Nederduytsche Commedianten’. Na het succes
aan het Brusselse hof van Leopold Willem, aartshertog van Oostenrijk,
noemen zij zich ook de ‘Aartshertogelijke comedianten’. Uit deze tijd
dateert Nosemans contact met de Brusselse vakgenoot Claude de
Grieck.19 De introductiebrief van de Aartshertog opent de poorten van
andere hoven en helpt bij het verkrijgen van toestemming voor
optredens bij stadsbesturen. In noord Duitsland (met name Hamburg)
en ook aan de hoven van Kopenhagen en Stockholm blijkt een publiek
voor Nederlandstalig toneel te bestaan. Het is bekend dat koning
Gustaaf II Adolf (1594-1632) en zijn dochter koningin Christina van
Zweden (1626-1689) de Nederlandse taal machtig waren.20 In 1647 liet
zij een modern hoftheater bouwen met twaalf paar decorschermen die
verschillende locaties konden aanduiden, zoals een stad, een bos, een
berg, een tempel. Verder bezat het theater hemelschermen, een
wolkenapparaat en een triomfwagen.
In 1650 trad Jelis Noozeman in het huwelijk met Ariana, de dochter van
Adriaan van den Bergh. Vanaf 1655 tot haar vroege dood zes jaar later is
Uit de opdracht van Tymon Houthaak bij C. de Griecks Don Japhet van
Armenien (1657), gericht aan de bestuurders van de Amsterdamse Schouwburg,
blijkt, dat De Grieck Houthaak en Noozeman heeft gevraagd opvoering en
publicatie te bevorderen. Houthaak heeft Noseman ‘die dit Spel mede bekent
was’, ter hand gesteld om het ‘tegen het Frans eens te laten overzien’. Wij
danken deze informatie aan prof.dr. Hubert Meeus (e-mail d.d. 3 aug. 2004).
20 Arfs 2010, 293,294 wijst ook op de geregelde bezoeken van kunstenaars en
geleerden aan het Zweedse hof.
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Ariana naast haar echtgenoot als vaste speler aan de Amsterdamse
Schouwburg verbonden. Zij verdiende evenveel als de belangrijkste
acteur van het gezelschap. Ariana, de eerste vrouw op het toneel, speelde
buitengewoon veel rollen in tragedies en slechts enkele in blijspelen en
kluchten.21 Zij heeft ook als danseres opgetreden. In het seizoen
1658/’59 speelde zij ongeveer vijftig rollen. Bovendien verzorgde zij
waarschijnlijk zelf haar toneelkostuums.22 Ariana was Claertje in
Nosemans populaire klucht Lichte Klaartje, waarin de toneeldichter zelf de
rol van de slimme knecht Jurriaen op zich had genomen.23 Hun dochter
Maria kreeg soms een kinderrolletje toebedeeld, bijvoorbeeld in
Rodenburgs Carel en Cassandra.24
De Amsterdamse schouwburg had Noseman tot oktober 1664
contractueel aan zich verbonden om te voorkomen, dat hij de troep van
concurrent Fornenbergh zou versterken, die met zijn voorstellingen veel
publiek trok tijdens de jaarlijks terugkerende kermis in september. Na het
verstrijken van het contract voegde Noseman, die kennelijk ook geen zin
had om tijdens de verbouwing van de schouwburg in de Droogbak te
spelen, zich met zijn dochtertje bij Fornenberghs reizende
toneelcompagnie, die toen uit vier echtparen en de weduwnaar Noseman
bestond. Dit werd de tweede reisperiode: 1664 tot 1667. Fornenbergh,
Noseman en Parkar waren de ‘meesters’ van het rondtrekkende
gezelschap. De reis voerde via het binnenwater naar Gent en begin 1665
overzee naar Denemarken. In augustus 1665 trekt het gezelschap van
Hamburg naar Sleeswijk: het slot Gottorp. Door optredens van de
compagnie in Noord Duitsland kwamen Amsterdamse toneelstukken bij
de Duitse Wandertruppen op het repertoire.
In november 1665 hertrouwde Noseman te Hamburg met
Johanna, de 14-jarige dochter van Fornenbergh. Dan gaat de reis weer
naar Stockholm met de compagnie van Fornenbergh. In 1666 ontvangt
dit gezelschap een eervol engagement: de Zweedse regering, de koninginregentes en de rijksraad nemen het voor een jaar in dienst. Het is de taak
In rondreizende gezelschappen speelden vrouwen en kinderen wel mee op
toneel. Ariana opende de weg voor Susanna Eekhout en Elisabeth Kalbergen
aan de schouwburg.
22 Albach (1977, 74) leidt dit uit de hoogte van de rekeningen af.
23 Zie Albach 1996, 239.
24 Zie Kossmann 1915, 109.
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van de toneelspelers om door middel van het opvoeren van stukken bij
te dragen aan de politieke en bestuurlijke vorming van de latere Karel XI.
Zij kiezen hiervoor Franse tragedies en tragikomedies die in hoge
kringen spelen. In deze periode treedt Jelis – soms samen met Triael
Parker - op als penningmeester van de troep zoals uit de
ondertekeningen van de kwitanties blijkt.
In 1663 sticht Jan Baptist van Fornenbergh in opdracht van de
Zweedse regering een openbare schouwburg. Aan de zuidzijde van het
paleis wordt de vroegere leeuwenkuil, de ‘Lejonkulan’, omgebouwd tot
theater voor de burgerij. Op 22 Februari 1667 is het hof
vertegenwoordigd bij de openingsvoorstelling. Via Hamburg keert het
gezelschap terug naar Holland.
Omdat in de Republiek in het Rampjaar 1672 de theaters werden
gesloten, wat tot 1678 zou duren, begint voor het gezelschap waar
Noseman toe behoorde, de derde reisperiode met optredens in Hamburg
en Sleeswijk. Het is een tocht met grote tegenslagen. In 1673 sterft Triael
Parker, die in Altona begraven wordt. Twee gecontracteerde spelers
verlaten tussentijds de troep en maken daardoor verdere opvoeringen
moeilijk, zo niet onmogelijk. Nu gebruikt Jan Baptist zijn goede relatie
met Hertog Christiaan Albert en op diens bevel worden ze achterhaald
en veroordeeld tot het betalen van 200 en teruggave van de geleende 40
Reichsthaler. Pas bij het aanbreken van de zomer mag het tweetal de
compagnie verlaten. Dit alles tekent de sfeer in het gezelschap. De
compagnie treedt vervolgens op in Kiel, Hamburg en Lübeck. Dan
steekt het toneelgezelschap over naar Stockholm, waar Karel XI
inmiddels aan de macht is. Voordat de vijandelijkheden tussen Zweden
en de Republiek losbreken, vertrekt Fornenberghs gezelschap naar
Hamburg. Hoewel het dan nog steeds verboden is om
toneelvoorstellingen in de Republiek te geven, treedt de troep in
Leidschendam op. Daarna verzorgt het gezelschap in de jaren 1676 en
1677 optredens in Nijmegen, de stad waar de onderhandelingen over
vrede tussen Frankrijk enerzijds en de Republiek, Spanje en de Duitse
keizer anderzijds plaatsvinden. De samenwerking in Nijmegen tussen
Amsterdamse toneelspelers en de acteurs van de Haagse schouwburg, in
1660 door Fornenbergh gesticht25, heeft tot gevolg gehad, dat stukken
uit het Haagse repertoire in Amsterdam op de planken worden gebracht.
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Zie Albach 1977, hfd. 10 en Smits-Veldt 1996, 242.

In 1678 betrekt het gezin Noozeman met financiële steun van
Fornenbergh een woning aan de prestigieuze Grote Markt te ’sGravenhage.26 In maart 1682 treedt dochter Maria Noseman in het
huwelijk met de ongeveer dertig jaar oudere Jan Baptist Fornenbergh. Zo
werden Jelis en Jan Baptist elkaars schoonvader en schoonzoon. In hun
leven volgden ze niet de maatschappelijke mores die ze door middel van
de door hen gespeelde klucht De wanhebbelijke liefde uitdroegen. In het
stuk trouwen namelijk uiteindelijk de oudere weduwnaar en de oudere
weduwe met elkaar, evenals de zon van de weduwnaar endochter van de
weduwe, hoewel de oudere man eerst op de jonge dochter verliefd was
en de moeder een oogje had op de jonge vitale zoon.
Op 1 november 1682 overlijdt Jillis Noseman op 56-jarige
leeftijd. Zijn weduwe liet zich naar het voorbeeld van haar vader
opnemen als lidmaat in de Gereformeerde Kerk. Zij overlijdt in 1728.
Uit de zeventiende eeuw zijn een flink aantal kluchten bewaard gebleven.
Een blik in de bloemlezing Van Bredero tot Langendijk27 toont dit al aan.
Onder de kluchtschrijvers verdient Jelis Noseman, die naast acteur en
leider van toneelgezelschappen een succesvol kluchtschrijver was, zeker
eervolle vermelding. Gelukkig beschikken we nog over
opvoeringsgegevens uit de administratie van de Amsterdamse
schouwburg. Daaruit blijkt, dat de kluchten van Jelis Noseman
uitsluitend als nastuk werden opgevoerd. Dit om de mogelijk bedrukte
geest van de toeschouwer te verlichten na het zien van een ernstig
toneelstuk..28 Gegevens over opvoeringen aan adellijke en koninklijke
hoven ontbreken jammergenoeg, al kan archiefonderzoek in bezochte
hoven en steden nog iets aan het licht brengen. Voor de optredens op
kermissen ligt dit moeilijker.
Het onderstaande overzicht van Nosemans kluchten biedt naast
de titels van de drukken waar mogelijk de datum van de eerste opvoering
en het totaal aantal opvoeringen in de Amsterdamse schouwburg tot en
met 1665.29 Hieraan zijn gegevens over bronnen en verwantschappen
toegevoegd.
Zie Kossmann 1910, 125.
Ornée 1985.
28 Zie voor de opbeurende werking van kluchten e.d. Van Stipriaan 1996, hfd.
1.2 en Verberckmoes 1998, hfd. 3.1.
29 De gegevens in deze paragraaf berusten op Oey-De Vita & Geesink 1983.
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De klucht Hans van Tongen, Razende-Liefdens-Eynd werd in 1644
gedrukt bij Nicolaes van Ravesteyn en uitgegeven door Dirck Cornelisz
Hout-haeck. In 1660 volgde een gewijzigde versie bij Jacob Lescaille
onder de titel Hans van Tongen, of Kluchtige Toover-liefde. Uit het repertoire
van de eerste Amsterdamse schouwburg blijkt, dat Hans van Tongen
zeventien keer als naspel werd opgevoerd.
De plot van de klucht vertoont duidelijke overeenkomst met de
vijfde novelle van de negende dag in Boccaccio’s Decamerone. Noseman
zal deze als nummer 40 uit Coornherts Vijftig lustighe historien uit 1606
gekend hebben. In het tweede gedeelte van deze inleiding belicht ik de
verhouding tussen tussen deze prozabron en de klucht. Naast de
geannoteerde tekst van de klucht bevat deze uitgave de geannoteerde
tekst van deze bron als bijlage 2. In het derde gedeelte vergelijk ik de
versie 1644 met die uit 1660.
Lichte Klaartje ging op 16 oktober 1645 in première. Deze klucht
was bijzonder populair, zoals uit het aantal drukken en de vele
opvoeringen blijkt: 79 in de periode van 1645 tot 1665. Hieronder
bevinden zich voorstellingen voor de magistraat, de Koningin van Polen
en de Prins van Oranje, de Keurvorstin en magistraten, de gezant van
Spanje, de ambassadeur van Frankrijk en de Generalissimus van
Zweden.
Vooral voor het eerste gedeelte van de klucht Lichte Klaartje
vertoont overeenkomst met nr. 25 in Breughels Decamerone-vertaling uit
1605: De tweede 50. lustige historien ofte nieuwicheden. Dat is de tiende
vertelling van de vijfde dag in de uitgaven met alle honderd novellen. Het
slot van de klucht toont verwantschap met de Middeleeuwse klucht
Luppyn.
Waarschijnlijk dateert de eerste druk van Lichte Klaartje, waar ons
overigens geen exemplaar van bekend is, ook uit 1645. De oudst
bewaard gebleven druk is de tweede uit 1650, bij ‘Dirk Kornelisz.
Houthaak, Boekverkooper op de hoek van de Nieuwe-zijds Kolk’ te
Amsterdam.30 De drukker Broer Jansz. Bouman legde de klucht in 1661
wederom op de pers en in 1669 verscheen de klucht bij Jacob Lescaille.
De volgende herdruk verscheen in 1681 bij de Weduw van Michiel en
Gijsbert de Groot.
De Beroyde Student werd op 7 augustus 1646 voor het eerst op de
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Zie voor de tekst Hooft & Noozeman/Van Leuvensteijn & Stuart.

Amsterdamse schouwburg gespeeld. In de periode tot 1665 volgden nog
31 opvoeringen. De uitgave werd gedrukt voor ‘Josua Rex, Boeckbinder
in de Wolve-straet’ te Amsterdam. De tweede druk verscheen in 1657 bij
‘Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper, opde hoeck van de
Nieuwe-Zijds Kolck’, de derde in 1679 bij ‘Michiel de Groot,
Boeckverkooper, woonende tusschen de twee Haerlemmersluysen, inde
Grooten Bybel’.
De Bedrooge Dronkkaart, Of Dronkke-Mans Hel verscheen in 1649
bij Dirk Kornelisz. Houthaak.31 Jac. Lescaille herdrukte de klucht in
1663. In 1679 volgde nog een herdruk bij Michiel de Groot. Tussen de
première op 16 januari 1648 en 1665 werd deze klucht zestien keer in de
Amsterdamse schouwburg gespeeld.
Verwante intriges vinden we in de Duizend-en-één-nacht, namelijk in
het verhaal van de koopman van Mozul en in het reisverhaal van Marco
Polo, waarin iemand wordt wijs gemaakt, dat hij gestorven is, en die
toestand gedurende enkele dagen wordt volgehouden. Dit betekent
overigens niet, dat Noseman van deze werken kennis van moet hebben
gehad. Wel kan hij zich hebben laten inspireren door de achtste novelle
van de derde dag en de derde novelle van de negende dag uit de
Decamerone. Dat zijn de nummers 18 en 45 uit Breughels vertaling van
1605. Binnen de Nederlandse kluchtcultuur werd het thema al eerder
gebruikt door J. van Arp in de Singende klucht van droncke Goosen (1639) en
door M. Gramsbergen in de Klucht van de levendighe doodt, of bedrooge kassier,
die in 1648 in de Amsterdamse schouwburg werd opgevoerd en in het
daaropvolgende jaar gedrukt.32
J. Nosemans Klucht van Krijn Onverstant, of Vrouwen Parlement is
geschreven op de regel ‘Daer is geen vrouw quaet,, soo ’t de man niet
toelaet’. Dit is ook de spreuk waarmee deze klucht over de machtstrijd
tussen man en vrouw vol ruzies en vechtpartijen besluit. De eerste
opvoering viel op 3 november 1659. De klucht haalde tien opvoeringen
in de periode tot 1665. De oudst bewaarde druk is van 1671 bij Jac.
Lescailje. In 1680 verscheen bij Michiel de Groot een uitgave en de
Erfgenamen van de Wed. Gysbert de Groot brachten het werk in 1726
nog een keer uit.
31 Zie voor de tekst Nooseman, Noozeman, ed. Grootegoed, Van Leuvensteijn,
Rebel 2004.
32 Zie noot 9 blz. 87 e.v. in C.H.Ph. Meijers editie van P. Langendijk, Krelis
Louwen of Alexander de Groote op het poëetemaal (Pantheon z.j.).

Er zijn twee kluchten die soms – ten onrechte overigens - aan
Jelis zijn toegeschreven: ‘De gelukkige bedriegerij (1649) en Romboud, of de
getemde snorker (1649)’.33 Zij zijn namelijk van de hand van Jellis’ broer
Jan. Het titelblad van de eerstgenoemde klucht vermeldt ‘De gelukkige
bedriegery. Gerijmt door Jan Noozeman’. In de ‘Opdragt aan Jan Meures,
Reegend van de Schouburg’, die onderschreven is met ‘Jan Noozeman’,
spreekt de schrijver over dit werk als ‘deze eersteling’. Verder blijkt in het
voorwerk uit de slotstrofe van het lofdicht ‘Op de Gelukkige Bedriegery’
van P. Zeeryp dat ook de Snorker van Jan is. 34 Deze strofe luidt aldus.
Noit wierd Dianaas lof zoo heerelijk beschreven,
Door een gesplitste Pen, als NOOZEMAN nu doet,
Die ons den Snorker tot vermaak daar by doet leven:
Ik wensch dat dit van hem het laatst niet wezen moet.

Naast kluchten zijn onder de naam J. Noozeman enkele liederen in
bundels gepubliceerd. Van de bijdragen aan Amsteldamsche Vrolikheyt
(1647) en Utrechts Zang-Prieeltjen (1649) kan zowel Jan als Jelis de dichter
zijn. De bijdrage aan de bundel De nieuwe Haagsche Nachtegaal (1659) is
van Jelis, want Jan overleed in 1653.

1.2.2 De bron
De vijfde historie van de negende dag in Boccaccio’s Decamerone vormt
de basis voor Nosemans klucht. Hij gebruikte naar alle waarschijnlijkheid
de vertaling door Coornhert die in 1606 verscheen. Dat is de herdruk
van de Vijftigh lustige historien ofte nyeuwichheden Joannis Bocatij uit 1564. Deze

De Haas 2005. De aldaar vermelde, hier geciteerde titel behoort niet bij de
uitgave 1649, maar bij die door Jacobus Gezelle die zonder naam van de dichter
en zonder jaar te ’s Gravenhage is uitgegeven. Het titelblad van de druk uit
1649 luidt aldus: ‘J. Noozemans Getemde snorker, Klucht-gewijs Gespeeld op
d’Amsterdamsche Schouburg’. Het werk werd gepubliceerd door Gerrit van
Goedesberg, Boeckverkoper op ’t Water, tegen over de Nieuwe-Brugh, in de
Delfze Bybel. 1649’. Vgl ook Van der Aa onder ‘J. Noozeman v.w.b. De
hollebollige Romboud.
34 Kossmann 1910 wees Jan reeds als de schrijver van beide kluchten aan. Worp
neemt Kossmanns standpunt over in het NNBW onder Noozeman (Jan). Van
Stipriaan 1996, 283, noot 2 volgt hen daarin.
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vertaling gaat terug op de Franse Decamerone-vertaling door Antoine le
Maçon, waarvan uit de zestiende eeuw vele drukken bestaan. De oudste
dateert van 1545.35 Bijlage 1 bevat de geannoteerde tekst van Coornherts
vertaling.
Noseman heeft zijn bron bewerkt voor toneel en daarbij de
inhoud op hoofdlijnen gevolgd. Het proza zette hij om in verzen van
wisselende lengte met afwisselend staand en slepend gepaard rijm. Het
overtuigend woordelijk overnemen van tekst doet zich niet voor.36
Om het vergelijken van de bron met de bewerking te
vergemakkelijken volgt hier eerst een overzicht van de personages in
beide werken.
Personages bij Boccaccio
(vertaling Coornhert)

Personages bij Noseman

Calandrijn
Bruyn
Buffelmacho
Nello (neef C.s vrouw)

Hans van Tongen
Lichthart
Robbert
Marry Monckjes

Philippus (zoon eigenaar)
Collette (courtisane)

Philippus (eigenaar)
Haesje (echtgenote Ph.)

Tesse (echtgenote C.)

Giertje Goris (echtgenote H.)

De vijfde historie bevat het verhaal van vier schilders die het nog niet
geheel voltooide buitenhuis van een gefortuneerde Florentijn met
wandschilderwerk moeten opluisteren. Calandrijn is wat ouder en naïef.
De jeugdige Bruyn en zijn compaan Buffelmacho zijn belust op
grappenmakerij en op vileine wijze uit op eigen voordeel. De vierde
schilder is Nello, de neef van Calandrijns vrouw Tesse. Philippus, de
zoon van de rijke Florentijn, ontvangt courtisanes in het deel van de villa

35 Zie Van Stipriaan 1996, 78 en hoofdstuk 7 (blzz. 143-155), dat geheel aan
Nosemans klucht en de bron is gewijd.
36 Van Stipriaan noemt met enige reserve één geval : ‘Je hebt t’huys wercks
ghenoegh’ in de klucht en in de bron ‘ic wane ghy meynt dat ghy thuys niet
wercx ghenoech en hebt’ (Van Stipriaan 1996, 284, noot12).

dat al gereed is. Als Calandrijn één van zulke dames, Collette genaamd,
bij de bron op de binnenplaats ziet, is hij op
slag verliefd. Met hulp van Bruyn wil hij bereiken, dat zij ook liefde voor
hem opvat. Deze ‘vriend’ gaat hem echter beetnemen. Samen met zijn
compaan Buffelmacho beraamt hij een plan. Door middel van een
zogenaamde ‘toverbrief’ die bij Collette een vurige liefde voor Calandrijn
zal doen ontvlammen, en met hulp van deze vooraf geïnformeerde
courtisane die voor het uitvoeren van het plan toestemming kreeg van
Philippus, zullen Calandrijn en de courtisane in een schuur als twee
smoorverliefden samenkomen. Bruyn, Buffelmacho en Philippus hebben
zich dan verdekt opgesteld om niets van het schouwspel te missen.
Inmiddels heeft Nello de vrouw van Calandrijn geïnformeerd en
beiden spoeden zich naar de schuur, zodat Tesse het minnende paar op
heterdaad kan betrappen. Zij geeft Calandrijn een aframmeling, terwijl
Collette zorgt dat ze snel wegkomt. Dan verschijnen de drie bespieders
en Collette. Zij weten Tesse tot bedaren te brengen en adviseren
Calandrijn naar Florence te vertrekken. Hij heeft vervolgens een eind
gemaakt aan zijn romance en werd nadien onophoudelijk door zijn
vrouw met verwijten overladen.
Noseman brengt ten opzichte van de Florentijnse historie enkele
wijzigingen aan om haar voor Amsterdamse opvoering als klucht
geschikt te maken. Ik noem de zes belangrijkste en schenk vervolgens
aandacht aan de uitweidingen of excursen in de toneeltekst.
Van de frescoschilders speelt Nello een kleine rol. Hij moet
alleen maar aan Tesse meedelen, dat haar man overspel pleegt. Die taak
geeft Noseman voor een klein deel aan Robbert erbij en voor wat betreft
de uitwerking aan een nieuw personage: Marry Monckjes, een oude
roddelaarster. Hij wendt zich tot deze Marry en zij brengt Giertje in
kennis van Hans’ wangedrag. Hier vinden we verlies en winst. Bij
Boccaccio is het de neef die zijn tante direkt over het overspel
informeert. Dat is een waarschijnlijke en daardoor sterke verbinding in
de historie. In de klucht kiest Noseman voor een omweg zodat het lijkt
alsof de roddelaarster haar mond voorbij praat door het overspel te
noemen. De dialoog tussen de twee vrouwen blijkt trouwens wel winst
ten opzichte van de historie.
De tweede wijziging betreft de zoon Philippus en de courtisane
Collette. Zij worden bij Noseman verhoogd tot de eigenaar-bewoner

Philippus en zijn echtgenote Haesje. Het jeugdig-erotische in de historie
wordt daarmee omgezet in een huwelijksrelatie waarin de man zijn
vrouw een ruime mate van vrijheid toestaat. Het risico dat de schilders
hun opdracht zullen verliezen door Hans’ gedrag ten opzichte van
Haesje, is nu geloofwaardiger geworden dan de parallel in de historie.
Het derde verschil ligt op het gebied van de muzikale werking.
Bij Boccaccio adviseert Bruyn aan Calandrijn liederen voor zijn geliefde
te zingen onder begeleiding van een ‘guyternije’37, die verderop een ‘cleyn
vyoolken’ wordt genoemd. Hij zingt en danst in de nouvelle als een
uitzinnige, echter alleen voor zijn collega’s. Noseman voert Hans met
zijn viool echter tot onder het raam van Haesje, waar hij haar een
‘Mallebade’ (aubade, mogelijk serenade) brengt en vervolgens - ondanks
zijn leeftijd - gekke bokkensprongen maakt om te bewijzen, dat hij nog
rap van leden is.
In de Decamerone wordt wel de wonderbare kracht van het ‘cleyn
cedulleken gheschrifts’ genoemd en verder ook de wierook en de gewijde
kaars. Deze drie dingen moet Calandrijn aan Bruyn geven. Maar langs
welke procedure de letters op het perkament worden geschreven en het
cedulleke zijn wondere kracht krijgt, is niet uitgewerkt. Als vierde
wijziging wordt bij Noseman dit fragment tot een magisch gebeuren
omgetoverd, waarbij Lichthart zelfs de godin van de onderwereld
oproept, vuurwerk ontsteekt en ogenschijnlijk in trans geraakt.38
De toneelbewerking Hans van Tongen is voor wat betreft de
tijdsduur compacter dan de historie. Dit is de vijfde wijziging. Noseman
heeft deze duur teruggebracht tot een etmaal. Hij schrapt namelijk het
heen en weer lopen tussen Florence en de buitenvilla en de passages van
tijdrekken en uitvreten, die we bij Boccaccio aantreffen. Hoe langer
Bruyn namelijk de ontmoeting tussen Calandrijn en Collette kan
uitstellen, hoe meer presenten en maaltijden Calandrijn hem en zijn
companen moet aanbieden om de kans op vereniging van hem met zijn
geliefde open te houden. Zo gaat het door tot de fresco’s bijna klaar zijn.
De zesde wijziging betreft de plaats van handeling, gerelateerd
aan maatschappelijke klasse van de personages. Boccaccio’s nouvelle

Contaminatie van guyterne en guyterije.
Nosemans voorliefde voor theatraal gebruik van toverij, zwarte magie,
duivels en klassieke onderwereldfiguren treffen we bijvoorbeeld ook aan in de
latere kluchten De beroyde student en De Bedrooge dronkkaart.
37
38

speelt zich af op een buitenverblijf in aanbouw van een gefortuneerde
Florentijn dat hij met schilderwerk laat opluisteren. De schilders zouden
dus heel goed voor kunstschilderwerk (fresco’s) kunnen zijn
aangenomen. Enkele van hun namen verwijzen namelijk naar
kunstenaars met dit specialisme uit de eerste helft van de veertiende
eeuw.39 Nosemans klucht daarentegen is in de stad of in een dorp
gesitueerd. Haesje spreekt Hans namelijk een keer vanuit haar venster
toe en Giertje staat met een stoffer voor de deur van haar huis als de
oude Marry aan komt lopen. Verder is een schuur plaats van handeling.
Daar komen namelijk Hans en Haesje samen om te vrijen en krijgt Hans
vervolgens van zijn vrouw, die binnen komt rennen, een aframmeling te
verduren. In deze burgerlijke omgeving is er geen reden om in Hans
Lichthart en Robbert schilders met een kunstenaarsreputatie te zien.
De zevende wijziging die Noseman aanbrengt in vergelijking met
zijn bron betreft de uitweidingen of excursen. In de Florentijnse historie
ontbreken deze. De Nederlandse klucht heeft er vijf. Noseman voegt ze
in om maatschappelijke schildering of kritiek te uiten. We stellen ze aan
de orde.
Vss. 73-85. Als Hans het aanlegt met de vrouw van de
opdrachtgever, ontstaat het risico dat de schilders hun opdracht verliezen
en dan is het niet eenvoudig om aan nieuw werk te komen. Daarbij
becritiseert Hans de beunhazen, die zonder recht daartoe de door het
gilde erkende schilders mogelijke opdrachten ontnemen. Hans zou dat
wel aanpakken, als hij voorman van het schildersgilde zou zijn!
Vss. 157-180. Een voorbeeld van maatschappelijke schildering.
Robbert heeft goede kennis van vrouwen. Ter verduidelijking van zijn
vermogen om Marry Monckjes ertoe te bewegen Hans’ vrouw over het
overspel in te lichten, passeren verschillende typen vrouweninvloeden de
revue. In een dialoog met Lichthart spreekt hij over vrouweninvloed op
het landsbeleid. Daarentegen, vrouwenklets- en roddelpraatjes vullen de
kranten. Vrouwenbekeerlust kent hij zowel in ‘de wijde groote straet’ (vs.

39 Bruno verwijst naar Bruno di Giovanni d’Olivieri, die muurschilderingen
maakte. Buonamico Buffelmacco was eveneens een frescoschilder. Calandrino
zou teruggaan op Nozzo di Perino, een lompe en domme ouderwetse schilder
(Gegevens ontleend aan het commentaar in noot 538,viii.3 van R. van Stipriaan
in Boccaccio, vert. Denissen 2003, 791.)

171), als in ‘de steeghjes en slopjes’ (vs. 172). Vrouwenliefdadigheid
komt aan de orde na een typering van het ambacht van vrouwen van
lichte zeden.
Vss. 240-262. De dialoog tussen Haesje en Hans onder aan haar
venster bevat ook een uitweiding. Als Hans zegt, dat zijn leven door zijn
liefde voor haar aan een ‘syen-draetjen’ (vs. 238) hangt, verwijst Haesje
hem naar de dokter. Vervolgens dwaalt het hele gesprek af in de richting
van barbiers die met een verkorte studie zich uitgeven voor dokter en
zich over de ruggen van de patiënten verrijken.
Vss. 433-510. Deze uitweiding over de jeugd omvat de monoloog
van Giertje (vss. 433-468) en de dialoog van Giertje en Marry (vss. 469510). Giertje Goris, de vrouw van Hans, heeft haar meid de laan
uitgestuurd en is nu zelf met stoffer en blik in de weer. Ongelooflijk, zo
slecht als die meiden je huis schoonmaken en je bedriegen en ook nog
geld achteroverdrukken bij het doen van inkopen op de markt. In het
gesprek met Marry Monckjes, die aan komt lopen, gaat het afgeven op de
meiden die zich tegenwoordig boven hun stand kleden, lustig voort. Ook
de mannen geven zich voor meer uit dan ze zijn, voegt Marry toe. Na de
uitweiding brengt Marry het gesprek via de dranklust tenslotte op het
overspel van Hans. Daarmee verbindt Noseman zijn
maatschappelijke uitweiding met de hoofdhandeling van de klucht.
Vss. 605-628. Hoewel de mannen gewoonlijk de schuld van het
overspel krijgen, wijst Philip erop, dat de vrouw soms de oorzaak ervan
is. Dan volgt een uitweiding van Philip: ‘Vier dingen kunnen ’t niet licht
verbeuren: de Winter, een Varcken, een Boer, en een Vrou’ (vs. 611).
Deze vier krijgen namelijk nergens de schuld van, omdat het bij hun aard
past: koude bij de winter, smerigheid bij het varken, dronkenschap bij de
boer en wangedrag bij de vrouw. En bovendien, de vrouwen kunnen
zich goed schoon praten! Haesje kent echter ook wel mannen die zich als
vrouwen gedragen en bij wie het schort goed zou passen. Dan geeft
Philip de discussie op: ‘Wel set dat dan tegen mekaer, de mans de doeck,
en de vrouwen de broeck,’(vs. 627).
De wijzigingen overziende, heeft Noseman de Florentijnse historie op
hoofdlijnen gevolgd en deze met theatrale uitwerking van de
toverijpassage op toneel gebracht. Hij bewandelt in zijn uitweidingen
gemakkelijk zijpaden om maatschappelijke kritiek te uiten of
gevoeligheden in de samenleving te benoemen en slaagt er in weer op de
hoofdweg uit te komen.

1.2.3 De versies 1644 en 1660
1.2.3.1 Tekstveranderingen
Bij het vergelijken van de titelpagina’s van de versies uit 1644 en 1660
valt meteen op, dat de ondertitels verschillen. Luidde deze
oorspronkelijk Razende-Liefdens-Eynd, nu staat hiervoor in de plaats
Kluchtige Toover-Liefde. Daarmee verschuift de aandacht voor de
uiteindelijke afloop van overmatige erotische gedrevenheid naar het
lachwekkende hocus pocus rond de hoofdfiguur om zijn beminde tot
wederliefde te bewegen.
Het spreekwoord waar de klucht op is geschreven, blijft
gehandhaafd, afgezien van spellingverschillen. Als aanbeveling is nu op
het titelblad de zinsnede ‘Gespeelt op d’Amsteldamse Schouwburg’
toegevoegd. De versie uit 1660 heeft een andere uitgever dan die uit
1644. De herdruk is - zonder vermelding van de drukker - verschenen
‘t’Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast
de Vismarkt, in ’t jaar 1660’. Zijn uitgeversmerk met de tekst perseveranter
siert de titelpagina.
Het tweede wat direkt in het oog springt, is het ontbreken van de
naam van Robbert in de lijst van personages in de versie-1660. Nu was
de rol van Robbert al zeer beperkt. Omdat dit zonder veel schade aan de
loop van de handeling mogelijk was, heeft Noseman, als hij deze uitgave
tenminste geautoriseerd heeft, de verzen 136-184 geschrapt. In de
slotscène heeft hij andere personages Robberts tekst toebedeeld. We
lopen deze twee wijzigingen even door.
In de dialoog tussen Robbert en Lichthart in de verzen 136 – 184
vertelt Lichthart zijn compagnon dat Haesje instemt met het plan om als
‘geliefde’ van Hans op te treden. Verder spoort hij Robbert aan om
Giertje, de vrouw van Hans, naar het minnekozende paar te brengen om
Hans ter plekke op overspel te laten betrappen. Robbert gaat niet zelf
naar Giertje toe, maar zal deze opdracht door de oude bes Marry
Monckjes laten uitvoeren. Dit toneel bevat verder een relatief losstaande
uitweiding over de diverse rollen die vrouwen in de samenleving spelen,
en hun invloed op verschillende terreinen.
In de slotscène van de versie uit 1660 is de tekst van Robbert
verdeeld over Philip (vs. 752: ‘Kom margen vry weer, ghy hebt u ey wel
om een braspenningh verkocht.’) en Haesje (vss. 755,756: ‘Hy is uytgestreecken, soo dat hy neffens hem andre leeren kan, Dat het vreemde

vrouwe vervolgen niet en past voor een getrout man.’). Daarmee besluit
de versie-1660 op een krachtige manier. In de versie-1644 volgen dan
nog twee verzen die door Lichthart worden gesproken, waarin hij
opmerkt: ‘de vryers hebben wat vrydom, als de vrouwen selfs soo sot sijn
datse ons beminnen’ en daarna spoort hij Robbert aan om met hem naar
‘ ’t Heerschop en de Vrou’ te gaan die hen verwachten.
Er zijn nog zes tekstwijzigingen van één of meer verzen in de uitgave
van 1644 aangebracht die niet met het schrappen van het personage
Robbert te maken hebben. We stellen ze aan de orde.
Vss. 245b-271 vervallen in de versie-1660. Hans heeft onder het
raam van Haesje zijn liedje ten gehore gebracht en raakt met haar in
gesprek. De inkorting betreft de uitweiding over het gedrag van barbiers
die zich na een korte aanvullende studie uitgeven voor dokter en grof
geld verdienen aan hun patiënten.
Vss. 313-318 vervallen in de versie-1660. Het betreft hier een
tekst van Hans tot Haesje met sterke erotische toespelingen.
Vss. 575-598 vervallen in de versie-1660. In deze passage
probeert Lichthart samen met Robbert en Haesje toestemming van
Philip te krijgen voor het plan om Hans te bedriegen. Philip vindt het
een gemene streek tegenover Hans, maar stemt uiteindelijk toe, nadat
Haesje hem heeft verzekerd dat ze niets voor de overspelige voelt.
Vss. 605-628 vervallen in de versie-1660. Philip geeft aan, dat de
oorzaak van overspel soms bij de vrouw ligt. Zij krijgt er echter nooit de
schuld van. In de uitweiding ‘Vier dingen kunnen ’t niet licht verbeuren:
de Winter, een Varcken, een Boer, en een Vrou’ (vs. 611) die hierboven
reeds werd behandeld, werkt Philip dit nader uit.
Vss. 639-642 worden in de versie-1660 gewijzigd. Het liedje over
het cameniertje dat door de huisvrouw uitgestuurd wordt om mijnheer
de advocaat te melden dat haar man van huis is, werd in de versie-1660
vervangen door het onderstaande liedje.
’t Sou40 wel eenen grooten wagen sijn,
’t Sou wel eenen grooten wagen sijn,
Daermen s’al41 op soude voeren,

40
41

moet
allemaal

Iongmans die den elleboogh roeren42,
Meysjens die geen maegt en sijn.

Onder www.liederenbank.nl werd geen melodie vermeld. Wel stond hier
een verwijzing naar Bredero’s Schyn-heyligh, waar in de vss. 1223-1227 een
variant van dit lied te vinden is. WNT elleboog bevat onder betekenis 1 een
citaat van een variant van dit lied uit Hoofts brieven deel 3, 431 [uitg.
Van Vloten].43
Tussen vss. 720 en 721 van de versie uit 1644 werd in de versie1660 nieuwe tekst gevoegd waarin de magische kracht van het ceeltje
nogmaals wordt beproefd. De situatie: Giertje heeft de overspeligen
verrast en Hans stijf gescholden en hem waarschijnlijk daarbij een pak
rammel gegeven. Daarop reageert Hans aldus.
[719

Nou Giertje, bedaertje, het is mijn van herten liet,
Dat is al even-eens, ’t is wel gedocht,
maer de saeck is niet geschiet.]
Maer daer bedenck ick wat, om mijn wijf weer
goet te maken,
Sal ick haer slechts met dit betoovert ceeltjen aen raken,
Dan krijgtse me strax soo lief, als Haesje heeft gedaen,
Soo de kunst hier oock fix44 is.
Hy raeckt haer met het ceeltje aen.
GIERTJE
Jou schelm.
HANS
De kracht is al vergaen45.

Iongmans … roeren: feestvierders (dobbelaars, drinkers)
Bredero/Grootes 1979, 263 vermeldt het onderstaande vers.
Tmost een langhe waghe zijn,
Tmost een langhe waghen zijn,
Daermense al op soude voeren,
Knechjens die de nellebooch voeren,
Meysjens die gheen maeght en zijn.
44 goed bruikbaar
45 al vergaen: geheel verdwenen
42
43

1.2.3.2 Woordgebruik
Naast het wijzigen van passages in de tekst komt het geregeld voor dat in
de versie-1660 in een vers de woordkeus blijkt te zijn veranderd.
Opvallend hierbij zijn de wijzigingen die op enigerlei wijze verband
houden met de christelijke, vooral katholieke godsdienstpraktijk. In de
versie-1644 moppert Giertje die het huis aan het schoonmaken is: ‘Heer!
Wat leyt het hier morsig’ (vs. 433a). Dit werd in de versie-1660: ‘Och!
Wat leyt het hier morsich’. Ze heeft haar dienstmeid die haar had
bedrogen, de deur gewezen met de woorden ‘neemtje pack En wandelt
nou inde naem (vss. 441b, 442a). Hier zal met de naem bedoeld zijn de
naam des Heeren. Dit werd ‘neemtje pack En wandelt nou in vrede’. En
Giertjes klacht ‘Heer se was soo snoepigh’ (vs. 461) werd vervlakt tot
‘En se was soo snoepigh’. Als Marry Monckjes het gesprek met Giertje
Goris op haar man probeert te brengen, verschuift het naar een zekere
Jan Floore die een keer stomdronken voor dood ter aarde viel. De
omstanders ‘liepen na Heer Krelis46, wel hy quam, met sijn Lieven-heer
onder de mantel’(vs. 514). In de versie-1660 liepen ze echter ‘na
d’Apteeker, wel hy quam, met sijn klisteer47 onder de mantel’.
Het gedeelte vss. 643-659 bevat harde spot met christelijke
gebruiken. Haesje zit te naaien en zingt daarbij een stout liedje. Vóór
Hans haar met zijn magische briefje zal aanraken, wil hij nog een gebedje
tot de liefde richten, opdat deze zal toestaan dat hij door middel van dit
briefje zijn lust ‘ten end mach brengen’(vs. 646). Dan volgt in de
gedrukte tekst de toneelaanwijzing: ‘Hy valt op zyn knien.’ Dit gaf
kennelijk aanstoot en is in de druk van 1660 weggelaten. Hetzelfde geldt
voor de aanwijzing ‘Hy staet op’ direkt na vers 658. In het gebed zijn ook
nog enkele veranderingen aangebracht om het sacrale te verminderen. ‘O
heylige liefde’ (vs. 647) werd ‘O suyker soete Liefde’; ‘opent u ooren’ (vs.
653) werd ‘leent doch uw ooren’ (een mindere duidelijk geval); ‘want het
is niet ghesacreert’ (vs. 655) werd ‘want het is met vleermuysen bloedt
besmeert’.
Een tweetal veranderingen in de versie-1660 heeft betrekking op
kleding: ‘ey laetme jou huyckje wat op gaen hangen’(vs. 472) werd ‘ey
hoe lang heb ik na jou gaen verlangen’, dientengevolge werd ‘ick selje
huyck halen’(vs. 571) ook gewijzigd en wel in ‘ick sel mee gaen’. Verder:

46
47

ironische aanduiding van een lage geestelijke
klisteerspuit

‘een paer halve-manen aen d’ooren’ (vs. 487) van dienstmeisjes werd ‘een
paer gouwe stricken aen d’ooren’.
Op de twee plaatsen in Hans’ openingsmonoloog zijn
wijzigingen aangebracht. Zijn ‘groenigheyt’ werd vervangen door zijn
‘liefde’(vs. 021) en ‘Terentius gheloof’(vs. 029) om ‘swagerlijcke
ghemeenschap [te] gebruycken’ werd geactualiseerd tot ‘’t Quakers
geloof’.
1.2.3.3 Spelling
De versie-1660 verschilt in spelling enigermate van die uit 1644. Geen
van de aangetroffen wijzigingen is echter consequent doorgevoerd.
ae werd soms a of aa. jae (vs. 600) verschijnt als ja, Baeker-mat (vs.
302) als baakermat.
c werd k: Claes (vs. 191) – Klaes en Claesen (vs. 501) – Klaesen.
cch werd ch in lacchen (vs. 225) – lachen.
ch werd een keer gh: dachjen (vs. 726) – daghjen. En gh werd een
keer ch: sleghts (vs. 726) - slechts.
eu werd u in keunt (vs. 294) – kunt.
gh werd aan het begin van het woord geregeld g. Het betreft
vooral het prefix ghe-: ghevangen (vs. 002) – gevangen e.d.. Daarentegen is ghy
(vs. 120) maar één keer gewijzigd in gy. Aan het woordeinde werd gh
slechts zelden g: dingh (vs. 059) – ding, Gingh (vs. 463) – Ging e.d.. Soms
gebeurde dit als er nog een buigings-e, een vervoegings-t of een
meervouds-en volgde: eer-waerdighe (vs. 237) – eerwaerdige, hanght (vs. 238) –
hangt, dinghen (vs. 333, 464) – dingen. Ook in het woord treffen we de
omzetting gh – g aan: meughelijck (vs. 061) – meugelyk.
o werd oo: so (vs. 290, 728) – soo.
ou werd u: nou (vs. 453) – nu.
rr werd r: werrelt (vs. 341) – werelt.
Bij samenstellingen treffen we in de versie-1644 geregeld een
verbindingsteken tussen de delen aan. In de versie-1660 is dit teken in
veel gevallen weggehaald. Enkele voorbeelden: kack-huysen (vs. 078) –
kackhuysen, snorre-pypen (vs. 127) – snorrepypen, bloet-suyper (vs. 703) –
bloetsuyper e.d.. Merkwaardig is het verbindingsteken in de navolgende
gevallen met twee woorden, dat in de versie-1660 eveneens is
weggehaald: syen-draetjen (vs. 238) – syendraetjen, Jan-hagel (vs. 497) –
Janhagel, hoere-jagen (vs. 522) – hoerejagen, doot-steecken (id.) – dootsteecken,
Buyck-slooter-dyck (vs. 524) - Buyckslooter-dyck, jans-kint (vs. 557) – janskint.

De tekst van de versie-1644 bevat enkele aperte zetfouten. In de
tekst die ik hier uitgeef, zijn deze geëmendeerd, vooral op grond van de
tekst in de versie-1660. Ter plekke is hiervan in een noot melding
gemaakt. Het betreft de volgende correcties: mee (vs. 061) heb ik
vervangen door me, Ghetucht (vs. 197) door getucht, onkomt (vs. 215) door
ontkomt, beschoucken (vs. 283) door beschoncken, mannesycke (vs. 645) door
mannelycke, schuynje (vs. 667) door schuyntje.
Nog enkele opmerkingen betreffende het zetten.
n werd ten onrechte u in de versie-1660: nestel-knooper (vs. 348) –
nestelkuoper.
y werd geregeld, maar niet systhematisch ij: schryven (vs. 360) –
schrijven, smyten (529) – smijten.
De (met afkortingsteken) werd, doordat de versie-1660 in
kleiner korpus gezet is, dikwijls omgezet in en, zoals bijvoorbeeld in
backsti (vs. 040) – backstien, uyt-schy (vs. 087) – uyt-scheyen, lop (vs.
211) – loopen.
Een minuskel werd één keer - en wel bij een plaatsaanduiding een majuskel: de dam (vs. 135) – de Dam.
Twee aaneengezette woorden werden gescheiden door een spatie,
zoals inde (tussen de vss.185 en 185) – in de. In de versie-1660 trof ik
plattekanten aan voor platte kanten (vs. 482).
Twee door spatie gescheiden woorddelen kregen een
verbindingsteken: droncke drincker (vs. 709) – droncke-drincker e.d..
Een verbindingsteken werd geregeld weggehaald in de versie1660. Enkele voorbeelden: op-staen (vs. 203) – opstaen, Echt-breecker (vs.
708) – Echtbreecker, op-maecker (id.) – opmaker, tucht-huys (vs. 718) –
tuchthuys.
De apostrof werd soms vervangen door een verbindingsteken,
soms geheel weggehaald: beed’laers (vs. 200) – bed-laers, datj’er (vs. 734) –
datjer.
1.2.3.4
Besluit
Bij vergelijking van de versies uit 1644 en uit 1660 blijkt de gerichtheid
van de klucht blijkens de ondertitels verschoven van Razende-LiefdensEynd naar Kluchtige Toover-liefde. Daarmee is de educatieve functie
verzwakt en het komische wonder-spectakel versterkt. Van oorsprong
werd toveren in verband gebracht met de door de duivel geïnitieerde
zwarte kunsten. In Nosemans klucht is het echter voor de toeschouwer

vanaf het begin duidelijk dat het toveren door Lichthart zuiver dient om
de simpele, door hartstocht bezeten Hans te bedriegen.
De aanbidding van Liefde – op zichzelf al op de rand van
blasfemie - en woordgebruik dat als beledigend kon worden opgevat
door met name katholieke gelovigen, werden in de versie-1660 gematigd.
Doordat Robbert uit de lijst van personages is geschrapt, konden
enkele inkortingen in de tekst worden aangebracht. Ook enkele
uitweidingen zijn in de versie-1660 weggelaten. De totale lengte van de
klucht werd van 758 verzen teruggebracht tot 633 verzen.
De veranderingen in de spelling zijn in de versie-1660 niet
consequent doorgevoerd. Duidelijke zetfouten in de versie-1644 konden
vooral door vergelijking met de versie-1660 worden hersteld in de
voorliggende uitgave

1.3

De Wanhébbelyke Liefde (1678)

1.3.1 Het auteurschap
Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt noemen in hun
literatuurgeschiedenis Een nieuw vaderland voor de muzen de klucht De
Wanhébbelyke Liefde een bewerking door Fornenbergh en Jillis Nooseman
van een blijspel door Quinault. Zij sluiten hierbij aan bij Albach en
Ornée.48 Hun uitspraak is echter in twee opzichten te stellig. De comedie
La mere coqvette ov les amans brovillez van Philippe Quinault is wel een bron
voor een groot deel, maar zeker niet voor de gehele Nederlandse klucht.
En de uiteindelijke vorm van de klucht zoals we die in de druk van 1678
kennen, kan zeker niet uitsluitend en zelfs niet met zekerheid op naam
van Fornenbergh en Nooseman worden geplaatst. Op het titelblad
ontbreekt niet zonder reden de naam (of namen) van de auteur(s). We
vinden daar alleen de uitgevende instantie genoemd, namelijk het
dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum.
In de ‘Voorréde’ tot de uitgave van De Wanhébbelyke Liefde uit

Porteman & Smits-Veldt 2008, blzz. 712 en 726. Zie ook Albach 1977, 127
en Ornée [1985], 203.
48

1704, die waarschijnlijk van de hand van Ysbrand Vincent is49, worden
‘twé beroemde Néderduitsche Tooneelspeelders’ in verbinding gebracht
met ‘LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER,
een geestig Blyspél van den Heer Quinault’’. In Quinaults blijspel uit 1666
en de Nederlandse klucht De Wanhébbelyke Liefde in de gedrukte versie uit
1678 draait het om twee jeugdige geliefden die in hun streven tot een
huwelijk gedwarsboomd worden door de vader van de jongeman, een
weduwnaar, en de moeder van het meisje, die bij Quinault zelf tot
weduwe verklaard wil worden en die in de klucht zonder meer weduwe
is. De vader zoekt een huwelijksrelatie met het meisje en de moeder met
de jongen. De verbeelde werkelijkheid in blijspel en klucht vertoont
overeenkomst met de levensgeschiedenis van ‘twé beroemde
Néderduitsche Tooneelspeelders’. Hierbij valt alleen te denken aan
Fornenbergh en Nooseman, die met hun toneelgezelschap een nationale
en zelfs internationale faam hadden opgebouwd in Noord-Europa.
Verder, in 1654 trad Nooseman in het huwelijk met de dochter van
Fornenbergh en in 1682 Fornenbergh met de dochter van Nooseman.
De auteur van de ‘Voorréde’ duidt deze huwelijken - vanwege het
generatieverschil tussen de echtelieden - aan als ‘twé ongemeene, én
ongehoorde huuwelyken’. Hij doet voorkomen dat Quinaults blijspel en
deze huwelijksgeschiedenissen ‘voor ruim twintig jaaren’ aanleiding zijn
geweest De Wanhébbelyke Liefde te schrijven. De oudst bekende druk
dateert echter van 1678. Alleen Nooseman was toen met een veel
jeugdiger vrouw getrouwd. De tweede aanleiding verliest daardoor aan
kracht. De werkelijkheid was in dat jaar immers minder shockerend dan
die in Quinaults spel. Na 1682, het huwelijksjaar van Fornenbergh, was
dat anders, al betreft het in de werkelijkheid twee oudere mannen die
met zeer jeugdige vrouwen trouwden. Van volledige parallellie is dus
geen sprake.
Van de ‘Tooneelspeelders’ wordt verder in de ‘Voorréde’ gemeld,
dat zij ‘zeer gaerne een Kluchtspél van diergelyk een geval, wénschten te
zien, én zélve te vertoonen’. Hier zal onder ‘van diergelyk een geval’
verstaan moeten worden ‘over zo’n kwestie’, te weten
huwelijksaanzoeken waarbij generatieverschil optreedt. En dat vinden we

49 Vincent had na 1687 het archief van het genootschap onder zich gehouden.
Zie Dongelmans 1982, 11. Hij was papierhandelaar van beroep, geboren 18
september 1641, overleden in 1718.

in Quinaults genoemde werk. Mogelijk gaat aan de uitgave door Nil
Volentibus Arduum een toneelbewerking van Fornenbergh en
Nooseman vooraf. Die zou dan ten dienste van opvoeringen met de titel
LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER kunnen
zijn aangeduid.
Op basis van Balthasar Huydecopers aantekeningen uit de
originele notulen van Nil Volentibus Arduum neem ik aan, dat de klucht
bij de bewerking door leden van het genootschap werd aangeduid als De
Onbetaamelyke Liefde, wat inhoudelijk het equivalent van De Wanhébbelyke
Liefde is. De aantekeningen gedateerd 2 december 1670 en 5 juli 1678,
maken dit meer dan waarschijnlijk. Verder blijkt uit deze aantekeningen,
dat Andries Pels in 1670 een centrale verantwoordelijkheid heeft
gedragen in dit klucht-project van het genootschap. De leden Meyer en
Diephout en waarschijnlijk Watering en La Cle hebben ook nog
bemoeienis met de tekst gehad.50
Het bovenstaande brengt mij ertoe in deze teksteditie van De
Wanhébbelyke Liefde alleen Nil Volentibus Arduum als uitgevende instantie
van de druk uit 1678 te noemen en geen auteursnaam of –namen op het
titelblad toe te voegen.

1.3.2 De bron
Als we niet over de informatie uit de ‘Voorréde’ van De Wanhébbelyke
Liefde uit 1704 zouden beschikken, dan kwam naast La mere coqvette ov les
amans brovillez van Philippe Quinault ook La mere coqvette, ov les amans
brovillez van Donneau de Visé als bron voor De Wanhébbelyke Liefde in
aanmerking.51 De comedie van Quinault gaat namelijk op die van Visé
terug. Beide werken zijn in 1666 gepubliceerd. Quinault heeft het werk
van Visé onder wijziging van de namen der personages nauwkeurig
gevolgd en slechts op enkele plaatsen uitbreidend. Hoe groot de
overeenstemming is, laat zich aflezen uit de samenvattingen van de
comedies, die in bijlage 2 zijn opgenomen.
Visé’s La mere coqvette is opgevoerd door ‘La trovpe du Roy’, zoals
op het titelblad vermeld staat. Dat was het succesvolle toneelgezelschap
Dongelmans 1982, nummer [52] op blzz.51, 52 en nummer [460] op blz. 198.
Quinault/Gros 1926en Visé/Mélèse, 1940. Zie in de laatste uitgave
‘Introduction’ p. XVIII.
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van Molière. De Comédiens de l’Hotel de Bourgogne vormde echter een
concurrerend gezelschap. Quinault zou met het oog op dat gezelschap
‘l’idée de doubler la pièce de De Visé’ hebben opgevat.52
De tekst van Visé verscheen in 1666 te Parijs bij Michel Bobin &
Nicolas Le Gras en in identieke vorm, maar met nieuw titelblad bij
Theodore Girard. De tekst van Quinault verscheen eveneens in 1666 te
Parijs, maar bij Gabriel Quinet. Uit hetzelfde jaar stammen ook twee
Amsterdamse uitgaven. Één bij A. Wolfgang en één bij Antoine Schelte.
Quinaults tekst was dus in Amsterdam voorhanden. Die van Visé
waarschijnlijk niet. Voor wat betreft de vergelijking van het blijspel met
de klucht beperk ik me dan ook tot dat van Quinault.
De familierelaties tussen de belangrijkste personages in het blijspel en in
de klucht tonen grote overeenkomst. In beide gevallen gaat het om een
moeder met haar dochter en om een weduwnaar met zijn zoon. De
moeder in het blijspel wil haar echtgenoot graag doodverklaard zien om
weer op vrijersvoeten te gaan en de moeder in de klucht is een weduwe
die hetzelfde doel voor ogen heeft. Terwijl de zoon met de dochter in
het huwelijk wil treden, wordt dit gedwarsboomd door haar moeder die
met de zoon, en door de vader die met de dochter wil trouwen.
In het Franse blijspel vervult de moeder als La mere coqvette de
glansrol. Zij is jalours op haar schone en jeugdige dochter en is ondanks
haar leeftijd nog verliefd op de jeugdige geliefde van haar dochter. In de
klucht heeft de weduwe wel dezelfde begeerten, maar is haar sociale
status door haar dialectisch woordgebruik verlaagd.
De weduwnaar bij Quinault zowel als die in de klucht is erotisch
gedreven. In het Franse blijspel is hij een oude rochelende viezerik die de
geliefde van zijn zoon opzoekt tijdens haar toilet maken. In de
Nederlandse klucht bezoekt hij de moeder en treft hij dan bij toeval de
dochter.
Er is een verschil in gedrag tussen de zoon in het Franse blijspel
en die in de Nederlandse klucht. In het blijspel meent de zoon dat zijn
geliefde hem ontrouw is en daarom wil hij zich op haar wreken: hij
maakt om die reden haar moeder het hof. In zijn hart blijft hij zijn
geliefde echter trouw. In de klucht speelt wraak daarentegen geen rol. De
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Quinault/Gros, 1926, ‘Introduction’ p. II.

hofmakerij is hier een zet in het schaakspel van de zoon om zijn vader te
dwingen diens vrijerij met de schone dochter te staken, zodat hij haar
kan verwerven.
In Quinaults comedie is de dienstmaagd de stuwende kracht die
met gebruikmaking van list, leugen en bedrog in opdracht van haar
meesteres en gesteund door de weduwnaar de liefdesband tussen de
zoon en dochter wil breken. Hier refereert de ondertitel aan: [ov] les amans
brovillés. Het nichtje in de klucht daarentegen is oprecht.
Verder speelt in het blijspel een markies een bijrol. Hij is de neef
van de vader en de zoon. In de klucht is dit personage eveneens neef van
de vader en de zoon, maar hij vervult een geheel andere functie. De
markies frequenteert het hof, verkeert in permanente geldnood en is
onbetrouwbaar, terwijl de neef in de klucht een vertrouwenwekkend
personage is.
De comedie speelt in hogere kringen, zoals al uit de persoon van
de markies bleek. Dit valt ook af te leiden uit de aanwezigheid van
personeel in het blijspel: de zoon heeft een kamerdienaar, de moeder een
dienstmaagd en de markies een page. In de klucht zijn de
hoofdpersonages welgesteld, maar personeel zien we niet op de planken.
Quinaults blijspel is een comédie d’intrigue. Daarin zijn twee
verhaallijnen te onderscheiden die uiteindelijk samenkomen. Al meteen
uit de eerste scène van het Franse toneelstuk weet het publiek dat de
echtgenoot van de moeder mogelijk in leven is en in Turkse
gevangenschap wordt gehouden en dat de dienstknecht op reis is
geweest om hem vrij te kopen. Na een schipbreuk bij Malta is deze
dienstknecht nu met een oude christenslaaf van een eveneens
verongelukt Turks schip teruggekeerd. Het publiek zal erop bedacht zijn,
dat de christenslaaf mogelijk de gevangen genomen echtgenoot is.
Verder krijgt het publiek direct de informatie dat de vader en zijn vriend,
de echtgenoot van de moeder, elkaar hadden beloofd dat de zoon en de
dochter met elkaar zouden trouwen.
De behaagzieke moeder is er alles aan gelegen, dat haar
echtgenoot dood wordt verklaard. Dat maakt voor haar namelijk de weg
vrij om de wens van haar dochter definitief ter zijde te schuiven en zelf
met de aantrekkelijke zoon te trouwen. Aan het einde van het toneelstuk

blijkt de oude christenslaaf de echtgenoot van de moeder, waardoor een
huwelijk met de zoon van de baan is.
In de klucht ontbreekt deze verhaallijn en daarmee het spel van
leugen, omkoping en bedrog om de moeder aan een overleden
echtgenoot te helpen. Hier is de moeder weduwe en daardoor staat het
haar vrij haar begeerte te volgen en wederom te trouwen.
De tweede verhaallijn betreft het tegenwerken van de liefde
tussen de zoon en de dochter en van hun wens met elkaar te trouwen,
waardoor de moeder een huwelijk zou kunnen sluiten met de zoon en de
vader met de dochter.
Zowel de moeder in het blijspel als die in de klucht is vervuld van
afgunst op de knappe dochter. In het blijspel doet de moeder er alles aan
om er zo jeugdig, vitaal en aantrekkelijk mogelijk uit te zien. In de titel
van het blijspel wordt zij terecht aangeduid als la mère coqvette. Haar
erotische verlangens brengen haar ertoe haar dienstmaagd op te dragen
ruzie te stoken tussen de geliefden. De vader, gedreven door verliefdheid
op de dochter, ondersteunt dit en zorgt ervoor dat de markies hier ook
een bijdrage aan levert. Daarom luidt het tweede deel van de Franse titel
ou les amans brovillés. Het personage dat de stuwende kracht is bij de
uitwerking tot onenigheid en ruzie tussen de jeugdige geliefden is de
dienstmaagd. Zij bedient zich op superieure wijze van list, leugen,
misleiding en bedrog. Maar als de oude grijsaard de echtgenoot van de
moeder blijkt te zijn, is een huwelijk van de moeder en de zoon van de
weduwnaar van de baan. Daarmee vervalt de belangrijkste grond voor
het blokkeren van een huwelijk tussen de jeugdigen en blijft de oude
belofte tussen de vader en de echtgenoot van kracht.
In de klucht is de moeder ook vrijlustig en om haar doel te
bereiken gedraagt ze zich gierig, want ze is niet bereid met haar dochters
huwelijk in te stemmen en haar een bruidsschat mee te geven. Een
argumentatie voor het dwarsbomen weigert ze te geven. Zo houdt de
moeder de mogelijkheid open met de geliefde van haar dochter te
trouwen. De vader werkt het huwelijk tussen de geliefden op een even
lompe manier tegen: zonder opgaaf van reden weigert hij toestemming te
geven. In de klucht dus geen elegant spel van list, leugen en bedrog.
Doordat in de klucht de eerste verhaallijn uit het blijspel
ontbreekt, moet er een heel ander slot aan de klucht komen. Het betreft
het 9de tot en met 13de toneel. Om een huwelijk van de vader met de
geliefde van zijn zoon onmogelijk te maken adviseert het nichtje de zoon

een huwelijksaanzoek te doen aan de moeder van zijn geliefde. Dan
ontstaat de merkwaardige situatie, dat de zoon de (schoon)vader van zijn
vader wordt en de dochter de (schoon)moeder van haar moeder. Zoiets
is maatschappelijk onaanvaardbaar. De vader wordt furieus, omdat hij
vreest, dat zijn beoogde huwelijk geen doorgang zal kunnen vinden door
het voorgenomen huwelijk van zijn zoon. Dan geeft de neef de schuld
van dit alles aan de moeder, die de zoon zou hebben betoverd.53 Op
hoge poten gaat de vader naar de moeder om haar de les te lezen en dan
ontstaat een hilarische discussie, waaraan later ook de dochter en de
zoon deelnemen. Als de vader zijn zoon de mond wil snoeren, wijst deze
erop dat hij weldra als (schoon)vader eerder het woord mag voeren dan
zijn vader. Het leeftijdsargument dat de vader vervolgens wil laten
gelden, smelt weg, omdat de moeder ouder is dan hij. En haar eis om
dan als eerste te mogen spreken vervalt, omdat een man vóór een vrouw
recht van spreken heeft. Ook als de leeftijden van de beoogde
echtelieden bij elkaar worden opgeteld, verliest de vader. De zoon komt
dus als overwinnaar uit de discussie naar voren. De neef neemt het
woord en beëindigt het parlement door erop te wijzen dat de vader en de
zoon gelijkwaardige argumenten hebben aangevoerd. Omdat de vrienden
degene die het eerst van het huwelijk wil afzien, zullen steunen, gelukt
het de neef achtereenvolgens de vier huwelijksbeloftes te doen intrekken.
De zoon, die immers als eerste het woord mag voeren, moet nu ook als
eerste zijn trouwbelofte breken. De overige drie volgen. De klucht
eindigt met drie generatiegebonden huwelijken: de twee jeugdige
geliefden, de weduwnaar en de weduwe en tenslotte de neef en het
nichtje.
De bron voor dit tweede deel van de klucht vinden we in de
eerste scène van de derde acte van Quinaults blijspel. Als de dochter
hoort, dat haar geliefde met haar moeder wil trouwen, roept ze
verontwaardigd uit: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’ Epoux!/
Voir mon Beaupere en luy!’ (vss 731, 732a).54 De bewerkers hebben deze
ontregeling van de generatiegebonden huwelijken uitgebuit door haar tot
in het absurde uit te werken.

53 Zie voor het toewijzen van duivelse krachten aan de vrouw en de
beeldvorming en verbeelding daaromtrent Vervoort 2011.
54 ‘Maar zien dat mijn minnaar zelf haar echtgenoot wordt! Hem zien als mijn
schoonvader!’(met dank aan dr. Martin Hietbrink)

1.3.3 De versies 1678 en 1704
In de ‘Voorréde’ van de editie-1704 geeft de tekstbezorger, waarschijnlijk
Ysbrand Vincent, duidelijk aan op welke vier terreinen hij de editie-1678
heeft gewijzigd.
Sommige spreekwyzen, die eenigzints ruuw, óf aanstootelyk gevonden wierden,
hebben wy veranderd, óf geheelyk daar uitgelaten. Aan vele rymwoorden, die te
dikwils, kort naa malkanderen, gebruikt waaren, zyn zonder den zin te krénken,
geheele andere rymklanken gegeeven, vólgens de lés van den geleerden
Franschen Tooneeldichter den Heer Pierre Corneille, die niet goedvindt dat men
zich van een, én het zélve rymwoord bediene, voor én aleer dat’er zéstig régels
voorby zyn. Een uitgelaaten halve régel, die in eenen verwerpelyken bydruk,
(Pag. 29) met ontélbaare létter fouten55, was overgeslagen, is in deezen twéden
druk, ingevuld, én het Kluchtspél doorgaans in de onderscheidenlyke spelling,
én spreeken, naar ieders karakter, verbétert, zynde dit in de persoonaadje van
Geertrui in acht genoomen, op de zélfde wijze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte
van den Vryer in de Kist, ten opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).

1.3.3.1 Woordgebruik
De veranderingen met betrekking tot ruw en aanstootgevend taalgebruik
maken duidelijk dat in 1704 het benoemen van onaangename
lichaamsgeuren evenals het debiteren van grofheden in relatie tot
sexualiteit en tot bovenaardse machten zelfs bij het uiten van
verwensingen voor de tekstbezorger ontoelaatbaar was. Enkele
voorbeelden.
Het aanduiden van stank en zweet verwijdert de tekstbezorger
van de editie-1704 uit de tekst. In de passage 278 tot 286a onderhoudt
Agniet haar tante Geertruij over haar weigering om in te stemmen met
een huwelijk tussen Hendrik en Geertruij’s dochter Lucia. Mankeert er
soms iets aan Hendrik?, vraagt ze. En ze vervolgt: ‘Stinkt hy somers ook
na zweet? / Heeft hy ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen
kwaalen?’. Daar reageert Geertruy, die zelf op de jongeman verliefd is, fel
op: ‘Hy stinken! Wat meugje tóch al uit jou harssens haalen? / Wat

55 De Erven Albert Magnus brachten nadrukken op de markt van werken die
oorspronkelijk door Nil Volentibus Arduum waren uitgegeven. Vanwege hun
slechte kwaliteit besloot Ysbrand Vincent alle werken van dit genootschap
opnieuw te publiceren. Zie Dongelmans 1982, blz. 11.

ziekte, wat stinken, wat zweet?’. Deze tekst bewerkt de bezorger van de
tweede editie: [Is ’t een] ‘Dóbbelaar?’, vraagt Agniet. Geertrui antwoordt:
‘Och! niet ien beet.’ Dan volgt de vraag: ‘Of heeft hy lichtelyk and’re
gebreeken, én verhoolen kwaalen?’, waarop Geertrui antwoordt: ‘Wél
myn lieve zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen? / Wat
ziekte? wat verhoole gebreeken?’.56
Emotionele uitroepen en grofheden in verwensingen vlakt de
bewerker van 1704 af. Als Hendrik zich realiseert dat zijn vader zich met
zijn geliefde verloofd heeft, roept hij uit: ‘Hémel, én hél, staat by.’(vs.
373a). Dit wordt: ‘Och vrienden, staat me by!’. Het faustiaans aanroepen
van hemel en hel was dus duidelijk te pikant. Dat geldt ook in vers 524
voor de aanduiding ‘donderhéks’ voor Geertruij, die - naar neef Adriaan
zegt - Hendrik heeft betoverd, zodat hij op Geertruij verliefd werd. In
1704 is zij slechts ‘Tovenaarster’, een wat algemener aanduiding. Met
betrekking tot Geertruij worden nog meer krachttermen gebruikt. Haar
nichtje Agniet, de vrijster van Adriaan, adviseert Hendrik om Geertruij
het hof te maken teneinde zo een huwelijk tussen zijn vader en zijn
geliefde te dwarsbomen. Daar schrikt Hendrik van: ‘zou ik nóch met die
heete teef, / Dat oude stinkende vél trouwen?’ (vss. 383b, 384a). De
‘heete teef’ wordt een ‘oude Babyn’, garenklos, hier gebruikt als
metonymie voor ‘vrouw’. ‘Dat oude stinkende vél’ transformeerde in
‘Dat tandelooze vél’. De stank mag verdwenen zijn, ‘vél’ ter aanduiding
van een vrouw kwam al in rederijkerskluchten voor en blijft toch erg
grof.57 In de eerste druk komt trouwens nog een keer ‘heete teef’ voor en
wel in vers 560a. Geertruij wil haar brutale dochter Lucia te lijf gaan en
dan komt Joost, die met Lucia verloofd is, te hulp: ‘Begin dat ééns, heete
teef’. Dit wordt in 1704 ‘Hól-oog, Rimpelvél’, waardoor de woede en
sexuele hartstocht wordt ingeruild voor een onaantrekkelijk uiterlijk.
1.3.3.2 Rijmwoorden
Om te voldoen aan het voorschrift van Pierre Corneille met betrekking
tot het gebruik van rijmwoorden heeft de bewerker van de 1704-editie
het op een zevental plaatsen nodig geacht de tekst aan te passen.
Verandering van rijmwoord blijkt daarbij herhaaldelijk wijziging van de
zin tot gevolg te hebben. Hieronder bespreken we de gevallen. De
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‘Dat oude stinkende vél’ (vs. 384a) werd ‘Dat tandelooze vél’.
Zie hierover Kramer 2009, hfd. 7 en 8.

verliefde Hendrik vraagt zijn vader met klem een huwelijksaanzoek voor
hem te doen bij de moeder van zijn geliefde, die maar steeds geen
toestemming wil geven (vss. 77, 78).
Aij, vader, gaat ’er tóch; kozyn Adriaan zal ’er ook weezen,
Met zyn vryster heurluij nicht, om haar daar toe te beleezen,

Dit wordt in de uitgave van 1704 het volgende.
Ai Vader, gaat ’er toch; Kozyn Adriaan zal ’er zich ook laaten vinden
Met zyn Vryster, heurlui Nicht, om het wérk aan te binden.

Als de vader Joost bij het huis van de moeder aankomt, blijkt ze niet
thuis te zijn en raakt hij in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia.
Zij acht een huwelijksaanzoek namens Hendrik zinloos. Joost wordt op
slag verliefd op de jeugdige schone. Als Joost haar vraagt of een jonge
kerel haar beter zou bevallen dan een oude brompot, antwoordt Lucia,
die hoe dan ook weg wil bij haar moeder, in de eerste editie het volgende
(vss. 181-183a).
O neen, ik zoek alleen van moeders dwang verlóst te weezen,
En hoe oud dat myn man ook was, hy hoefde niet te vreezen
Voor ontrouw, óf onéénigheid;

De bewerker wijzigt dit in:
O neên! Ik zoek alleen my van Moeders dwang te bevryden,
En hoe oud myn man ook was, hy hoefde te geener tyden
Voor ontrouw óf oneenigheid te vreezen;

Het volgende geval betreft de verzen 209b, 211a. Joost heeft de geliefde
van zijn zoon overgehaald met hem in het huwelijk te treden. Ze
wisselen ringen op trouw. Dan verzekert de weduwnaar zijn aanstaande,
dat zijn zoon zich in de nieuwe situatie zal schikken.
Ook is hy geschikt, én wil hy ’t niet weezen,
Ik zal ’t hém maaken; want zeit hy wat, hy mag vreezen,
Ik zal hem dreigen te ontérven.

Dit luidt in de editie-1704 als volgt.

Ook is hy geschikt, én laat hy zich niet gezeggen,
Zal ik hem het vuur wél nader aan de scheenen leggen.
Ik zal hem dreigen te ontérven.

In hetzelfde toneel stelt Joost aan Lucia voor dat neef Adriaan aan haar
moeder toestemming voor hun huwelijk zal vragen. Lucia heeft echter
een beter voorstel (vss. 233b-235).
Neen, liefste, ’t zal béter weezen,
Dat Adriaan, door Agniet zyn vryster, moeder doe beleezen;
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van moeder vermag.

In de versie-1704 luidt dit fragment:
Neen, Liefste, Moeder heeft nukken:
Dat het Adriaan, door Agniet zyn Vryster, laat doen, zal béter lukken.
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van Moeder vermag.

In het vierde toneel bevindt Agniet zich bij Lucia’s moeder, Geertruij. Ze
valt meteen met de deur in huis (vss. 269, 270).
Waarom wilt gy Héndrik dan belétten mét uw kindt te leeven,
Als gy geen goede rédenen daar van weet te geeven?

Dit wordt in de versie-1704 het onderstaande.
Waarom wilt gy Héndrik dan beletten met uw Dóchter te trouwen,
Zo je geen krachtige rédenen hébt om het te weêrhouwen?

We springen voor het volgende geval nu over naar het achtste toneel.
Hendrik heeft dan om een huwelijk van zijn vader met Lucia onmogelijk
te maken een aanzoek aan Lucia’s moeder gedaan. Adriaan bereidt Joost
hierop voor door erop te wijzen, dat Hendriks aanstaande - hoewel
welgesteld - een weduwe met kind is en bovendien ook nog ‘vry bejaard’.
Joost vindt wat zijn zoon gedaan heeft, echter allemaal prachtig en hij
vervolgt met de verzen 485, 486:
’k Verblyme zulk een kind te hébben; want ik had geen vreezen,
Als dat hy d’eenige sporling in myn huwelyk zou wezen:

Deze woorden zijn vervangen door de volgende.
Ik verblyme zulk een Zoon te hebben: want Kozyn,
om récht uit te spreeken,
Ik vreesde dat hy een stók in ’t wiel van myn huuwelyk zou steeken.

Adriaan overtuigt Joost ervan, dat Geertruij haar kans heeft gegrepen om
Hendrik tot een huwelijk met haar te brengen, doordat Joost met haar
dochter wilde trouwen. Zij heeft zijn zoon toen met ‘liefdekruid’
betoverd. Joost moet Geertruij overhalen of zelfs dwingen van dat
huwelijk af te zien, vindt Adriaan. Woedend gaat Joost in het tiende
toneel naar Geertruij, die hem vraagt over wie hij het eigenlijk heeft.
Joost antwoordt het volgende (536c-538):
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik ’t niet belét; want hy moet dol, én krankzinnig weezen,
Dat hy hém van zo een stinkende karonje laat beleezen.

De bewerker van de editie-1704 heeft deze tekst gewijzigd.
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik het niet belét: want was hy niet betovert, én aan ’t raazen,
Zou hy, op zulk een vermust stuk vlees, niet dénken te aazen.

Tot hier de omzettingen die gerelateerd zijn aan het streven om in de
editie-1704 geheel recht te doen aan het classicistische voorschrift van
Corneille betreffende de keuze van rijmwoorden. De bewerker heeft
echter ook enkele gevallen over het hoofd gezien: spreeken in de
rijmparen 553-554, 577-578 en 613-61458 en tenslotte weeten in de paren
549-550 en 569-570.
De plaats waar de bewerker uit 1704 een halve versregel heeft ingevoegd,
betreft vers 450 aan het einde van het 7de toneel dat zich voor het huis
van de Geertruij afspeelt. De jeugdige Hendrik heeft met de weduwe, de
moeder van zijn jeugdige geliefde, op trouw ringen gewisseld en verlaat
haar nu om het huwelijkscontract op te laten stellen. Zij gaat naar binnen

Het rijmwoord steeken balanceert precies op de rand van het zestigtal in de
verzen 554 en 614.
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en zegt in de 1678-editie: ’Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zel me zo
wat opkwikken’. Hierop reageert Hendrik met een versregel van halve
lengte, eindigend dus op een rijmwoord: ’Ik ga myn boodtschap
beschikken.’ Deze onregelmatigheid lost de bezorger van de editie-1704
op door de tekst van de weduwe met een halve versregel uit te breiden.
Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zél me zo wat opkwikken;
Ik bin al mooijer as ik lyk.
HENDRIK

En ik ga myn boodtschap beschikken.
1.3.3.3 Spelling en karakterisering
De tweede druk van de klucht is blijkens de ‘Voorréde’ ‘doorgaans in de
onderscheidenlyke spelling, én spreeken, naar ieders karakter, verbétert,
zynde dit in de personaadje van Geertrui in acht genoomen, op de zélfde
wyze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte van den Vryer in de Kist, ten
opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).’ In dit fragment geeft de
bewerker aan, dat hij het onderscheidende in het taalgebruik van de
personages en de schriftelijke weergave daarvan heeft versterkt. En hij
voegt er nog aan toe, dat dit bij Geertrui precies zo is gebeurd als bij
Dibberig in zijn bewerking van de Vryer in de Kist. Hij vermeldt hier
echter niet, dat hij ook een aantal pure spellingwijzigingen in de gehele
tekst – dus bij elk personage – heeft willen doorvoeren. Hoewel deze
eigenlijk buiten het kader van deze paragraaf vallen, wil ik de
belangrijkste van deze systematische aanpassingen aan de orde stellen.
Wijzigingen in het gebruik van accenten en die betreffende de
interpunctie laat ik overigens buiten beschouwing.
Spelling
De aanduidingen van personen beginnen in de tweede druk in veruit de
meeste gevallen met een hoofdletter. Enkele voorbeelden: moeder wordt
Moeder (vs. 9), zoon wordt Zoon (vs. 47), kozyn wordt Kozyn (vs. 77), vrijer
wordt Vryer (vs. 213), weêuwenaar wordt Weêuwenaar (vs. 213).
Het bezittelijk voornaamwoord jou wordt in de druk van 1704
vrijwel consequent vervangen door jouw. Enkele voorbeelden: jou kóstelyk

geslacht wordt jouw kóstelyk geslacht (vs. 31), jou leeven wordt jouw leeven (vs.
356).59 Op twee plaatsen is de verandering niet doorgevoerd: jou eigen’
meid (vs. 3) en jou ouderdom (vs. 300). Op één plaats heeft de bewerker het
persoonlijk voornaamwoord jou ten onrechte als bezittelijk
voornaamwoord opgevat, waardoor het bijvoeglijk naamwoord ouder met
de functie van naamwoordelijk deel van het gezegde plotseling een
zelfstandig naamwoord wordt. Het betreft vers 572: Dat ik jou ouder ben
(‘dat ik ouder ben dan jij’) wordt Dat ik jouw ouder ben met als betekenis
‘dat ik [één van] jouw ouders ben’.
De uitgang –lik is in de tweede druk in vrijwel alle gevallen
vervangen door –lyk. De omzettingen zijn niet gebonden aan bepaalde
personages.
In de eerste druk is meestal de hoofdletter I voor vocaal gebruikt
en slechts zelden de J. De bewerker van de tweede druk heeft in deze Igevallen de J doorgevoerd. Het betreft de woorden Ia, Ie en Iy.60
De –ij aan het woordeinde is vervangen door een –i. Enkele
voorbeelden: GEERTRUIJ (onder ‘Vertooners’) werd GEERTRUI in de
tweede druk, Aij (vs. 77) werd Ai, heurluij (vs. 78) werd heur lui, beij (vs.
354) werd bei, Foeij (vs. 561b) werd Foei. Daarentegen bleef tussen twee
klinkers de ij in de editie-1704 gehandhaafd: mooijer (vs. 117) en moeijelik
(vs. 118). De tekstbezorger hoorde kennelijk een i-klank aan het
woordeinde en een j-element bij het spreken van een geschreven ij tussen
vocalen in het woord.
Karakterisering
We komen nu tot de persoonsgebonden veranderingen in taalgebruik.
Daarbij behoort ook het gebruik van voornaamwoorden in dialogen, dus
bij interactie tussen personages. Respect bijvoorbeeld blijkt uit het
gebruik van gy/u-voornaamwoorden, terwijl de jy/je-voornaamwoorden
eerder gelijkheid en soms vertrouwelijkheid impliceren. De keuze van het
persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord biedt daarmee dus ook inzicht
in de verhouding tussen personages.Ter verduidelijking een voorbeeld uit

59 Het bez. vnw. jou wordt in de editie-1704 in de volgende verzen jouw: 5, 31,
36b, 27a, 43, 47, 82, 124, 132, 216c, 229a, 282, 331, 336b, 344, 356, 359a, 393,
403b, 413, 418 (2x), 435, 533, 548, 571, 572, 590b.
60 Tien keer werd Ia omgezet in Ja, namelijk in de vss. 87, 103b, 106, 110, 116b,
123a, 188b, 198b, 444c en 471. Ie werd Je in vers 90 en Iy in vers 96 Jy.

de editie-1678 voor we de aanpassingen in de tweede druk bespreken.
De weduwnaar Joost en zijn zoon Hendrik zijn in de
openingsscène met elkaar in gesprek. Ze gebruiken beiden je en jy tot
elkaar. Er zijn echter twee uitzonderingen bij de zoon. In vss. 79, 80
vraagt Hendrik de steun van zijn vader om de moeder van zijn geliefde
ertoe te bewegen, dat zij met hun huwelijk instemt: ‘Aij vader, doet ’er
tóch ’t uwe toe / En héb médelyden met myn liefde’. Omdat zijn vader
er eigenlijk helemaal geen zin in heeft om haar toestemming voor het
huwelijk van zijn zoon met haar dochter te bepleiten, spoort Hendrik
hem in de vss. 104, 105 aldus aan: ‘Maar doe haar het verzoek tóch mét
geen onbezadigt hoofd, / En geef de moeder geen réden van u af te
zétten’. Hendrik toont zich in beide gevallen de aan de vader
ondergeschikte zoon, wat de kans op instemming bij zijn vader vergroot.
Reeds in vs. 68 heeft de bewerker van de editie-1704 bij de zoon
Hendrik jy veranderd in gy, waar hij tot zijn vader spreekt. Hier volgt de
gerectificeerde claus. [haar verwijst naar de moeder van Hendriks
geliefde, Geertrui]
Als jy haar aanspreekt, Vader, zal zy zich wél bedénken;
Zy staat licht op haar reputatie, én begeert misschien
Een behoorlijk verzoek, én dat gy my aan komt biên.

De keuze voor gy zal te maken hebben met Hendriks streven zijn vader
tot medewerking te bewegen.
Een vergelijkbare omzetting vinden we in vs. 153. Joost staat
voor de deur van Geertruij, de moeder van Hendriks geliefde. Hier raakt
Joost in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia. Haar moeder heeft
haar die ochtend nog verzekerd nimmer in te stemmen met het huwelijk.
Dan vraagt ze Joost een bedrag aan Hendrik mee te geven: Gy hébt uw
Zoon maar tien duizend pond méê ten huuwelyk te geeven. Dat zou de
toestemming van haar moeder overbodig maken. In de editie-1704 is de
discrepantie tussen Gy en jou in jou zoon opgeheven, terwijl hier – door
het in acht nemen van het decorum - het betonen van respect in verband
met het verzoek een rol kan hebben gespeeld.
Soms zijn omzettingen van het jy/je-systeem in het gy/u-systeem
bij persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden of omgekeerd te
verklaren uit een streven tot consequentie van gebruik bij een personage
in een dialoog. Dit kan bij Hendrik in zijn gesprek met Geertruij de

reden zijn voor de vervanging van jou nicht Agniet in vers 424 door uw
Nicht Agniet. Dit gelet op vers 410 (editie-1678): Ik dacht, dat u die tyding uw
geduld zou doen verliezen. Hetzelfde kan bij Adriaan in zijn dialoog met
Hendrik het geval zijn bij de omzetting van je vader in uw Vader in vers
457. Enkele verzen eerder sprak hij namelijk al tot hem van uw vader (vs.
452). Het betreft hier het bezittelijk voornaamwoord. Als persoonlijk
voornaamwoord blijft je (nominatief) in de editie-1704 echter
gehandhaafd in hoe staje met Geertrui (vs. 455) en zelfs in Maar uw Vader is
dichte by. Kom, je moet me verlaten (vs. 457).
Adriaan is het personage dat er in het laatste toneel voor zorgt,
dat de twee trouwbeloftes ontbonden worden. Achtereenvolgens richt
hij zich in de editie-1678 in het gedeelte vs. 588-636 met het officiële gy
tot Hendrik, met jy tot Lucytje (let op het verkleinwoord), met jy en gy tot
Joost61 en tenslotte met jy tot Juffrouw Geertruij. In de editie-1704 zijn
deze jy-vormen vervangen door gy-vormen. Daarmee wordt het welhaast
‘rechterlijke’ optreden van Adriaan zeer formeel, maar verdwijnt het
zicht op de verschillende sociale classificatie van de personages, gezien
althans door de ogen van Adriaan.
In het vierde toneel verandert de bewerker Agniets keuze van
pronomina in het gesprek met haar tante Geertruij: vs. 291 (jou dóchter
wordt uw Dóchter), vs. 326 (métje dóchter wordt met uw Dóchter), vs. 332 (métje
wordt met u). Vertrouwelijkheid –zozeer gewenst, gelet op het doel dat
Agniet zich in dit gesprek heeft gesteld – ruilt de bewerker van de tweede
druk in voor een consequenter respecteren van het decorum.
De redenen waarom in de tweede druk de overige omzettingen
zijn doorgevoerd, ontgaan me. In het zesde toneel is enkele keren tekst
van Adriaan tot Hendrik gewijzigd: vs. 362b (je wordt u), vs. 365 (jou
wordt u)62, 386 (jou Vaders huuwelik wordt uw Vaders huuwelyk). Dat geldt
ook voor Adriaan in het negende toneel, waar in zijn dialoog met Joost
jou begeeren tot uw begeeren (vs. 510b) en jou zoon tot uw Zoon (vs. 530) werd.
Karakterisering door dialectvormen reffen we vooral aan bij Geertruij.
Zij was getrouwd met ‘een droog scheerders knecht’ (vs. 308) die
aantrekkelijk was voor vrouwen, maar natuurlijk niet veel geld in het

En jy Joost neef, wat zegt gy? (vs. 618).
In hetzelfde vers zet hij ’t zou je niet baaten om in het zou je niet baaten en vergeet
je door u te vervangen.
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huwelijk bracht. Thans is zij een welgestelde weduwe, die erg aan haar
geld en een respectvolle behandeling hecht. Haar bezit is in de loop der
jaren zelfs met de helft toegenomen. Zij lijkt van boeren afkomst,
gebruikt althans enkele, deels kenmerkend Hollandse dialectvormen. In
de editie-1678 treffen we deze dikwijls naast de boven-gewestelijke
vormen aan. De bewerker van de tweede druk neemt de dialectvormen
in de eerste druk over. Verder toont de tweede druk mede door een
uitbreiding van het aantal dialectkenmerken een toename van het totale
aantal gevallen. Geertruij wordt daardoor een markanter boerse vrouw.
Omdat in de ‘Voorréde’ tot de tweede druk zo nadrukkelijk op Geertruij
is gewezen, zullen we haar zo sterk Hollands getint taalgebruik in beide
edities bespreken.
Het Hollandse paradigma van zullen bevat e-vormen. Geertruij
gebruikt: zel (vss. 272, 339, 412, 449, 631) en zélt (vs. 559) naast
‘beschaafdere’ vormen, zoals in zul je (vs. 433), jy zult (vs. 434) en zalje
(vs. 557). In de tweede druk komen hier nog bij zél (vs. 333), zélje (vs.
557) en zellen (vs. 574).
Bij kunnen treffen we in de eerste en tweede persoon enkelvoud
bij Geertruij de Hollandse dialectvorm kén /ken en kent / ként aan (vss.
295, 319, 412, respectievelijk vs. 429), maar daarnaast ook het algemener
gebruikte (ik) kan (vs. 273). In de tweede druk troffen we nog één
toevoeging aan, namelijk kanje (vs. 616), dat kénje werd.
Van het onregelmatige werkwoord zijn gebruikt Geertruij in
beide drukken naast het gebruikelijke (’t) zyn, (zy) zyn e.d.63 tweemaal de
dialectische meervoudsvorm (’t) bénnen (vs. 272, 277b) naast (’t) zyn (vss.
189 en 373).
De derde persoon enkelvoud van hebben luidt in het Hollands het.
Deze vorm komt bij Geertruij in de eerste druk - gespeld als het of hét in de verzen 285, 286 en 411 voor. In de tweede druk is de aanpassing
nog in vers 623 doorgevoerd, maar die in vers 418 nagelaten.
In het Hollands van Geertruij komen geregeld verleden
deelwoorden voor met het prefix e- naast vormen met ge-. Enkele
voorbeelden: ekleurd (vs. 283), ezoend (vs. 285), eschreeven (vs. 418),
toeëtakeld (vs. 542), ezeid (vs. 543) naast gehouwen (vs. 271a, in de editie1704 is dit vers gewijzigd), gebreekt (‘ontbreekt’; vs. 287, ook hier is het
vers veranderd in de editie-1704), gezeid (vs. 346). De bewerker heeft de
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zyn-vormen in de verzen 189, 264, 267, 324, 373.

gevallen uit de eerste druk voor zijn tweede druk overgenomen.
In plaats van my als objectsvorm van het persoonlijk
voornaamwoord ik, vinden we in het Hollands de vorm myn. Bij
Geertruij komen beide vormen in beide edities geregeld voor, zowel als
object, als na een voorzetsel: Wat zou myn dat raaken? (vs. 278b), buiten
myn zélven (vs. 294), veur myn (vs. 631).64 Daarnaast my in geef my de jouwe
dan (vs. 439), Wie my niet durft schelden! (vs. 545), tegen my (vs. 136; in de
editie-1704 tegens my) en beide vormen in vers 548 (Jy) verwyt myn, dat jou
zoon my vryt. Ook met betrekking tot my en myn heeft de tekstbezorger
geen uitbreiding van het aantal myn-gevallen nagestreefd.
In de eerste druk gebruikt Geertruij driemaal met in haar tekst.
Deze gevallen zijn in de tweede druk omgezet in mit. Hier breidt de
bewerker dus het aantal dialectkenmerken bij haar uit. Dit zijn de
gevallen: mét jou raed wordt mit jouw raed (vs. 336b), een man met eeren wordt
ien man mit eeren (vs. 429) en Met déze vuisten wordt Mit deeze vuisten (vs.
558).
In plaats van kersen en dertig gebruikt Geertruij in beide edities
onder invloed van de aansluitende –r + dentaal de Hollandse vormen
met a-vocalisme: karsen (karssen in de tweede druk) en Vierendartig (resp.
de vss. 288 en 303b).
Naast de lange ee verschijnt in het Hollands ie. In de eerste druk
komen we dit bij Geertruij zes maal tegen.65 De bewerker van de tweede
druk voegt hier 24 gevallen aan toe.66 Enkele voorbeelden: een parzik
wordt ien Parzik (vs. 284), heel buiten myn zélven wordt hiel buiten myn zélven
(vs. 294), geen honderd wordt gien honderd (vs. 302b), twee jongeluij wordt twie
jonge lui (vs. 415).
Geertruij gebruikt in de eerste editie dialectisch eu in plaats van
beschaafder oo in veur (vs. 418, 564, 573, 631). Daarentegen treffen we
voor aan in vers 577, dat overigens in de tweede editie vervangen is door
veur. Soortgelijke wijzigingen vinden we in moogen (vs. 333) en zoon (vs.
548), dat in de editie-1704 respectievelijk meugen en Zeun wordt. De
bewerker heeft verder het beschaafde ee-vocalisme één keer omgezet in

Overige vindplaatsen: vss. 297, 307, 345, 577, 616.
Zie de verzen 277b, 296, 316, 341, 441, 544.
66 Zie de verzen 280d,284, 287,294, 302b, 308 (2x), 309, 320, 335, 415, 419, 428,
429, 431 (2x), 439, 448, 542, 543, 544 (2x), 548, 564. In veruit de meeste
gevallen gaat het om de vervanging van een door ien.
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het Hollandse eu: tégen verschijnt dan als teugen (vs. 585b).
Één keer gebruikt Geertruij - en wel in vers 403b - de oude
Hollandse dialectvorm after in plaats van achter. In de editie-1704 is after
gehandhaafd.
De bewerker van de tweede editie heeft bij Geertruij in alle
gevallen op één na als vervangen door de assimilatievorm as.67 Wederom
een versterking van het dialectisch karakter van haar taalgebruik.
Op drie plaatsen heeft de bewerker van de editie-1704 het taalgebruik
van Geertruij wat aangepast om haar beschaafder te doen lijken. Ik noem
de gevallen. Als Agniet haar vraagt naar de reden waarom ze haar
dochter niet met Hendrik wil laten trouwen, antwoordt ze in vers 271a:
Bén ik het gehouwen?. Dit zet de bewerker om in Bén ik ’et schuldig te zéggen?.
Even later vraagt Agniet haar of er misschien iets aan Hendrik mankeert,
dat zij geen toestemming verleent: Stinkt hy somers ook na zweet? / Heeft hy
ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen kwaalen? (vss. 280c, 281). Daar
reageert Geertruij woedend op: Hy stinken! wat meugje tóch al uit jou harssens
haalen? (vs. 282). In de tweede druk werd dit vervlakt tot Wél mijn lieve
zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen! Het derde geval. Hendrik
heeft zijn trouwbelofte aan Geertruij ontbonden en zij verbreekt
noodgedwongen de hare. Dan vervolgt ze: Maar wat raed is’er nou om die
brand te koelen, én te stillen, / Die die échte opréchte liefde ontsteeken heeft in myn
bloed? (vss. 622 en 623). De bewerker heeft de erotiek in deze claus wat
willen dempen door haar te laten spreken van échte opréchte kuische liefde,
hetgeen haar vurigheid inperkt tot sexualiteit binnen het huwelijk.
1.3.3.4 Besluit
Het valt te betreuren, dat – voor zover ons bekend – geen tekst van La
mere cocquette, óf de vryerzieke moeder bewaard is gebleven. Een vergelijking
van deze tekst met de daarop berustende editie-1678 van De wanhébbelyke
liefde zou namelijk zichtbaar maken in hoeverre en op welke terreinen
leden van Nil Volentibus Arduum veranderingen hebben aangebracht. In
1704 verscheen onder vermelding van Nil Volentibus Arduum als
uitgevende instantie, de tweede druk van De wanhébbelyke liefde. Hiervan
was Ysbrand Vincent hoogstwaarschijnlijk de bewerker en bezorger.

Zie vss. 284, 286a, 287, 296, 301, 345, 402a, 412, 441, 448 en 542; als bleef
staan in vs. 545.
67

Vergelijking van beide drukken maakt duidelijk, dat zijn wijzigingen zich
beperken tot spellingaanpassingen, vervlakkende tekstveranderingen
waar deze de woordkeus betreffen, en klankveranderingen bij Geertruij
om haar taalgebruik nog duidelijker dan in de eerste druk Hollands te
laten klinken. Voor wat betreft de loop van het verhaal heeft de
bewerker niets veranderd. Het aantal versregels is zelfs in beide drukken
gelijk. De bewerker legde als auteur van de wijzigingen de laatste hand
aan de tekst door deze te veilen en te polijsten, indachtig de woorden
van Boileau in zijn l’Art poétique:
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez, quelquefois, et souvant effacez.68

68 Boileau/Brunetière 1912, p. 196, vs.172-174. ‘Plaats uw werk twintig keer
opnieuw op het weefgetouw, polijst het zonder ophouden en polijst het
opnieuw, voeg toe (zelden) en schrap veelvuldig.’

1.4

Verantwoording van de editie

Voor deze teksteditie heb ik gebruik gemaakt van de oudst bekende
uitgaven van J. Noseman, Hans van Tongen en van De wanhébbelyke liefde en
van de eerstvolgende uitgave van elk van deze twee kluchten. Bijlage 1
bevat de tekst van Boccaccio’s nouvelle in de vertaling van Coornhert,
die aan Hans van Tongen ten grondslag ligt:
J. Nosemans Hans van Tongen, Razende-Liefdens-Eynd. t’Amsterdam,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck,
Boeckverkooper op d[e] Nieuwe-zijds kolck, in ’t Bourgoens kruys,
Anno 1644.
J. Nosemans Hans van Tongen, of Kluchtige Toover-Liefde. t’Amsterdam, By
Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast de Vismarkt, in
’t jaar 1660.
De wanhébbelyke liefde. Kluchtspél. Te Amsterdam, By Albert Magnus, op de
Nieuwen Dyk, in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678. Mét
Privilegie.
De wanhébbelyke liefde, Kluchtspel. De Twéde druk, overzien, én van veele
misslagen, én drukfeilen gezuivert. Nil Volentibus Arduum Te
Amsterdam Gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de
Erven van J. Lescaille, énz. 1704. Met Privilegie
Vijftigh Lustighe Historien oft Nieuwigheden Joannis Boccaccij. Van nieuws
overgheset in onse Nederduydtsche spraecke door Dirck Coornhert,
Secretaris der Stede van Haerlem. t’Amsterdam, Gedruckt by Broer
Jansz, woonende op de Nieuwe-zijds Achterburgh-wal, inde Silvere Kan.
Bij de transcriptie zijn de onderstaande richtlijnen aangehouden.
1. De fractuurletter in Hans van Tongen en in Coornherts vertaling van een
historie uit de Decamerone is omgezet in een romein (Garamond). Als
weergave van romein in Hans van Tongen heb ik voor een ander romeins
lettertype gekozen: de Book Antiqua. De wanhébbelyke liefde is in romein

gezet. Daarvoor heb ik weer de Garamond-letter gekozen. Bij de
transcripties van de titelbladen probeer ik zo nauw mogelijk aan te
sluiten bij de originele tekst.
2. De ‘lange s’ is vervangen door een s, de ‘ronde r’ door een r.
3. De afkortingen in de te spreken tekst zijn in cursief aangevuld.
4. De toneelaanwijzingen in Hans van Tongen, die in romein of cursief
staan, zijn in het romeinse lettertype Book Antiqua weergegeven.
5. De namen van de personages in de tekst zijn gecentreerd en voluit in
kapitaal geplaatst, de bijbehorende claus er direct onder.
5. Evidente fouten zijn in de tekst verbeterd en verantwoord in een
voetnoot.
6. De katernsignaturen zijn bij de eerste regel van de betreffende
bladzijde geplaatst.
7. De custoden zijn niet overgenomen.
8. De versregels zijn per vijftal genummerd.
9. De voetnoten geven nadere uitleg van het woord of de woordgroep
waar het nummer mee correspondeert. In geval een groter deel van een
zin van commentaar wordt voorzien, begint de voetnoot met het eerste
en laatste woord van dit fragment, gescheiden door drie puntjes.69

69 Bij de keuze voor voetnoten heb ik me laten adviseren door dr. René van
Stipriaan. Dit systeem vereenvoudigt namelijk eventuele heruitgave in de
DBNL.
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1.3

De Wanhébbelyke Liefde (1678)

1.3.1 Het auteurschap
Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt noemen in hun
literatuurgeschiedenis Een nieuw vaderland voor de muzen de klucht De
Wanhébbelyke Liefde een bewerking door Fornenbergh en Jillis Nooseman
van een blijspel door Quinault. Zij sluiten hierbij aan bij Albach en
Ornée.1 Hun uitspraak is echter in twee opzichten te stellig. De comedie
La mere coqvette ov les amans brovillez van Philippe Quinault is wel een bron
voor een groot deel, maar zeker niet voor de gehele Nederlandse klucht.
En de uiteindelijke vorm van de klucht zoals we die uit de druk van 1678
kennen, kan zeker niet uitsluitend en zelfs niet met zekerheid op naam
van Fornenbergh en Nooseman worden geplaatst. Op het titelblad
ontbreekt niet zonder reden de naam (of namen) van de auteur(s). We
vinden daar alleen de uitgevende instantie genoemd, namelijk het
dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum.
In de ‘Voorréde’ tot de uitgave van De Wanhébbelyke Liefde uit
1704, die waarschijnlijk van de hand van Ysbrand Vincent is2, worden
‘twé beroemde Néderduitsche Tooneelspeelders’ in verbinding gebracht
met ‘LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER,
een geestig Blyspél van den Heer Quinault’’. In Quinaults blijspel uit 1666
en de Nederlandse klucht De Wanhébbelyke Liefde in de gedrukte versie uit
1678 draait het om twee jeugdige geliefden die in hun streven tot een
huwelijk gedwarsboomd worden door de vader van de jongeman, een
weduwnaar, en de moeder van het meisje, die bij Quinault zelf tot
weduwe verklaard wil worden en die in de klucht zonder meer weduwe
is. De vader zoekt een huwelijksrelatie met het meisje en de moeder met
de jongen. De verbeelde werkelijkheid in blijspel en klucht vertoont
1 Porteman & Smits-Veldt 2008, blzz. 712 en 726. Zie ook Albach 1977, 127 en Ornée
[1985], 203.
2 Vincent had na 1687 het archief van het genootschap onder zich gehouden. Zie
Dongelmans 1982, 11. Hij was papierhandelaar van beroep, geboren 18 september
1641, overleden in 1718.
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overeenkomst met de levensgeschiedenis van ‘twé beroemde
Néderduitsche Tooneelspeelders’. Hierbij valt alleen te denken aan
Fornenbergh en Nooseman, die met hun toneelgezelschap een nationale
en zelfs internationale faam hadden opgebouwd in Noord-Europa.
Verder, in 1654 trad Nooseman in het huwelijk met de dochter van
Fornenbergh en in 1682 Fornenbergh met de dochter van Nooseman.
De auteur van de ‘Voorréde’ duidt deze huwelijken - vanwege het
generatieverschil tussen de echtelieden - aan als ‘twé ongemeene, én
ongehoorde huuwelyken’. Hij doet voorkomen dat Quinaults blijspel en
deze huwelijksgeschiedenissen ‘voor ruim twintig jaaren’ aanleiding zijn
geweest De Wanhébbelyke Liefde te schrijven. De oudst bekende druk
dateert echter van 1678. Alleen Nooseman was toen met een veel
jeugdiger vrouw getrouwd. De tweede aanleiding verliest daardoor aan
kracht. De werkelijkheid was in dat jaar immers minder shockerend dan
die in Quinaults spel. Na 1682, het huwelijksjaar van Fornenbergh, was
dat anders, al betreft het in de werkelijkheid twee oudere mannen die
met zeer jeugdige vrouwen trouwden. Van volledige parallellie is dus
geen sprake.
Van de ‘Tooneelspeelders’ wordt verder in de ‘Voorréde’ gemeld,
dat zij ‘zeer gaerne een Kluchtspél van diergelyk een geval, wénschten te
zien, én zélve te vertoonen’. Hier zal onder ‘van diergelyk een geval’
verstaan moeten worden ‘over zo’n kwestie’, te weten
huwelijksaanzoeken waarbij generatieverschil optreedt. En dat vinden we
in Quinaults genoemde werk. Mogelijk gaat aan de uitgave door Nil
Volentibus Arduum een toneelbewerking van Fornenbergh en
Nooseman vooraf. Die zou dan ten dienste van opvoeringen met de titel
LA MERE COCQUETTE, óf DE VRYERZIEKE MOEDER kunnen
zijn aangeduid.
Op basis van Balthasar Huydecopers aantekeningen uit de
originele notulen van Nil Volentibus Arduum neem ik aan, dat de klucht
bij de bewerking door leden van het genootschap werd aangeduid als De
Onbetaamelyke Liefde, wat inhoudelijk het equivalent van De Wanhébbelyke
Liefde is. De aantekeningen gedateerd 2 december 1670 en 5 juli 1678,
maken dit meer dan waarschijnlijk. Verder blijkt uit deze aantekeningen,
dat Andries Pels in 1670 een centrale verantwoordelijkheid heeft
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gedragen in dit klucht-project van het genootschap. De leden Meyer en
Diephout en waarschijnlijk Watering en La Cle hebben ook nog
bemoeienis met de tekst gehad.3
Het bovenstaande brengt mij ertoe in deze teksteditie van De
Wanhébbelyke Liefde alleen Nil Volentibus Arduum als uitgevende instantie
van de druk uit 1678 te noemen en geen auteursnaam of –namen op het
titelblad toe te voegen.

1.3.2 De bron
Als we niet over de informatie uit de ‘Voorréde’ van De Wanhébbelyke
Liefde uit 1704 zouden beschikken, dan kwam naast La mere coqvette ov les
amans brovillez van Philippe Quinault ook La mere coqvette, ov les amans
brovillez van Donneau de Visé als bron voor De Wanhébbelyke Liefde uit in
aanmerking.4 De comedie van Quinault gaat namelijk op die van Visé
terug. Beide werken zijn in 1666 gepubliceerd. Quinault heeft het werk
van Visé onder wijziging van de namen der personages zelfs tot in detail
gevolgd en slechts op enkele plaatsen uitbreidend. Hoe groot de
overeenstemming is, laat zich aflezen uit de samenvattingen van de
comedies, die in bijlage 2 zijn opgenomen.
Visé’s La mere coqvette is opgevoerd door ‘La trovpe du Roy’, zoals
op het titelblad vermeld staat. Dat was het succesvolle toneelgezelschap
van Molière. De Comédiens de l’Hotel de Bourgogne vormde echter een
concurrerend gezelschap. Quinault zou met het oog op dat gezelschap
‘l’idée de doubler la pièce de De Visé’ hebben opgevat.5
De tekst van Visé verscheen in 1666 te Parijs bij Michel Bobin &
Nicolas Le Gras en in identieke vorm, maar met nieuw titelblad bij
Theodore Girard. De tekst van Quinault verscheen eveneens in 1666 te
Parijs, maar bij Gabriel Quinet. Uit hetzelfde jaar stammen ook twee
Amsterdamse uitgaven. Één bij A. Wolfgang en één bij Antoine Schelte.
Dongelmans 1982, nummer [52] op blzz.51, 52 en nummer [460] op blz. 198.
Quinault/Gros 1926en Visé/Mélèse, 1940. Zie in de laatste uitgave ‘Introduction’ p.
XVIII.
5 Quinault/Gros, 1926, ‘Introduction’ p. II.
3
4
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Quinaults tekst was dus in Amsterdam voorhanden. Die van Visé
waarschijnlijk niet. Voor wat betreft de vergelijking van het blijspel met
de klucht beperk ik me dan ook tot dat van Quinault.
De familierelaties tussen de belangrijkste personages in het blijspel en in
de klucht tonen grote overeenkomst. In beide gevallen gaat het om een
moeder – die in het blijspel haar echtgenoot graag doodverklaard wil zien
en die in de klucht weduwe is - met haar dochter en om een weduwnaar
met zijn zoon. Terwijl de zoon met de dochter in het huwelijk wil treden,
wordt dit gedwarsboomd door haar moeder die met de zoon, en de
vader die met de dochter wil trouwen.
In het Franse blijspel vervult de moeder als La mere coquette de
glansrol. Zij is jalours op haar schone en jeugdige dochter en is ondanks
haar leeftijd nog verliefd op de jeugdige geliefde van haar dochter. In de
klucht heeft de weduwe wel dezelfde begeerten, maar verlaagt haar
sociale status door haar dialectisch woordgebruik.
De weduwnaar bij Quinault zowel als die in de klucht is erotisch
gedreven. In het Franse blijspel is hij een oude rochelende viezerik die
de geliefde van zijn zoon opzoekt tijdens haar toilet maken. In de
Nederlandse klucht bezoekt hij de moeder en treft hij dan bij toeval de
dochter.
Er is een verschil in gedrag tussen de zoon in het Franse blijspel
en die in de Nederlandse klucht. In het blijspel meent de zoon dat zijn
geliefde hem ontrouw is en daarom wil hij zich op haar wreken: hij
maakt om die reden haar moeder het hof. In zijn hart blijft hij zijn
geliefde echter trouw. In de klucht speelt wraak daarentegen geen rol. De
hofmakerij is hier een zet in het schaakspel van de zoon om zijn vader te
dwingen diens vrijerij met de schone dochter te staken.
In Quinaults comedie is de dienstmaagd de stuwende kracht die
met gebruikmaking van list, leugen en bedrog in opdracht van haar
meesteres en gesteund door de weduwnaar de liefdesband tussen de
zoon en dochter wil breken. Het nichtje in de klucht daarentegen is
oprecht.
Verder speelt in het blijspel een markies een bijrol. Hij is de neef
van de vader en de zoon. In de klucht is dit personage eveneens neef van
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de vader en de zoon, maar hij vervult een geheel andere functie. De
markies frequenteert het hof, verkeert in permanente geldnood en is
onbetrouwbaar, terwijl de neef in de klucht een vertrouwenwekkend
personage is.
De comedie speelt in hogere kringen, zoals al uit de persoon van
de markies bleek. Dit valt ook af te leiden uit de aanwezigheid van
personeel in het blijspel: de zoon heeft een kamerdienaar, de moeder een
dienstmaagd en de markies een page. In de klucht zijn de
hoofdpersonages welgesteld, maar personeel zien we niet op de planken.
Quinaults blijspel is een comédie d’intrigue. Daarin zijn twee
verhaallijnen te onderscheiden die uiteindelijk samenkomen. Al meteen
uit de eerste scène van het Franse toneelstuk weet het publiek dat de
echtgenoot van de moeder mogelijk in leven is en in Turkse
gevangenschap wordt gehouden en dat de dienstknecht op reis is
geweest om hem vrij te kopen. Na een schipbreuk bij Malta is deze
dienstknecht nu met een oude christenslaaf van een eveneens
verongelukt Turks schip teruggekeerd. Het publiek zal hier verwachten,
dat de christenslaaf de gevangen genomen echtgenoot is. Verder krijgt
het publiek direkt de informatie dat de vader en zijn vriend, de
echtgenoot van de moeder, elkaar hadden beloofd dat de zoon en de
dochter met elkaar zouden trouwen.
De behaagzieke moeder is er alles aan gelegen, dat haar
echtgenoot dood wordt verklaard. Dat maakt voor haar namelijk de weg
vrij om de wens van haar dochter definitief ter zijde te schuiven en zelf
met de aantrekkelijke zoon te trouwen. Aan het einde van het toneelstuk
blijkt de oude christenslaaf de echtgenoot van de moeder, waardoor een
huwelijk met de zoon van de baan is.
In de klucht ontbreekt deze verhaallijn en daarmee het spel van
leugen, omkoping en bedrog om de moeder aan een overleden
echtgenoot te helpen. Hier is de moeder weduwe en daardoor staat het
haar vrij haar begeerte te volgen en wederom te trouwen.
De tweede verhaallijn betreft het tegenwerken van de liefde
tussen de zoon en de dochter en van hun wens met elkaar te trouwen,
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waardoor de moeder een huwelijk zou kunnen sluiten met de zoon en de
vader met de dochter.
Zowel de moeder in het blijspel als die in de klucht is vervuld van
afgunst op de knappe dochter. In het blijspel doet de moeder er alles aan
om er zo jeugdig, vitaal en aantrekkelijk mogelijk uit te zien. In de titel
van het blijspel wordt zij terecht aangeduid als la mère coquette. Haar
erotische verlangens brengen haar ertoe haar dienstmaagd op te dragen
ruzie te stoken tussen de geliefden. De vader, gedreven door verliefdheid
op de dochter, ondersteunt dit en zorgt ervoor dat de markies hier ook
een bijdrage aan levert. Daarom luidt het tweede deel van de Franse titel
ou les amants brouillés. Het personage dat de stuwende kracht is bij de
uitwerking tot onenigheid en ruzie tussen de jeugdige geliefden is de
dienstmaagd. Zij bedient zich op superieure wijze van list, leugen,
misleiding en bedrog. Maar als de oude grijsaard de echtgenoot van de
moeder blijkt te zijn, is een huwelijk van de moeder en de zoon van de
weduwnaar van de baan. Daarmee vervalt de belangrijkste grond voor
het blokkeren van een huwelijk tussen de jeugdigen en blijft de oude
belofte tussen de vader en de echtgenoot van kracht.
In de klucht is de moeder ook vrijlustig en om haar doel te
bereiken gedraagt ze zich gierig, want ze is niet bereid met haar dochters
huwelijk in te stemmen en haar een bruidsschat mee te geven. Een
argumentatie voor het dwarsbomen weigert ze te geven. Zo houdt de
moeder de mogelijkheid open met de geliefde van haar dochter te
trouwen. De vader werkt het huwelijk tussen de geliefden op een even
lompe manier tegen: zonder opgaaf van reden verklaart hij zich tegen. In
de klucht dus geen elegant spel van list, leugen en bedrog.
Doordat in de klucht de eerste verhaallijn uit het blijspel
ontbreekt, moet er een heel ander slot aan de klucht komen. Het betreft
het 9de tot en met 13de toneel. Om een huwelijk van de vader met de
geliefde van zijn zoon onmogelijk te maken adviseert het nichtje de zoon
een huwelijksaanzoek te doen aan de moeder van zijn geliefde. Dan
ontstaat de merkwaardige situatie, dat de zoon de (schoon)vader van zijn
vader wordt en de dochter de (schoon)moeder van haar moeder. Zoiets
is maatschappelijk onaanvaardbaar. De vader wordt furieus, omdat hij
vreest, dat zijn beoogde huwelijk geen doorgang zal kunnen vinden door
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het voorgenomen huwelijk van zijn zoon. Dan geeft de neef de schuld
van dit alles aan de moeder, die de zoon zou hebben betoverd.6 Op hoge
poten gaat de vader naar de moeder om haar de les te lezen en dan
ontstaat een hilarische discussie, waaraan later ook de dochter en de
zoon deelnemen. Als de vader zijn zoon de mond wil snoeren, wijst deze
erop dat hij weldra als (schoon)vader eerder het woord mag voeren dan
zijn vader. Het leeftijdsargument dat de vader vervolgens wil laten
gelden, smelt weg, omdat de moeder ouder is dan hij. En haar eis om
dan als eerste te mogen spreken vervalt, omdat een man vóór een vrouw
recht van spreken heeft. Ook als de leeftijden van de beoogde
echtelieden bijo elkaar worden opgeteld, verliest de vader. De zoon komt
dus als overwinnaar uit de discussie naar voren. De neef neemt het
woord en beëindigt het parlement door erop te wijzen dat de vader en de
zoon gelijkwaardige argumenten hebben aangevoerd. Omdat de vrienden
degene die het eerst van het huwelijk wil afzien, zullen steunen, gelukt
het de neef achtereenvolgens de vier huwelijksbeloftes te doen intrekken.
De zoon, die immers als eerste het woord mag voeren, moet nu ook als
eerste zijn trouwbelofte breken. De overige drie volgen. De klucht
eindigt met drie generatiegebonden huwelijken: de twee jeugdige
geliefden, de weduwnaar en de weduwe en tenslotte de neef en nicht.
De bron voor dit tweede deel van de klucht vinden we in de
eerste scène van de derde acte van Quinaults blijspel. Als de dochter
hoort, dat haar geliefde met haar moeder wil trouwen, roept ze
verontwaardigd uit: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’ Epoux!/
Voir mon Beaupere en luy!’ (vss 731, 732a). De bewerkers hebben deze
ontregeling van de generatiegebonden huwelijken uitgebuit door haar tot
in het absurde uit te werken.

1.3.3 De versies 1678 en 1704

6 Zie voor het toewijzen van duivelse krachten aan de vrouw en de beeldvorming en
verbeelding daaromtrent Vervoort 2011.
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In de ‘Voorréde’ van de editie-1704 geeft de tekstbezorger, waarschijnlijk
Ysbrand Vincent, duidelijk aan op welke vier terreinen hij de editie-1678
heeft gewijzigd.
Sommige spreekwyzen, die eenigzints ruuw, óf aanstootelyk gevonden wierden,
hebben wy veranderd, óf geheelyk daar uitgelaten. Aan vele rymwoorden, die te
dikwils, kort naa malkanderen, gebruikt waaren, zyn zonder den zin te krénken,
geheele andere rymklanken gegeeven, vólgens de lés van den geleerden
Franschen Tooneeldichter den Heer Pierre Corneille, die niet goedvindt dat men
zich van een, én het zélve rymwoord bediene, voor én aleer dat’er zéstig régels
voorby zyn. Een uitgelaaten halve régel, die in eenen verwerpelyken bydruk,
(Pag. 29) met ontélbaare létter fouten7, was overgeslagen, is in deezen twéden
druk, ingevuld, én het Kluchtspél doorgaans in de onderscheidenlyke spelling,
én spreeken, naar ieders karakter, verbétert, zynde dit in de persoonaadje van
Geertrui in acht genoomen, op de zélfde wijze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte
van den Vryer in de Kist, ten opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).

1.3.3.1 Woordgebruik
De veranderingen met betrekking tot ruw en aanstootgevend taalgebruik
maken duidelijk dat in 1704 het benoemen van onaangename
lichaamsgeuren evenals het debiteren van grofheden in relatie tot
sexualiteit en tot bovenaardse machten zelfs bij het uiten van
verwensingen voor de tekstbezorger ontoelaatbaar was. Enkele
voorbeelden.
Het aanduiden van stank en zweet verwijdert de tekstbezorger
van de editie-1704 uit de tekst. In de passage 278 tot 286a onderhoudt
Agniet haar tante Geertruij over haar weigering om in te stemmen met
een huwelijk tussen Hendrik en Geertruij’s dochter Lucia. Mankeert er
soms iets aan Hendrik?, vraagt ze. En ze vervolgt: ‘Stinkt hy somers ook
na zweet? / Heeft hy ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen
kwaalen?’. Daar reageert Geertruy, die zelf op de jongeman verliefd is, fel
De Erven Albert Magnus brachten nadrukken op de markt van werken die
oorspronkelijk door Nil Volentibus Arduum waren uitgegeven. Vanwege hun slechte
kwaliteit besloot Ysbrand Vincent alle werken van dit genootschap opnieuw te
publiceren. Zie Dongelmans 1982, blz. 11.
7
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op: ‘Hy stinken! Wat meugje tóch al uit jou harssens haalen? / Wat
ziekte, wat stinken, wat zweet?’. Deze tekst bewerkt de bezorger van de
tweede editie: [Is ’t een] ‘Dóbbelaar?’, vraagt Agniet. Geertrui antwoordt:
‘Och! niet ien beet.’ Dan volgt de vraag: ‘Of heeft hy lichtelyk and’re
gebreeken, én verhoolen kwaalen?’, waarop Geertrui antwoordt: ‘Wél
myn lieve zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen? / Wat
ziekte? wat verhoole gebreeken?’.8
Emotionele uitroepen en grofheden in verwensingen vlakt de
bewerker van 1704 af. Als Hendrik zich realiseert dat zijn vader zich met
zijn geliefde verloofd heeft, roept hij uit: ‘Hémel, én hél, staat by.’(vs.
373a). Dit wordt: ‘Och vrienden, staat me by!’. Het faustiaans aanroepen
van hemel en hel was dus duidelijk te pikant. Dat geldt ook in vers 524
voor de aanduiding ‘donderhéks’ voor Geertruij, die - naar neef Adriaan
zegt - Hendrik heeft betoverd, zodat hij op Geertruij verliefd werd. In
1704 is zij slechts ‘Tovenaarster’, een wat algemener aanduiding. Met
betrekking tot Geertruij worden nog meer krachttermen gebruikt. Haar
nichtje Agniet, de vrijster van Adriaan, adviseert Hendrik om Geertruij
het hof te maken teneinde zo een huwelijk tussen zijn vader en zijn
geliefde te dwarsbomen. Daar schrikt Hendrik van: ‘zou ik nóch met die
heete teef, / Dat oude stinkende vél trouwen?’ (vss. 383b, 384a). De
‘heete teef’ wordt een ‘oude Babyn’, garenklos, hier gebruikt als
metonymie voor ‘vrouw’. ‘Dat oude stinkende vél’ transformeerde in
‘Dat tandelooze vél’. De stank mag verdwenen zijn, ‘vél’ ter aanduiding
van een vrouw kwam al in rederijkerskluchten voor en blijft toch erg
grof.9 In de eerste druk komt trouwens nog een keer ‘heete teef’ voor en
wel in vers 560a. Geertruij wil haar brutale dochter Lucia te lijf gaan en
dan komt Joost, die met Lucia verloofd is, te hulp: ‘Begin dat ééns, heete
teef’. Dit wordt in 1704 ‘Hól-oog, Rimpelvél’, waardoor de woede en
sexuele hartstocht wordt ingeruild voor een onaantrekkelijk uiterlijk.
1.3.3.2 Rijmwoorden

8
9

‘Dat oude stinkende vél’ (vs. 384a) werd ‘Dat tandelooze vél’.
Zie hierover Kramer 2009, hfd. 7 en 8.

40

Om te voldoen aan het voorschrift van Pierre Corneille met betrekking
tot het gebruik van rijmwoorden heeft de bewerker van de 1704-editie
het op een zevental plaatsen nodig geacht de tekst aan te passen.
Verandering van rijmwoord blijkt daarbij herhaaldelijk wijziging van de
zin tot gevolg te hebben. Hieronder bespreken we de gevallen.
De verliefde Hendrik vraagt zijn vader met klem een
huwelijksaanzoek voor hem te doen bij de moeder van zijn geliefde, die
maar steeds geen toestemming wil geven (vss. 77, 78).
Aij, vader, gaat ’er tóch; kozyn Adriaan zal ’er ook weezen,
Met zyn vryster heurluij nicht, om haar daar toe te beleezen,

Dit wordt in de uitgave van 1704 het volgende.
Ai Vader, gaat ’er toch; Kozyn Adriaan zal ’er zich ook laaten vinden
Met zyn Vryster, heurlui Nicht, om het wérk aan te binden.

Als de vader Joost bij het huis van de moeder aankomt, blijkt ze niet
thuis te zijn en raakt hij in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia.
Zij acht een huwelijksaanzoek namens Hendrik zinloos. Joost wordt op
slag verliefd op de jeugdige schone. Als Joost haar vraagt of een jonge
kerel haar beter zou bevallen dan een oude brompot, antwoordt Lucia,
die hoe dan ook weg wil bij haar moeder, in de eerste editie het volgende
(vss. 181-183a).
O neen, ik zoek alleen van moeders dwang verlóst te weezen,
En hoe oud dat myn man ook was, hy hoefde niet te vreezen
Voor ontrouw, óf onéénigheid;

De bewerker wijzigt dit in:
O neên! Ik zoek alleen my van Moeders dwang te bevryden,
En hoe oud myn man ook was, hy hoefde te geener tyden
Voor ontrouw óf oneenigheid te vreezen;
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Het volgende geval betreft de verzen 209b, 211a. Joost heeft de geliefde
van zijn zoon overgehaald met hem in het huwelijk te treden. Ze
wisselen ringen op trouw. Dan verzekert de weduwnaar zijn aanstaande,
dat zijn zoon zich in de nieuwe situatie zal schikken.
Ook is hy geschikt, én wil hy ’t niet weezen,
Ik zal ’t hém maaken; want zeit hy wat, hy mag vreezen,
Ik zal hem dreigen te ontérven.

Dit luidt in de editie-1704 als volgt.
Ook is hy geschikt, én laat hy zich niet gezeggen,
Zal ik hem het vuur wél nader aan de scheenen leggen.
Ik zal hem dreigen te ontérven.

In hetzelfde toneel stelt Joost aan Lucia voor dat neef Adriaan aan haar
moeder toestemming voor hun huwelijk zal vragen. Lucia heeft echter
een beter voorstel (vss. 233b-235).
Neen, liefste, ’t zal béter weezen,
Dat Adriaan, door Agniet zyn vryster, moeder doe beleezen;
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van moeder vermag.

In de versie-1704 luidt dit fragment:
Neen, Liefste, Moeder heeft nukken:
Dat het Adriaan, door Agniet zyn Vryster, laat doen, zal béter lukken.
’t Is onze Nicht, én die veel op ’t hart van Moeder vermag.

In het vierde toneel bevindt Agniet zich bij Lucia’s moeder, Geertruij. Ze
valt meteen met de deur in huis (vss. 269, 270).
Waarom wilt gy Héndrik dan belétten mét uw kindt te leeven,
Als gy geen goede rédenen daar van weet te geeven?

Dit wordt in de versie-1704 het onderstaande.
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Waarom wilt gy Héndrik dan beletten met uw Dóchter te trouwen,
Zo je geen krachtige rédenen hébt om het te weêrhouwen?

We springen voor het volgende geval nu over naar het achtste toneel.
Hendrik heeft dan om een huwelijk van zijn vader met Lucia onmogelijk
te maken een aanzoek aan Lucia’s moeder gedaan. Adriaan bereidt Joost
hierop voor door erop te wijzen, dat Hendriks aanstaande - hoewel
welgesteld - een weduwe met kind is en bovendien ook nog ‘vry bejaard’.
Joost vindt wat zijn zoon gedaan heeft, echter allemaal prachtig en hij
vervolgt met de verzen 485, 486:
’k Verblyme zulk een kind te hébben; want ik had geen vreezen,
Als dat hy d’eenige sporling in myn huwelyk zou wezen:

Deze woorden zijn vervangen door de volgende.
Ik verblyme zulk een Zoon te hebben: want Kozyn,
om récht uit te spreeken,
Ik vreesde dat hy een stók in ’t wiel van myn huuwelyk zou steeken.

Adriaan overtuigt Joost ervan, dat Geertruij haar kans heeft gegrepen om
Hendrik tot een huwelijk met haar te brengen, doordat Joost met haar
dochter wilde trouwen. Zij heeft zijn zoon toen met ‘liefdekruid’
betoverd. Joost moet Geertruij overhalen of zelfs dwingen van dat
huwelijk af te zien, vindt Adriaan. Woedend gaat Joost in het tiende
toneel naar Geertruij, die hem vraagt over wie hij het eigenlijk heeft.
Joost antwoordt het volgende (536c-538):
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik ’t niet belét; want hy moet dol, én krankzinnig weezen,
Dat hy hém van zo een stinkende karonje laat beleezen.

De bewerker van de editie-1704 heeft deze tekst gewijzigd.
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik het niet belét: want was hy niet betovert, én aan ’t raazen,
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Zou hy, op zulk een vermust stuk vlees, niet dénken te aazen.

Tot hier de omzettingen die gerelateerd zijn aan het streven om in de
editie-1704 geheel recht te doen aan het classicistische voorschrift van
Corneille betreffende de keuze van rijmwoorden. De bewerker heeft
echter ook enkele gevallen over het hoofd gezien: spreeken in de
rijmparen 553-554, 577-578 en 613-61410 en tenslotte weeten in de paren
549-550 en 569-570.
De plaats waar de bewerker uit 1704 een halve versregel heeft ingevoegd,
betreft vers 450 aan het einde van het 7de toneel dat zich voor het huis
van de Geertruij afspeelt. De jeugdige Hendrik heeft met de weduwe, de
moeder van zijn jeugdige geliefde, op trouw ringen gewisseld en verlaat
haar nu om het huwelijkscontract op te laten stellen. Zij gaat naar binnen
en zegt in de 1678-editie: ’Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zel me zo
wat opkwikken’. Hierop reageert Hendrik met een versregel van halve
lengte, eindigend dus op een rijmwoord: ’Ik ga myn boodtschap
beschikken.’ Deze onregelmatigheid lost de bezorger van de editie-1704
op door de tekst van de weduwe met een halve versregel uit te breiden.
Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zél me zo wat opkwikken;
Ik bin al mooijer as ik lyk.
HENDRIK

En ik ga myn boodtschap beschikken.
1.3.3.3 Spelling en karakterisering
De tweede druk van de klucht is blijkens de ‘Voorréde’ ‘doorgaans in de
onderscheidenlyke spelling, én spreeken, naar ieders karakter, verbétert,
zynde dit in de personaadje van Geertrui in acht genoomen, op de zélfde
wyze gelyk wy het inde nieuwe uitgifte van den Vryer in de Kist, ten
opzichte van Dibberig, hebben gedaan, (…).’ In dit fragment geeft de
bewerker aan, dat hij het onderscheidende in het taalgebruik van de
10 Het rijmwoord steeken balanceert precies op de rand van het zestigtal in de verzen 554
en 614.
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personages en de schriftelijke weergave daarvan heeft versterkt. En hij
voegt er nog aan toe, dat dit bij Geertrui precies zo is gebeurd als bij
Dibberig in zijn bewerking van de Vryer in de Kist. Hij vermeldt hier
echter niet, dat hij ook een aantal pure spellingwijzigingen in de gehele
tekst – dus bij elk personage – heeft willen doorvoeren. Hoewel deze
eigenlijk buiten het kader van deze paragraaf vallen, wil ik de
belangrijkste van deze systematische aanpassingen aan de orde stellen.
Wijzigingen in het gebruik van accenten en die betreffende de
interpunctie laat ik overigens buiten beschouwing.
Spelling
De aanduidingen van personen beginnen in de tweede druk in veruit de
meeste gevallen met een hoofdletter. Enkele voorbeelden: moeder wordt
Moeder (vs. 9), zoon wordt Zoon (vs. 47), kozyn wordt Kozyn (vs. 77), vrijer
wordt Vryer (vs. 213), weêuwenaar wordt Weêuwenaar (vs. 213).
Het bezittelijk voornaamwoord jou wordt in de druk van 1704
vrijwel consequent vervangen door jouw. Enkele voorbeelden: jou kóstelyk
geslacht wordt jouw kóstelyk geslacht (vs. 31), jou leeven wordt jouw leeven (vs.
356).11 Op twee plaatsen is de verandering niet doorgevoerd: jou eigen’
meid (vs. 3) en jou ouderdom (vs. 300). Op één plaats heeft de bewerker het
persoonlijk voornaamwoord jou ten onrechte als bezittelijk
voornaamwoord opgevat, waardoor het bijvoeglijk naamwoord ouder met
de functie van naamwoordelijk deel van het gezegde plotseling een
zelfstandig naamwoord wordt. Het betreft vers 572: Dat ik jou ouder ben
(‘dat ik ouder ben dan jij’) wordt Dat ik jouw ouder ben met als betekenis
‘dat ik [één van] jouw ouders ben’.
De uitgang –lik is in de tweede druk in vrijwel alle gevallen
vervangen door –lyk. De omzettingen zijn niet gebonden aan bepaalde
personages.

Het bez. vnw. jou wordt in de editie-1704 in de volgende verzen jouw: 5, 31, 36b, 27a,
43, 47, 82, 124, 132, 216c, 229a, 282, 331, 336b, 344, 356, 359a, 393, 403b, 413, 418
(2x), 435, 533, 548, 571, 572, 590b.
11
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In de eerste druk is meestal de hoofdletter I voor vocaal gebruikt
en slechts zelden de J. De bewerker van de tweede druk heeft in deze Igevallen de J doorgevoerd. Het betreft de woorden Ia, Ie en Iy.12
De –ij aan het woordeinde is vervangen door een –i. Enkele
voorbeelden: GEERTRUIJ (onder ‘Vertooners’) werd GEERTRUI in de
tweede druk, Aij (vs. 77) werd Ai, heurluij (vs. 78) werd heur lui, beij (vs.
354) werd bei, Foeij (vs. 561b) werd Foei. Daarentegen bleef tussen twee
klinkers de ij in de editie-1704 gehandhaafd: mooijer (vs. 117) en moeijelik
(vs. 118). De tekstbezorger hoorde kennelijk een i-klank aan het
woordeinde en een j-element bij het spreken van een geschreven ij tussen
vocalen in het woord.
Karakterisering
We komen nu tot de persoonsgebonden veranderingen in taalgebruik.
Daarbij behoort ook het gebruik van voornaamwoorden in dialogen, dus
bij interactie tussen personages. Respect bijvoorbeeld blijkt uit het
gebruik van gy/u-voornaamwoorden, terwijl de jy/je-voornaamwoorden
eerder gelijkheid en soms vertrouwelijkheid impliceren. De keuze van het
persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord biedt daarmee dus ook inzicht
in de verhouding tussen personages.Ter verduidelijking een voorbeeld uit
de editie-1678 voor we de aanpassingen in de tweede druk bespreken.
De weduwnaar Joost en zijn zoon Hendrik zijn in de
openingsscène met elkaar in gesprek. Ze gebruiken beiden je en jy tot
elkaar. Er zijn echter twee uitzonderingen bij de zoon. In vss. 79, 80
vraagt Hendrik de steun van zijn vader om de moeder van zijn geliefde
ertoe te bewegen, dat zij met hun huwelijk instemt: ‘Aij vader, doet ’er
tóch ’t uwe toe / En héb médelyden met myn liefde’. Omdat zijn vader
er eigenlijk helemaal geen zin in heeft om haar toestemming voor het
huwelijk van zijn zoon met haar dochter te bepleiten, spoort Hendrik
hem in de vss. 104, 105 aldus aan: ‘Maar doe haar het verzoek tóch mét
geen onbezadigt hoofd, / En geef de moeder geen réden van u af te

12 Tien keer werd Ia omgezet in Ja, namelijk in de vss. 87, 103b, 106, 110, 116b, 123a,
188b, 198b, 444c en 471. Ie werd Je in vers 90 en Iy in vers 96 Jy.
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zétten’. Hendrik toont zich in beide gevallen de aan de vader
ondergeschikte zoon, wat de kans op instemming bij zijn vader vergroot.
Reeds in vs. 68 heeft de bewerker van de editie-1704 bij de zoon
Hendrik jy veranderd in gy, waar hij tot zijn vader spreekt. Hier volgt de
gerectificeerde claus. [haar verwijst naar de moeder van Hendriks
geliefde, Geertrui]
Als jy haar aanspreekt, Vader, zal zy zich wél bedénken;
Zy staat licht op haar reputatie, én begeert misschien
Een behoorlijk verzoek, én dat gy my aan komt biên.

De keuze voor gy zal te maken hebben met Hendriks streven zijn vader
tot medewerking te bewegen.
Een vergelijkbare omzetting vinden we in vs. 153. Joost staat
voor de deur van Geertruij, de moeder van Hendriks geliefde. Hier raakt
Joost in gesprek met de geliefde van zijn zoon, Lucia. Haar moeder heeft
haar die ochtend nog verzekerd nimmer in te stemmen met het huwelijk.
Dan vraagt ze Joost een bedrag aan Hendrik mee te geven: Gy hébt uw
Zoon maar tien duizend pond méê ten huuwelyk te geeven. Dat zou de
toestemming van haar moeder overbodig maken. In de editie-1704 is de
discrepantie tussen Gy en jou in jou zoon opgeheven, terwijl hier – door
het in acht nemen van het decorum - het betonen van respect in verband
met het verzoek een rol kan hebben gespeeld.
Soms zijn omzettingen van het jy/je-systeem in het gy/u-systeem
bij persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden of omgekeerd te
verklaren uit een streven tot consequentie van gebruik bij een personage
in een dialoog. Dit kan bij Hendrik in zijn gesprek met Geertruij de
reden zijn voor de vervanging van jou nicht Agniet in vers 424 door uw
Nicht Agniet. Dit gelet op vers 410 (editie-1678): Ik dacht, dat u die tyding uw
geduld zou doen verliezen. Hetzelfde kan bij Adriaan in zijn dialoog met
Hendrik het geval zijn bij de omzetting van je vader in uw Vader in vers
457. Enkele verzen eerder sprak hij namelijk al tot hem van uw vader (vs.
452). Het betreft hier het bezittelijk voornaamwoord. Als persoonlijk
voornaamwoord blijft je (nominatief) in de editie-1704 echter

47

gehandhaafd in hoe staje met Geertrui (vs. 455) en zelfs in Maar uw Vader is
dichte by. Kom, je moet me verlaten (vs. 457).
Adriaan is het personage dat er in het laatste toneel voor zorgt,
dat de twee trouwbeloftes ontbonden worden. Achtereenvolgens richt
hij zich in de editie-1678 in het gedeelte vs. 588-636 met het officiële gy
tot Hendrik, met jy tot Lucytje (let op het verkleinwoord), met jy en gy tot
Joost13 en tenslotte met jy tot Juffrouw Geertruij. In de editie-1704 zijn
deze jy-vormen vervangen door gy-vormen. Daarmee wordt het welhaast
‘rechterlijke’ optreden van Adriaan zeer formeel, maar verdwijnt het
zicht op de verschillende sociale classificatie van de personages, gezien
althans door de ogen van Adriaan.
In het vierde toneel verandert de bewerker Agniets keuze van
pronomina in het gesprek met haar tante Geertruij: vs. 291 (jou dóchter
wordt uw Dóchter), vs. 326 (métje dóchter wordt met uw Dóchter), vs. 332 (métje
wordt met u). Vertrouwelijkheid –zozeer gewenst, gelet op het doel dat
Agniet zich in dit gesprek heeft gesteld – ruilt de bewerker van de tweede
druk in voor een consequenter respecteren van het decorum.
De redenen waarom in de tweede druk de overige omzettingen
zijn doorgevoerd, ontgaan me. In het zesde toneel is enkele keren tekst
van Adriaan tot Hendrik gewijzigd: vs. 362b (je wordt u), vs. 365 (jou
wordt u)14, 386 (jou Vaders huuwelik wordt uw Vaders huuwelyk). Dat geldt
ook voor Adriaan in het negende toneel, waar in zijn dialoog met Joost
jou begeeren tot uw begeeren (vs. 510b) en jou zoon tot uw Zoon (vs. 530) werd.
Karakterisering door dialectvormen reffen we vooral aan bij Geertruij.
Zij was getrouwd met ‘een droog scheerders knecht’ (vs. 308) die
aantrekkelijk was voor vrouwen, maar natuurlijk niet veel geld in het
huwelijk bracht. Thans is zij een welgestelde weduwe, die erg aan haar
geld en een respectvolle behandeling hecht. Haar bezit is in de loop der
jaren zelfs met de helft toegenomen. Zij lijkt van boeren afkomst,
gebruikt althans enkele, deels kenmerkend Hollandse dialectvormen. In
En jy Joost neef, wat zegt gy? (vs. 618).
In hetzelfde vers zet hij ’t zou je niet baaten om in het zou je niet baaten en vergeet je door
u te vervangen.
13
14
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de editie-1678 treffen we deze dikwijls naast de boven-gewestelijke
vormen aan. De bewerker van de tweede druk neemt de dialectvormen
in de eerste druk over. Verder toont de tweede druk mede door een
uitbreiding van het aantal dialectkenmerken een toename van het totale
aantal gevallen. Geertruij wordt daardoor een markanter boerse vrouw.
Omdat in de ‘Voorréde’ tot de tweede druk zo nadrukkelijk op Geertruij
is gewezen, zullen we haar zo sterk Hollands getint taalgebruik in beide
edities bespreken.
Het Hollandse paradigma van zullen bevat e-vormen. Geertruij
gebruikt: zel (vss. 272, 339, 412, 449, 631) en zélt (vs. 559) naast
‘beschaafdere’ vormen, zoals in zul je (vs. 433), jy zult (vs. 434) en zalje
(vs. 557). In de tweede druk komen hier nog bij zél (vs. 333), zélje (vs.
557) en zellen (vs. 574).
Bij kunnen treffen we in de eerste en tweede persoon enkelvoud
bij Geertruij de Hollandse dialectvorm kén /ken en kent / ként aan (vss.
295, 319, 412, respectievelijk vs. 429), maar daarnaast ook het algemener
gebruikte (ik) kan (vs. 273). In de tweede druk troffen we nog één
toevoeging aan, namelijk kanje (vs. 616), dat kénje werd.
Van het onregelmatige werkwoord zijn gebruikt Geertruij in
beide drukken naast het gebruikelijke (’t) zyn, (zy) zyn e.d.15 tweemaal de
dialectische meervoudsvorm (’t) bénnen (vs. 272, 277b) naast (’t) zyn (vss.
189 en 373).
De derde persoon enkelvoud van hebben luidt in het Hollands het.
Deze vorm komt bij Geertruij in de eerste druk - gespeld als het of hét in de verzen 285, 286 en 411 voor. In de tweede druk is de aanpassing
nog in vers 623 doorgevoerd, maar die in vers 418 nagelaten.
In het Hollands van Geertruij komen geregeld verleden
deelwoorden voor met het prefix e- naast vormen met ge-. Enkele
voorbeelden: ekleurd (vs. 283), ezoend (vs. 285), eschreeven (vs. 418),
toeëtakeld (vs. 542), ezeid (vs. 543) naast gehouwen (vs. 271a, in de editie1704 is dit vers gewijzigd), gebreekt (‘ontbreekt’; vs. 287, ook hier is het
vers veranderd in de editie-1704), gezeid (vs. 346). De bewerker heeft de
gevallen uit de eerste druk voor zijn tweede druk overgenomen.
15

zyn-vormen in de verzen 189, 264, 267, 324, 373.
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In plaats van my als objectsvorm van het persoonlijk
voornaamwoord ik, vinden we in het Hollands de vorm myn. Bij
Geertruij komen beide vormen in beide edities geregeld voor, zowel als
object, als na een voorzetsel: Wat zou myn dat raaken? (vs. 278b), buiten
myn zélven (vs. 294), veur myn (vs. 631).16 Daarnaast my in geef my de jouwe
dan (vs. 439), Wie my niet durft schelden! (vs. 545), tegen my (vs. 136; in de
editie-1704 tegens my) en beide vormen in vers 548 (Jy) verwyt myn, dat jou
zoon my vryt. Ook met betrekking tot my en myn heeft de tekstbezorger
geen uitbreiding van het aantal myn-gevallen nagestreefd.
In de eerste druk gebruikt Geertruij driemaal met in haar tekst.
Deze gevallen zijn in de tweede druk omgezet in mit. Hier breidt de
bewerker dus het aantal dialectkenmerken bij haar uit. Dit zijn de
gevallen: mét jou raed wordt mit jouw raed (vs. 336b), een man met eeren wordt
ien man mit eeren (vs. 429) en Met déze vuisten wordt Mit deeze vuisten (vs.
558).
In plaats van kersen en dertig gebruikt Geertruij in beide edities
onder invloed van de aansluitende –r + dentaal de Hollandse vormen
met a-vocalisme: karsen (karssen in de tweede druk) en Vierendartig (resp.
de vss. 288 en 303b).
Naast de lange ee verschijnt in het Hollands ie. In de eerste druk
komen we dit bij Geertruij zes maal tegen.17 De bewerker van de tweede
druk voegt hier 24 gevallen aan toe.18 Enkele voorbeelden: een parzik
wordt ien Parzik (vs. 284), heel buiten myn zélven wordt hiel buiten myn zélven
(vs. 294), geen honderd wordt gien honderd (vs. 302b), twee jongeluij wordt twie
jonge lui (vs. 415).
Geertruij gebruikt in de eerste editie dialectisch eu in plaats van
beschaafder oo in veur (vs. 418, 564, 573, 631). Daarentegen treffen we
voor aan in vers 577, dat overigens in de tweede editie vervangen is door
veur. Soortgelijke wijzigingen vinden we in moogen (vs. 333) en zoon (vs.
16

Overige vindplaatsen: vss. 297, 307, 345, 577, 616.
Zie de verzen 277b, 296, 316, 341, 441, 544.
18 Zie de verzen 280d,284, 287,294, 302b, 308 (2x), 309, 320, 335, 415, 419, 428, 429,
431 (2x), 439, 448, 542, 543, 544 (2x), 548, 564. In veruit de meeste gevallen gaat het
om de vervanging van een door ien.
17
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548), dat in de editie-1704 respectievelijk meugen en Zeun wordt. De
bewerker heeft verder het beschaafde ee-vocalisme één keer omgezet in
het Hollandse eu: tégen verschijnt dan als teugen (vs. 585b).
Één keer gebruikt Geertruij - en wel in vers 403b - de oude
Hollandse dialectvorm after in plaats van achter. In de editie-1704 is after
gehandhaafd.
De bewerker van de tweede editie heeft bij Geertruij in alle
gevallen op één na als vervangen door de assimilatievorm as.19 Wederom
een versterking van het dialectisch karakter van haar taalgebruik.
Op drie plaatsen heeft de bewerker van de editie-1704 het taalgebruik
van Geertruij wat aangepast om haar beschaafder te doen lijken. Ik noem
de gevallen. Als Agniet haar vraagt naar de reden waarom ze haar
dochter niet met Hendrik wil laten trouwen, antwoordt ze in vers 271a:
Bén ik het gehouwen?. Dit zet de bewerker om in Bén ik ’et schuldig te zéggen?.
Even later vraagt Agniet haar of er misschien iets aan Hendrik mankeert,
dat zij geen toestemming verleent: Stinkt hy somers ook na zweet? / Heeft hy
ook een stinkenden aasem, óf and’re verhoolen kwaalen? (vss. 280c, 281). Daar
reageert Geertruij woedend op: Hy stinken! wat meugje tóch al uit jou harssens
haalen? (vs. 282). In de tweede druk werd dit vervlakt tot Wél mijn lieve
zoete Nicht, wat meugje al uit jouw kruin haalen! Het derde geval. Hendrik
heeft zijn trouwbelofte aan Geertruij ontbonden en zij verbreekt
noodgedwongen de hare. Dan vervolgt ze: Maar wat raed is’er nou om die
brand te koelen, én te stillen, / Die die échte opréchte liefde ontsteeken heeft in myn
bloed? (vss. 622 en 623). De bewerker heeft de erotiek in deze claus wat
willen dempen door haar te laten spreken van échte opréchte kuische liefde,
hetgeen haar vurigheid inperkt tot sexualiteit binnen het huwelijk.
1.3.3.4 Besluit
Het valt te betreuren, dat – voor zover ons bekend – geen tekst van La
mere cocquette, óf de vryerzieke moeder bewaard is gebleven. Een vergelijking
van deze tekst met de daarop berustende editie-1678 van De wanhébbelyke
19 Zie vss. 284, 286a, 287, 296, 301, 345, 402a, 412, 441, 448 en 542; als bleef staan in
vs. 545.
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liefde zou namelijk zichtbaar maken in hoeverre en op welke terreinen
leden van Nil Volentibus Arduum veranderingen hebben aangebracht. In
1704 verscheen onder vermelding van Nil Volentibus Arduum als
uitgevende instantie, de tweede druk van De wanhébbelyke liefde. Hiervan
was Ysbrand Vincent hoogstwaarschijnlijk de bewerker en bezorger.
Vergelijking van beide drukken maakt duidelijk, dat zijn wijzigingen zich
beperken tot spellingaanpassingen, vervlakkende tekstveranderingen
waar deze de woordkeus betreffen, en klankveranderingen bij Geertruij
om haar taalgebruik nog duidelijker dan in de eerste druk Hollands te
laten klinken. Voor wat betreft de loop van het verhaal heeft de
bewerker niets veranderd. Het aantal versregels is zelfs in beide drukken
gelijk. De bewerker legde als auteur van de wijzigingen de laatste hand
aan de tekst door deze te veilen en te polijsten, indachtig de woorden
van Boileau in zijn l’Art poétique:
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez, quelquefois, et souvant effacez.20

Boileau/Brunetière 1912, p. 196, vs.172-174. ‘Plaats uw werk twintig keer opnieuw
op het weefgetouw, polijst het zonder ophouden en polijst het opnieuw, voeg zelden
toe en schrap veelvuldig.’
20
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Verantwoording van de editie
Voor deze teksteditie heb ik gebruik gemaakt van de oudst bekende
uitgaven van J. Noseman, Hans van Tongen en van De wanhébbelyke liefde en
van de eerstvolgende uitgave van elk van deze twee kluchten. Bijlage 1
bevat de tekst van Boccaccio’s nouvelle in de vertaling van Coornhert,
die aan Hans van Tongen ten grondslag ligt:
J. Nosemans Hans van Tongen, Razende-Liefdens-Eynd. t’Amsterdam,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck,
Boeckverkooper op d[e] Nieuwe-zijds kolck, in ’t Bourgoens kruys,
Anno 1644.
J. Nosemans Hans van Tongen, of Kluchtige Toover-Liefde. t’Amsterdam, By
Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast de Vismarkt, in
’t jaar 1660.
De wanhébbelyke liefde. Kluchtspél. Te Amsterdam, By Albert Magnus, op de
Nieuwen Dyk, in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678. Mét
Privilegie.
De wanhébbelyke liefde, Kluchtspel. De Twéde druk, overzien, én van veele
misslagen, én drukfeilen gezuivert. Nil Volentibus Arduum Te
Amsterdam Gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de
Erven van J. Lescaille, énz. 1704. Met Privilegie
Vijftigh Lustighe Historien oft Nieuwigheden Joannis Boccaccij. Van nieuws
overgheset in onse Nederduydtsche spraecke door Dirck Coornhert,
Secretaris der Stede van Haerlem. t’Amsterdam, Gedruckt by Broer
Jansz, woonende op de Nieuwe-zijds Achterburgh-wal, inde Silvere Kan.
Bij de transcriptie zijn de onderstaande richtlijnen aangehouden.
1. De fractuurletter in Hans van Tongen en in Coornherts vertaling van een
historie uit de Decamerone is omgezet in een romein (Garamond). Als
weergave van romein in Hans van Tongen heb ik voor een ander romeins
lettertype gekozen: de Book Antiqua. De wanhébbelyke liefde is in romein
gezet. Daarvoor heb ik weer de Garamond-letter gekozen. Bij de
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transcripties van de titelbladen probeer ik zo nauw mogelijk aan te
sluiten bij de originele tekst.
2. De ‘lange s’ is vervangen door een s, de ‘ronde r’ door een r.
3. De afkortingen in de te spreken tekst zijn in cursief aangevuld.
4. De toneelaanwijzingen in Hans van Tongen, die in romein of cursief
staan, zijn in het romeinse lettertype Book Antiqua weergegeven.
5. De namen van de personages in de tekst zijn gecentreerd en voluit in
kapitaal geplaatst, de bijbehorende claus eronder.
5. Evidente fouten zijn in de tekst verbeterd en verantwoord in een
voetnoot.
6. De katernsignaturen zijn bij de eerste regel van de betreffende
bladzijde geplaatst.
7. De custoden zijn niet overgenomen.
8. De versregels zijn per vijftal genummerd.
9. De voetnoten geven nadere uitleg van het woord of de woordgroep
waar het nummer mee correspondeert. In geval een groter deel van een
zin van commentaar wordt voorzien, begint de voetnoot met het eerste
en laatste woord van dit fragment, gescheiden door drie puntjes.1

Bij de keuze voor voetnoten heb ik me laten adviseren door dr. René van
Stipriaan. Dit systeem vereenvoudigt namelijk heruitgave in de DBNL.
1

2

Teksten

J. N O S E M A N S

HANS VAN TONGEN,
Razende-Liefdens-Eynd.1
Het Spreeckwoort seyt :

Die soeckt te snoepen in de Echt,2
Wert dickmael qualijck af-gherecht.3

[Beeldmerk van de Amsterdamse Kamer, voorstellende een bijenkorf
die op een schildpad rust, omringd door een bloemenkrans en
aanvliegende bijen.]

Door Yver in Liefd’
Bloeiende.4
t’ A M S T E R D A M , Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.

Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper op d[e]
Nieuwe-zijds kolck, in ’t Bourgoens kruys5, Anno 1644.
Afloop van onbeheerste liefde
Die … Echt: Wie naar buitenechtelijk verkeer streeft
3 qualijck af-gherecht: de verkeerde richting uitgestuurd, misleid; vrij:
beetgenomen; een pleonasme; qualijck – ‘slecht’ is al in af-gherecht begrepen
4 Devies van de Amsterdamse Kamer, waarin sinds 1632 de Eglantier met de
combinatie Academie – ‘t Wit Lavendel (sinds 1623) samensmolt
5 In het Bourgondische kruis; aanduiding van het pand d.m.v. een uithangbord,
voorstellende dit knoestig kruis met diagonaal geplaatste armen
1
2
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P E R S O N A G I E N.
H ANS

van

T O N G E N,

LICHTHART,

drie Schilders.

ROBBERT,
H A E S J E , vrou van Philip.
G I E R T J E G O R I S, vrou van Hans van Tongen.
M A R R Y M O N C K J E S , een oud Besje .
P H I L I P , man van Haesje .

A2[r]

Eerste Vytkomst.
Hans van Tongen, uyt.
de liefde blint was, gelijck de ouwe wyve seggen,
INdien
Soo souse mijn, die nu siende ben, dus niet ghevangen leggen :

005

010

015

Want had ick mijn oogen ghesloten doen ick dit vroutjen sagh,
Soo waer ick soo haest niet verlieft geworden, och ! desen dagh,
Dit uurtje, is mijn soo qualijck6 bekomen,
Dat ick ben of ick van de aerd was op-enomen.
In mijn jonckheyt, doenme aerdige Truytje soo geweldigh na liep,
Onse Petemoey-deuvicx-nicht7, en kreunden ickme niet, wat se
riep,
8
Noch hoese mijn vleyden, met woorden uyt het beste vaetje :
Doen docht ick kijntje, neury al voort, jou schort een praetje,
Ick weygerje ditmael, mijn lust niet anje9, ick wil geen vrou ;
Dat ick dit nou oock soo bedencken kon10, daer mijn ’t niet
willen wel te pas komen sou,
11
So waer ick luckigh : maer hoe ! mijn oogen wierden van een
hemels vyer12 ontsloten,
13
Doen sy haer verweende lonckjes op mijn schoot, och ! ick
worden over-goten
Met sulcken vreemden soetigheyt, dat ick niet weet waer ick ben,
En hoe’k hier quam, en of ick Hansje van Tongen mijn eyghen
selfs ken.

slecht.
de drankzuchtige (mogelijk: hete) dochter van onze peettante; deuvik - pin die
een vat afsluit, wellicht erotische toespeling.
8 uyt … vaetje: Bet.: de allermooiste (meest vleiende) woorden.
9 mijn … anje: ik heb geen zin aan jou; lusten is hier een onpersoonlijk
werkwoord.
10 Dat … kon: Kon ik dit nu ook [maar] zo beseffen (mij realiseren).
11 gelukkig.
12 vuur.
13 haar stralende (lust opwekkende) blikken; toespeling op de pijlen van Cupido.
6
7

020

025

030

Hoe seele-weekes14 komt ien dat hittigh minnen oock bekruypen,
’t Is aers noch aers ghelijck ien dief inde nacht, die komt sluypen,
Omje rijckdom en u vryheyt te steelen, tot datje niet15 en16
behout ;
17
Maer wat duysent suyckerde erten , ick bin immers ghetrout,
En dan kan ick mijn groenigheyt met eeren gien ander geven18,
Of ick sou in Luysefaers huys-boeck19 raecken, en al mijn leven
Een bol-wurm dragen20, want die eens steelt is altijdt een dief :
Wat, een vijgh mit die malle achterdocht21, ick heb Haesje lief,
En selder een deun22 sien mee te krijgen al soutme berouwen,
Jae al sou mijn wijf, en ick, noch soo de tooren van Babel
bouwen23 :
’t En kan niet schaen; en of Heerom24 seyt, die quaet doet vaert
inde hel,
Sy maecken ons soo wat wijs, want selver doen sy ’t wel ;
Ick wil Terentius gheloof25 voortaen ter herten nemen,
En swagerlijcke ghemeenschap26 gebruycken : wech, wech, met
bestevaers temen27,
Ouwe kost word men sat, maer ’t soete nieuwe niet.

Verbasterde vloek; hier met temporele –s uit de absolute genitief van tijd;
oorspr. bet.: (bij) Gods heilige week.
15 niets
16 Expletief negatie partikel
17 Verbasterde vloek waarin we nog sacramenten kunnen herkennen
18 dan … geven: Dan kan ik mijn minnelust niet met behoud van eer aan een
ander betonen; de ontkenning in gien heeft een bereik over de hele zin
19 Lucifers notitieboek
20 en … dragen: Bet.: en mijn hele leven voor gek verklaard worden; bol-wurm – de
larve van deze ingewandsworm ontwikkelt zich in de hersenen van schapen en
veroorzaakt een draaiziekte.
21 een vijgh … achterdocht: weg met die dwaze vrees
22 een pleziertje
23 de tooren … bouwen: tegen elkaar schreeuwen, ruzie maken
24 Heer oom, meneer pastoor
25 Terentius’credo
26 geslachtelijk verkeer van meer dan één man met één vrouw
27 opa’s geteem
14
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035

040

Lichthart , uyt.
LICHTHART
Wel sie, daer staet den uyl28, wat of hem is gheschiet29 ?
Hoe nu mijn groote maet, wat schortje weer te droomen30.
HANS
Ja Lichthart, ick kantje niet seggen, mijn is soo wat aen-gekomen.
LICHTHART
Wat is ’t, een poplecy31 ? of hebje de duyvel ghesien ?
HANS
Het is soo ’t een of ’t aer, gantsch bloemendal, ick mien
Hadje hier strack gheweest ghy souter je hemt om verkoopen,
O ’t was sulcken nickertje32, men souwer mee in een helletje
loopen.
LICHTHART
Ick loof niet datje een vrou-mensch meent.
HANS
Ghy slaet de spijcker op sijn hooft :
Een menschen hart is geen backstien.
LICHTHART
Benje van u sinnen berooft !
Wel Hans, hebje gien wijf ?
HANS
Jae’k, en tot mijn leetwesen.
LICHTHART
Krijght dit de Schout inde neus33, waer me selje de breuck
genesen34 ?
Begint dat werck niet, want het is al te leelijck ghedaen35.

de domkop
wat … gheschiet: wat zou hem overkomen zijn?
30 wat … droomen: wat mankeer je? Droom je weer?
31 een beroerte?
32 zo’n duiveltje
33 Krijght … neus: Krijgt de schout hier de reuk van, komt de schout dit te weten;
overspel hoefde niet tot justitiële vervolging te leiden: het kon bij de schout
worden afgekocht
34 de breuck genesen: de echtbreuk helen
35 het .. ghedaen: Het is heel schandelijk als je het zou doen
28
29

045

050

HANS
Leelijck of niet leelijck, ick meender36 hier soo menigh staen,
Die niet vies en sijn37 alsser soo maer wat liefs38 mach
ghebeuren39,
Dat noch al fijne mannen willen wesen40, och, hoe hiet
souwenser aen peuren41,
42
Quam ’t maer eensjes slaeghs ; doch Lichthart, binje trou43,
Ick selje als een vrient op-biechten, en noemen de vrou,
Dieme soo drommelachtigh begeerlijck44 maeckt, dat ick het niet
langer aen kan leggen45.
LICHTHART
Ick ben soo dicht als een gate-betiel46, kan jy swijghen, ick sal
niet47seggen.
HANS
Flus, soo ick om water gingh, soo komt hier Haesje ghegaen48,
Dat lieve lammetje, ick besachse, en sy keeckme soo vriendelijck
aen,

ick meender: ik vind van hen (van dat soort); meen + epenthetische d + er
(gen.pl. pers.vnw. 3de pers.)
37 die … sijn: die niet afkerig zijn
38 iets amoureusachtigs
39 (toevallig) gebeurt (hen overkomt)
40 Dat … wesen: (Mensen) die voor nogal gedistingeerde, edele mannen willen
doorgaan
41 hoe … peuren: hoe gedreven zouden ze er zich op toeleggen
42 Quam … slaeghs: 1. als de kans zich maar eens voordeed; 2. als het maar eens
tot een vrijpartij kwam
43 betrouwbaar
44 drommels (enorm) begerig
45 aen kan leggen: kan beteugelen
46 vergiet
47 niets
48 Flus … ghegaen: Zojuist, toen ik water ging halen, komt hier Haesje aanlopen;
soo (2de) – expletief samenvattend bijw.
36

055

060

065

Dat mijn, dat’s nou alliens49, sulcken bekooringh50 overquam,
ghelijck of al mijn leden
In een stiene pylaer veranderden, van boven tot beneden,
Mijn geest vloogh op die tijd, ick weet niet waer, om een hoeck,
Ick was te yselijck ontstelt51, en wat ick socht, of wat ick soeck
’k En vind mijn verstant niet weer, ick loof het moet sijn
ghetogen
In haer lieve in-gewant, door heur ghebenedijde oogen52.
Wil ick dan mijn wijsheyt weer hebben53, soo moet ick voor alle
dingh
Haer schoonheyt54 te kennen geven wat een hart-vangh datme
bevingh,
55
Doen sy me betoverde ; meughelijck salse dan dit troostelijck56
woort segghen,
Och Hansje ick hebje geest, en voelse inme legghen !
Kom haeltser weder uyt57 : gort58 Lichthart, had jyse ghesien,
Se was as ien lely, die roos van Jericho59, men macher met recht
eere bien60,
Ghelijck een santinnetje61 ; daer nae ginckser om-keeren,
En trad de deur in, och docht ick, nu gaet mijn sonne-schijn hem
verneeren

dat’s … alliens: - dat is nu precies zo -; geïntercaleerde zin
verleiding; hier dus verliefdheid
51 Te… ontstelt: vreselijk van mijn stuk
52 ick loof … oogen: ik geloof dat het dóór haar ogen heen in haar lieve binnenste
moet zijn binnengedrongen
53 Wil … hebben: Wil ik dan mijn gezond verstand terug hebben; wijsheyt equivalent van geest (vs. 55) en verstant (vs. 57)
54 Haer schoonheyt: haar; vgl. het gebruik van aansprekingen in de 3de pers. Als
Hare Excellentie
55 De tekst meldde ten onrechte mee; de versie van 1660 vermeldt me
56 vertroostend
57 haeltser weder uyt: haal haar (t.w. het gezonde verstand) er weer uit
58 Bastaardvloek voor God.
59 De lelie gold als toonbeeld van zuiverheid; de roos van Jericho is een
woestijnroos die zich bij vocht snel in al haar schoonheid kan ontplooien
60 eere bien: vereren, aanbidden
61 een kleine of beminde heilige
49
50

In een slagh-regen62, dat starretjen, dat het blincken maer
A3[r]

070

075

begon63,

Dat doock, ghelijck een Clipsis inde Maen, of in de Son64.
O speciael65 wistje hoe vleysigh66 dat67 ick om mijn hart ben, ghy
soud seggen en dencken,
Soo die wellustigheyt langh duurt het sal sijn sinnen krencken68 :
Het is ofme met een stock het binnense in mijn lijf hiel
omroert69,
70
Ick loof niet ofse kon Ocus bocus , dat sy mijn dus heeft
vervoert71.
LICHTHART
Wel schaemtje, ’t Heerschops wijf72 ! ghy sult voorseker maken
Dat wy, in korten tijdt, uyt al dit werck gheraken,
En waer krijgen wy dan weer aer ? het beschiet toch niet veel
Voor ons73, die maer uyt-hangh-borden, en tappers deure
schilderen : de pinceel

nu … slagh-regen: nu zal mijn stralende zon (aanduiding voor geliefde) door
een slagregen verduisteren
63 dat starretjen … begon: Dat sterretje (geliefde) dat nauwelijks begon te stralen
64 Dat … Son: Dat verdween als bij een verduistering van de maan of de zon
65 beste vriend
66erotisch belust, zie WNT vleezig 3,b.
67 Expletief steunpronomen bij hoe
68 Soo … krencken: Als die begeerte naar zingenot aanhoudt, … het zal mij
uitzinnig maken; de woordorde toont emotionaliteit
69 Het … omroert: Contaminatie van ‘Het is of me een stock het binnenste in
mijn lijf hiel omroert’ en ‘Het is of me met een stock het binnenste in mijn lijf
omgeroert wort’; ook dit verschijnsel wijst hier op emotionaliteit
70 Ick … bocus: Ik ben er zeker van dat ze kon toveren
71 heeft vervoert: in vuur en vlam heeft gezet
72 Wel … wyf!: Schaam je erover, de vrouw van de eigenaar-opdrachtgever;
schaemtje - schaem + het + je
73 het … ons: het levert voor ons toch niet veel op; het – voorl. ond. voor die …
schilderen
62

080

085

Wort nou soo ghemeen74 dat de minste kladder wel een meester
wil verstrecken75,
Daer sullender ten lesten soo veel komen datm’er kack-huysen
me sullen decken76,
En jy stelt het noch dus leelijck op het wilt77.
HANS
78
Igort word ick eens Euverman79 van het Schilders gilt,
Ick sel die lievenheers baesjes80 wel aers nemen te quellen,
Ick souwer by de vijfmenten81 een meester-stuck op gaen stellen,
En die dat niet en dee ghelijck ’t van ons worden begeert,
Die souwe wy seggen, reyst met de Heer van Gent82, ’t is best
datje noch leert :
83
Ick wed om een vries-oortje daer souwer soo menigh niet
komen84;
Maer evenwel, ick ben verlieft, en heb het so puur-steken85 opgenomen
Dat ick’er niet uyt-scheyen kan.
LICHTHART
En so het Philippus dan hoort,
Soo hebje al noot86 gheluck dat87 hy jou niet op staende88 voet
vermoort :

gangbaar, populair
een meester wil verstrecken: voor een meester wil doorgaan
76 datm’er … decken: bet. enorm veel; een gangbare uitdrukking voor
‘algemeenheid’, zie WNT kakhuis, 6de schrapje.
77 En … wilt: en jij legt het nog zo risicovol op het wild (een liefje) aan; en jij
bent nog zo gevaarlijk op een vrijage uit; zie WNT wild (I) 2a en leelijk B2
78 Bastaardvloek
79 hoofdman
80 beunhazen
81 Bastaardvloek uit vijf wonden en sacramenten
82 Reyst … Gent: bet. Vertrek!
83 om een kwart stuiver; Van Gelder 1976, 245
84 Hoofdzinsorde met bijzinsfunctie
85 hardstikke
86 bepaald, stellig; de versie van 1660 vermeldt groot in plaats van noot
87 als
88 De versie van 1644 en die van 1660 vermelden ten onrechte op-staende
74
75
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095

100

Jae dat Hansje voor-open noch leefde hy lietje ruynen of
kapoenen89.
HANS
Dat is geen swarigheyt, als ick haer maer mach soenen,
Al quam Heyntje-man met sijn pick-stock90, soo wasser geen
noot :
Och, om jouwent-halven, mijn alder-liefste lief, en sal ick
noch doot,
Noch kyven vanme wijf, noch al de orlementen91 niet vreesen.
LICHTHART
En doe jy ’t dan, soo meughje dencken92 datje ontrou selt wesen.
HANS
Ick segh noch, haddense alle houte neusen die ’t doen93, en
kreegh ick’er oock ien,
94
Soo souter niet om achter-blijven , als ’t maer kon gheschien :
Daerom weetje eenigen raet, soo laet my niet verlegen95.
LICHTHART
Wouje van mijn een koppelaer maecken ? hadje dat gheswegen,
Soo sou ’t niemant gheweten hebben, maer nou hebje mijn te
dapper onteert96.
HANS
Och, weetje eenigen raet, ick selje geven watje begeert ?
Ghy sijt al vry wat argh97, en je weet veel vreemde slagen98.

89 dat … kapoenen: als je geslachtsdeel nog functioneerde, dan zou hij je laten
kastreren
90 Heyntje-man … pick-stock: De duivel met zijn pekstok; de met pek besmeerde
fakkelstok is een vast duivels attribuut
91 De hele santekraam; orlement is een verbastering van ornament
92 meughje dencken: mag je [wel] bedenken
93 haddense … doen: zouden al degenen die het doen [nl. overspel plegen] houten
neuzen krijgen
94 Soo ..achter-blijven: Zo zou het er niet om achterwege blijven
95 laet … verlegen: laat mij niet in verlegenheid; vrij: help mij
96 nou … onteert: nu heb je mij in hoge mate beledigd
97Ghy … argh: Jij bent heel erg doortrapt; al vry wat - understatement
98 listen

105
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LICHTHART
Ick mach de geck voort helpen99. Maer als ickje kom vragen
Om u vrou te leen te hebben, selje dan al sijn ghereet100 ?
HANS
Jae dat beloof ickje, duympjen op101, is dat geen grooten eed ?
LICHTHART
Maer Hans, dese saeck is vry al wat te schromen102,
Want ick kan wat duyvel-jagen103, en door tovery most het
by-komen104,
En ofje105 dan wat leelijcks106 saeght, souje oock sijn vervaert ?
HANS
Geen sorgh, ick ben rechtevoort byloo107 van aert,
Dat soo de picke108 mijn sagh hy sou verby passeeren109,
En dencken deze veugel is te heet, twee vuren110 kunnen menkaer
niet deeren :
’t Is best dat ick kaes koop daer is gheen bien in,
En soeck een aer111, hoo je weet niet wat man ick nou bin ;
Daerom weetje wat raet, soo laet mijn niet verlangen ?

Ick…voort helpen: Ik zou de gek behulpzaam zijn?; Lichthart veinst een
afwijzend antwoord. Ook de volgende zin dient men zo te verstaan.
100 selje…ghereet?: zul je (daartoe) dan geheel bereid zijn?
101 duympje op: bekrachtiging van een gelofte; oorspr. een parodie op de
eedaflegging.
102 dese saeck…schromen: deze zaak is werkelijk heel gevaarlijk
103 oorspr. duivelbannen, bij uitbreiding: toveren
104 en…by-komen: - en door toverij zou het (t.w. de liefdevolle ontmoeting)
moeten plaatsvinden 105 als je
106 iets afschuwwekkens (nl. de duivel)
107 waarlijk; byloo – bastaardvloek om een uitspraak te bekrachtigen
108 de duivel
109 Contaminatie van passeren en voorbij gaan
110 Nl. het liefdevuur van Hans en het hellevuur van de duivel
111 ’t Is…aer: bet. (verwijtend) Het is het beste dat ik problemen voorkom en
een ander (liefje) zoek? Vgl. Stoett 1943, dl 1, nr 174
99

115

120

125

LICHTHART
Wel als ’t wesen moet, soo mostje mijn tavont een
vleermuys112gaen vangen,
En brengense aen mijn huys, dan selje daer eens sien
Wat voor gheheyme kracht door mijn al kan gheschien :
Al was Haesje als een pylaer, soo salse niet konnen laten
Of113 geven jou haer liefde.
HANS
Wat meughje oock al praten,
Heb ick dan sulcken bevalligheyt ?
LICHTHART
Ick selje een briefje geven en dat sel het doen,
Ick weet het wis ghy krijgt wel duysent soentjes en dat voor
een soen.
HANS
Gort broertje114, is dat seker?
LICHTHART
Ghy sult het soo bevinde.
HANS
Beloofje mijn dan dat ick mijn schone, moye, brave115, welbeminde,
Tot mijn wil sal hebben116 ?
LICHTHART
Ick heb het eens117 gheseyt,
Maeck slechts u dingen klaer, ’k heb hier te langh verbeyt118,
Ick gae weer nae ons werck, en sal te nacht119 op-passen.
Binnen

Dit diertje werd verbonden met nachtbrakerij, duistere zaken en allerlei
onverstand. Hans neemt de opdracht letterlijk.
113 dan
114 Gort: verbastering van God; broertje: aanduiding van nauwe band met zijn
vriend
115 struise
116 Tot … hebben: tot geslachtsgemeenschap zal brengen?
117 eenmaal; ter aanduiding dat de belofte gestand wordt gedaan
118 te langh verbeyt: te veel tijd verloren, te lang gedraald
119 vannacht
112

HANS
’t Is wel ; en ick sal sien een Vleer-muys te verrassen :
Maer hoe raeck an, dat ick eens by Jan-baes gingh121 dat is toch
een gast122,
Die versien is van snorre-pypen123, daer hy meer als op sijn
Aptekers-winckel past ;
124
O die vent isser oock te mal mee : laet sien, of ick eens gingh
leggen
Mijn hooft op een luyfel, of op een pot-huys125, want ick heb wel
hoore seggen,
Dat die dieren garen in ’t ruygh126 nestelen ; schijt, schijt,
ick weet beter raet,
127
Een raegh-bol aen een stock ghebonden , en loopen tavont laet
Sien of ick’er een knappen128 kan ; ghy vryers129 het sijn niet die
vlier-muysen,
Dieje ’s avonts inde uyle-vlucht130 loopt vangen, in eenige huysen,
Of inde kalver-straet, of ontrent den dam, dat sijnse niet die ick
meen,
Want die ick soeck die byten wel, maer d’aere maken ongesonde
leen131.
Binnen.
120

130

135

Robbert en Lichthart , uyt.132

sal sien: zal proberen
dat ick…gingh: als ik eens naar Janbaas zou gaan
122 kerel
123 prullaria, rommel
124 -er … mee: er erg verzot op
125 Laag aanbouwtje bij een huis, oorspr. om potten e.d. op te bergen
126 in ’t ruygh: in het met wild gewas doorgroeide (rieten dakje)
127 Een … ghebonden: Laat ik een ragebol aan een stok binden
128 te pakken krijgen
129 Tot publiek gericht
130 inde uyle-vlucht: bet. tijdens de avondschemering
131 maken … leen: veroorzaken geslachtsziektes
132 In de versie uit 1660 komt Robbert niet voor. Daarin ontbreken de verzen
137 tot en met 184
120
121

ROBBERT
Maer voerje soo met hem ?
LICHTHART
133

’t Is als ick u vertelden :
En Haesje sey ’t was wonder so als hem die bloet-beuling
aen-stelden135
Doen hy haer sagh ; daerom vind ick gheraen,
Datmen sijn wijf136 op ’t alder-vuylste137 doet verstaen
Dat haer man hem soo verloopt138.
ROBBERT
Ick wil dat wel beschicken139,
134

140
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145

Want ick ken een wijfje dat verstaet haer te lydigh140 op
die sticken141,
142
Sy kanje daer met een Avecaets backus soo veul doen
met een woort,
Als ick of ghy met hondert, mijn vrientje, sy weet hoe ’t hoort143.
LICHTHART
Salse wel willigh sijn144 ?
ROBBERT
Laet ghy mijn daer voor vreesen145,

voerje … hem: ging je zo met hem om
verwonderlijk, idioot
135 so als…aen-stelden: zoals die bloedworst (vrij: Hansworst) zich aanstelde
136 echtgenote, vrouw
137 op de meest smerige wijze
138 te buiten gaat
139 regelen
140 bijzonder goed
141 op dat terrein
142 een advocatensmoel, een uitgestreken gezicht
143 hoe ’t hoort: wat daartoe nodig is
144 Salse … sijn: Zal ze (hiertoe) wel bereid zijn?
145 zorg dragen
133
134

Maer146 ’k sorgh dat Juffrou147 ons niet sal wille

150

155

160

dienstigh wesen148.

LICHTHART
’k Sprack haer daer daet’lijck van, het beviel haer heel wel,
En wou haer man oock flus beweghen tot dit spel,
Sy wasser lustigh toe149, en dat150 de vrouwen dryven,
Dat sal de man om de vree niet laten achter-blyven151 :
En oock is Haesje vooght152, nae dat ick wel kan sien.
ROBBERT
Wel hey, wat meughje praten, dat153 is hiel Hollant deur ghemien.
LICHTHART
’t Is slim ghenoegh, maer hoor, weet jy ’t nou soo te klaren,
Dat het sijn wijf154 wort aen-gedient, soo selw’er voort me
varen ?
ROBBERT
O jae, ick weet dat onse Peete-Marry155 dat genoegh bestellen sal,
Het mach’er hiel wel beuren156, sy doet toch niemendal.
LICHTHART
Sy sal ’t om jouwent-halven wel doen, want jy pleeghje
by de wijfjes157 te voegen,
Hoe komt het, kunnen haer praetjes u beter als
de mannen genoegen ?
ROBBERT
Dat soumen seggen, want waer hebje kloecker beleyt,
Om landen te regeeren, dan inde tegenwoordigheyt

Ter aanduiding van een nieuw gespreksthema
Aanduiding van de echtgenote van de opdrachtgever
148 sal … wesen: niet van dienst zal willen zijn, niet zal willen helpen
149 Sy … toe: Zij had er zin in
150 wat
151 nalaten
152 is … vooght: is Haesje de baas in huis
153 T.w. dat de vrouwen het in het huwelijk voor het zeggen hebben
154 T.w. de vrouw van Hans
155 Peettante Marry
156 Het … beuren: het kan haar heel goed passen
157 bij de (oude) vrouwtjes; wijfjes heeft hier een negatieve connotatie
146
147

165

170

Van haere raet, en ’k geloof niet dat de korantiers158 so veel
t’same schryven
Als sy159 wel nieuwe tijnckjes160 verhalen, sy weten al wat161 de luy
bedryven:
162
Dan een reys uyt het nay-manckje ghepraet , dat
een menschen hart verquickt die ’t hoort,
Dan een reys weer op de hoovaerdy gheschrolt163, dat die dus
gaet gheboort164,
165
Of ’t een Lackey van een Heer was, dat een aer
draegt sulcke kragen,
Diens ouwers wel blaeuwe moddetjes plegen te dragen166 ;
Heer, seyde Kniertje, ick hou veel van Weyntje, se is soo
gheleert,
Want sy heeft een ceel167 soo langh als de hiele Warmoes-straet,
daer staense op diese heeft bekeert ;
Dat is waer, sey Gerbrigh, ick hoorden heur lest eens met dat
dicke aller-wijf168 spreken,
Ja wel men docht in’er hooft moet een was-tobbe vol
wijsheyt steken:
En nouse de wijde groote straet van ontucht ghesuyvert heeft,
Besoecktse steeghjes en slopjes, om te sien hoe men daer leeft.
En dan isser noch een and’re soort van vrouwen,
Die altijdt een heele hoop jonghe luy aen-houwen,

krantenuitgevers
M.b.t. de wijfjes
160 nieuwe tijdinkjes, nieuwtjes
161 alles wat
162 uyt … ghepraet: uit het naaimandje gepraat, een scabreus verhaal verzonnen;
vgl. WNT naaien 8 en onder samenst. ‘naaimand’
163 op … gheschrolt: op de hoogmoed geschimpt
164 een zodanige kraag draagt; een handgebaar kan het ‘zodanige’ verduidelijken
165 Hier man met adellijke titel
166 Diens … dragen: Wiens ouders wel blauwe doekjes gewoon zijn te dragen;
moddetjes – vgl Spaansche Brabander vs. 1658
167 Lijst, opsomming op papier
168 die dikke hoer
158
159

175

180
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Om de vrye smeeringh169, en soo haest en binnense niet deur170,
Of ’t is dan after de rugh171, kijck dat was een Monseur,
Hy was te groots172 dat hy ’t173 mijn eens brocht, maer ick sal ’t 174
gedincken:
Wat, noch prijs ick Lijntje, se helpt de luytjes wel eten en
drincken,
Maer sy klapt niet uyt school, jae ick seghje recht uyt,
Hadse somtijdts gelt se sou wel mee toe-leggen tot haer
leste duyt.
LICHTHART
Nou praet-vaer, ’t is genoegh, de tijdt sal ons ontbreecken,
Laet Marry Montjes stracks met Giertje Goris spreecken,
En segghen haer mans doen, beduyt het heur van als,
Soo krijght ons aller Hans de nicker op sijn hals175.
Binnen.
Hans, met een Vyool inde hant, de Vleer-muys
ghevangen hebbende176, uyt.

185

Ick heb hem al, sey de man, en hy ving een rot op een
onbequame stee177:
Wat het mijn dit dier al moeyten ghekost, maer wat ick dee
Ick sprack niet, en slachten178 de luy die om bevaert peuren179 ;

om gratis te eten en te drinken
binnense niet deur: zijn ze (t.w. de jonge mannen) niet weg
171 achter hun rug
172 te hooghartig
173 T.w. het eten en drinken
174 Nl. dat hij niets aanbood
175 de …hals: de duivel op zijn nek, zijn straf
176 de Vleer-muys … hebbende: met de gevangen vleermuis
177 Ick…stee: een zgn. zei-spreuk of apologisch spreekwoord; ‘ik heb hem (t.w.
de rat) al’, zei de man, en hij had hem in een privaat gevangen
178 geleek op
179 om … peuren: ter bedevaart begeven
169
170

190

195

Doen quam mijn een sacreede180 droncke boer steuren,
En riep, sie, sie, die man het een sinjeurs hooft op sijn stock181,
dat’s soet182,
Ick docht, immers is een boer geen mensch als een aer, gantsch
bloet183
Seyd hy, nou moet het waer sijn dat Kees Jan Cooten Claes184
mijn het verslagen,
Dat de heerschippen om de moyigheyt duske ruyge dingen
dragen185 :
186
Daerom loof ick dat Dirck Truyen Jan mee vande hoogheyt
is187,
188
Want die draeght een bonte muts, van ’t beste, soo ick gis ;
Gort huysmans-seuntje189 swijght, seyd ick, of ’t selje berouwen,
Hy deed’ : ick docht oock begin ick hier te touwen190,
Soo word ick licht ghetucht191 door een heylighe-wegh192,
Daerom is ’t best dat ick mijn haestigheyt193 wat neer legh,

vervloekte; bastaardvloek afgeleid van fr. sacré
M.b.t. de ragebol die Hans gebruikt om een vleermuis te vangen, waar de
boer een pruik in meent te zien
182 leuk, grappig
183 Bastaardvloek uit Gods bloed
184 Klaas van Kees van Jan Coote; Coote duidt op een kleine boerderij of
boerenhuisje, vgl. WNT kot (I) 2
185 Dat … dragen: dat de hoge heren om de mooiïgheid zulke ruige dingen(nl.
pruiken) dragen
186 geloof
187 dat … is: dat Jan van Dirk Truyen een man van aanzien is
188 van bont gemaakte
189 boerenzoontje; een huisman was een welgestelde boer
190 vechten
191 De tekst vermeldt ten onrechte met hoofdletter Ghetucht, de versie 1660
Getucht
192 Ghetucht … heylighe-wegh: Gestraft met ‘een tot geestelijk heil voerende
weg’; toespeling op het tuchthuis aan de Heiligeweg te Amsterdam, het zgn.
Rasphuis
193 ongeduldigheid, drift
180
181

200

205

210

Mijn lust niet te woonen inde grimmighe Leeuwen194,
’t Moeter niet goet sijn, om dat de beed’laers, die’er nae toe-gaen,
soo leelijck schreeuwen ;
En ’t is oock seecker, dat de kale vechter195 soo wort begeert196,
Datse Sinte Raspynis en sijn Clooster197 vry kost en slapen
vereert.
198
Nou, met vallen en op-staen quam de man te Roomen ,
Soo bin ick oock ten lesten aen dit dier ghekomen,
En eer ick het mijn tovenaer brengh, vind ick voor al gheraen,
Dat ick een Mallebade199 voor mijn liefjes venster speelen sal
gaen.
Hier dunckt me dat het is, och ! al mijn leden beven,
Ick krijgh een koors op men lijf ; hoe ! selme nou de moet
begeven ?
200
Dat was niet ridderlijck , neen, ick selder gaen onder singen met
een moet,
En komtse dan veur, sprekense an, met een eerbiedighe groet.

194 Mijn…Leeuwen: ik heb er geen zin in om in het tuchthuis te wonen; boven de
poort van het tuchthuis bevond zich nl. een relief, voorstellende een door vier
leeuwen voortgetrokken kar met rasphout
195 De broodarme vechtersbaas
196 soo wort begeert: zo wordt gewenst (ironisch), er zo veel vraag is naar
197 Datse …vereert: dat Sinte Rasphuis en zijn klooster hen (de vechters en
bedelaars) gratis kost en inwoning schenken; het Rasphuis werd in 1595 in het
voormalige Clarissenklooster gehuisvest
198 met…Roomen: algemene aanduiding voor het leveren van een zware
inspanning
199 Verhaspeling van het woord aubade met toespeling op ‘dwaasheid’. Deze
aanduiding werd gebruikt voor de begrippen ‘aubade’ en ‘serenade’ (Veldhorst
[2004], 113).
200 dapper; toespeling op het ouder gebruik van edelen die hun geliefde een
aubade brachten

Hy singht, en speelt, dit nae-volgende.
I.
hoeft niet meer te lopen201,
Nu sy selfs den jager aen
Hare banden weet te knoopen,
Dat hy moet gevangen gaen202 :
Want die haer siet, ontkomt203 het niet,
Maer blijft als ick in groot verdriet.

‘tHAesje

215

220

II.
Haesje wilje gaen uyt jagen,
‘k Sal u minste dienaer sijn,
En u wilt204 wel helpen dragen,
Hooren-beest, of schuw Konijn :
En lustje dan205, wat vande man,
Van my ghy alles krijgen kan.

B[1r]

225

III.
‘k Wed de boome souwe pracchen206,
Om een strael van onse vreught,
’t Lage reygt207 sou woelend’208 lacchen,
Sijnd’ in ’t binnenste verheught :
O schoone vrou, ick wed ick sou,
Mijn brant verruylen voor u kou.

vluchten
Dat … gaen: zodat hij als gevangene moet lopen
203 De tekst vermeldt onkomt. Ik volg hier de versie-1660
204 uw wild, uw vangst van de jacht
205 lustje dan: heb je dan wel zin in, begeer je daarna
206 smeken
207 het struikgewas
208 door elkaar heen
201
202

230

235

IV.
Laet mijn dan niet meer verlangen.
‘k Ben de gene die u dient,
Haesje heeft met min bevangen,
Een die haer uyt minne mient209 :
Al ben ick bloo210, ’t leyt in my soo,
Dat duurt het lang ik raeck op stroo211.

Dat is uyt, doch beter dat als een goed man bey sijn oogen212.
Haesje spreeckt uyt het venster.

240

HAESJE
Wie raest dus213 voor mijn deur ?
HANS
Genadighste vol vermogen214,
Het is uwe eer-waerde, wel-waerdighe knecht,
Diens215 leven aen een syen-draetjen hanght, ’t en sy datje seght,
Dat ghy raet sult doen, of geven, in syn doodelijcke smarten.
HAESJE
Wel, hier woont gien Doctoor, wat sinne dit voor parten216 ?
Loop nae d’eene pis-besie’er of d’aer217, is ’t datje wat schort218.

Een…mient: Iemand die haar uit liefde begeert, op het oog heeft
bedeesd
211 ik … stroo: dan zal ik sterven; gestorvenen werden op stroo gelegd
212 doch…oogen: maar beter dát, dan dat een brave borst zijn beide ogen
uitgedoofd zijn.
213 Wie … dus: Wie gaat zo als een idioot te keer?
214 barmhartigste, vervuld van macht; vol vermogen (zijnde) – Noseman kiest
ironiserend een overdreven hoog, religieus getint taalregister
215 wiens
216 wat…parten: wat zijn dit voor loze streken?
217 d’eene … d’aer: de een of andere piskijker; hatelijke benaming voor ‘arts’
218 is…schort: als je wat mankeert
209
210

245223

250

HANS
Als ick mijn leven sat waer soo kon ick het niet beter doen
te kort219,
220
Dan gunden ick de miesters liever ’t gelt , want een party
gaen221 nou so studeeren,
Datse in korten tijd, van Barbier, voor Doctoor, wel meughen
passeeren222:
Die hebben dan dubbelde kennis, dat is gheen noot224,
Al krygense eens een dutje225, wat muur breeckt vande eerste
stoot.
HAESJE
’t Is al beter een pols-taster226 als pleyster-legger227 te wesen.
HANS
Jae dat ’s waer, want die kunnen de luy van de geel-sucht
genesen228,
Welcke sy willigh over-nemen, en ’t is oock wel ghedaen229,
Datse de rijckdom quijt maecken van daerse mee sijn belaen230 :
Dan weten sy dese geluw door de Lapis Philosophorum soo te
calcineeren,
Dat die sieckte wel haest in klincklaer gout komt te
transformeeren231,

soo…kort: dan zou ik het niet beter te kort kunnen doen (nl. door naar de
piskijker te gaan)
220 de artsen
221 een party gaen: een deel van hen gaat; incongruentie van het getal van het ond.
en dat van de pv.
222 meughen passeeren: mogen doorgaan
223 Vss. 245b tot en met 271 staan niet in de versie van 1660
224 dat … noot: dat maakt niets uit, dat betekent niets
225 Al…dutje: al letten ze wel eens niet op, al maken ze wel eens een foutje
226 een arts
227 een chirurg
228 die…genesen: die kunnen de mensen van hun geelzucht en gouden munten
afhelpen; geel-zucht heeft een dubbele betekenis, zie WNT geelzucht 1 en in
aansluiting bij 2
229 gebeurd
230 Datse … belaen: dat ze uit datgene waarmee ze zijn belast (t.w. de ziekte) geld
zoek maken (ontvreemden)
219

255

260

Daer maeckense dan gulde ketens of, en hangense om haer hals,
Als Pieter den Deen dee, goe knecht232, al was het sijne233 vals.
HAESJE
Is ’t de kroon234 niet te nae dat sulcke Geleerde aen ’t knippe
tyen235 ?
HANS
’k Meen jae, want Tobias hont kon hem wel tot dat ambacht
vlyen,
Als me droncke Heerschip op den dijck lagh en sliep236, hiel
besevert om sijn mont237,
Doe quam stae-by238 sijn kalf op-licken, hy ontwaeckte, en sey,
ick ben den hals-heer van Pierlepont239,
Miester scheerme wat moy240, maer toen hy begon tot sijn selfs te
komen,
241
Sach hy wel wat vreemde schraper hem steurde
in sijn droomen:
Wat dunckje, was die Barbier niet onbeleeft, hy liet de parsoon
geen spiegel sien,
Maer deed het by de ruyght242, en teegh weer op de bien243.

Dan … transformeeren: Dan weten zij deze geelheid door de ’steen der
filosofen’ zo uit te gloeien, dat de ziekte bijna in klinkklaar goud transformeert;
Lapis Philosophorum – steen der filosofen; deze werd in de ME door alchemisten
gezocht, omdat zij onedele metalen in goud zou kunnen omzetten, verder zou
daarmee een levenselixer bereid kunnen worden
232 beste kerel; pred. toev. bij Pieter den Deen
233 T.w. zijn goud
234 De eer van de overheid; toespeling op kroon als munt
235 dat … tyen: dat deze artsen en chirurgen mensen in de val lokken; zie WNT
knip (IV) 2
236 Als … sliep: Toen mijn dronken meester op de dijk lag te slapen; lagh en sliep
– verbale hendiadys
237 hiel … mont: vol schuimend kwijl om zijn mond
238 - let wel 239 De Heer van Pierlepon; den bevat een genus-n; hals-heer – oorspr. de bezitter van
een heerlijkheid met de bevoegdheid het halsrecht uit te oefenen; Pierlepont
refereert aan de hoofdpersoon in de Kluchtige tragedie: Of den Hartoog van Pierlepon
van M. Gramsbergen
240 Miester … moy: (tot het kalf dat zijn gezicht aflikt)
241 wat vreemde schraper: wat voor een vreemde barbier
231

244

Wat sinje voor een lanst
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270

?

HAESJE
HANS
U. l. Schilder245, ’k ben een Poëet246.

HAESJE
Dat binnen immers praetjens,
Sin jy een Poëet, waerom staje dan niet inde Linde-blaetjens247 ?
HANS
Wel dat is oock een vraegh, soudense alle daer in staen
Die in dese tijdt wel voor Poëten deur gaen,
Soo dienden Tijs248 dat boeckje wel soo groot ghemaeckt te
hebben als een Bybel,
Nou wort de kunst openbaer, die te veure liep in versybel249 ;
En meenje dat het al groote eer250 is die hy in sommige rymen
stelt,
O daer staet’er soo menigh in, mochtense uyt-koop doen met
gelt251,
Sy souden haer niet lang beraen, maer de schryver met een
bedancken:
Mijn uyt-ghelese schoonheyt, sieje niet hoe ick hier ga jancken252,
Gelijck een reutje om een teefjes deur, jae soo ickje langer derf,

grofweg
teech … bien: ging weer staan
244 Wat … lanst: Wat ben je voor een kerel?; lanst – uit lansert ‘lansdragende
soldaat’
245 uw schilder; U.l. – Uwe Liefde[s], iets gemeenzamer aansprekingsvorm dan
U.E., Uwe Edelheid[s]
246 weesrijm
247 M.G. Tengnagels Aemsterdamsche Lindebladen, Amsterdam 1640, waarin de
schr. op tal van dichters en toneelspelers toespelingen maakt
248 De voornamen van Tengnagel luidden Mattheus Gansneb
249 tegendraads, niet volgens de regels
250 al groote eer: uitsluitend hoge waardering
251 mochtense … gelt: konden zij (de passages over hun werk of persoon) afkopen
252 ga jancken: verlang; gedreven door zinnelijke lust, zie WNT janken 1,c en vgl.
venusjanken
242
243
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Soo gelooft dat ick, als katoentje253 daer de oly uyt branght254, ten
lesten sterf.
HAESJE
Men siet immers niet255 aen u, en ghy praet van sulcke
ghebreken256.
HANS
Wanneer een pijpje met toback is op-ghesteken,
Soo verbrant het gheen daer in is ten lesten tot niet,
En de pijp blijft heel en goet , datm’er257 van buyten maer wat
swarts aen siet,
Soo lijck ick oock wat, maer daer leyt het mijn, sey Marry
Correns, en sal ’t in me graf dragen258.
HAESJE
Een schoone ghelijckenis, wel seecker ghy sijt te beklagen.
HANS
Jae schoonste, de brant is al om mijn hart, kijck de roock vlieght
uyt mijn mont.
HAESJE
Had jyse onder u kouse-bant gebonden259 eerje u soo vermeestert
vont260.
Trouwe de kalven rechte kuren uyt261, soo doen de mannen oock
alsse sijn beschoncken262.
HANS
Och mijn ghesuyckerde liefje, ick heb te veel ghedroncken

pit van een olielamp
brandt; Hollandse velarisering van de nasaal voor t
255 immers niet: volstrekt niets
256 zo grote behoeftes
257 datm’er: terwijl dat men er; zie WNT dat (II) 13
258 daer … dragen: een zgn. zei-spreuk of apologisch spreekwoord; het mijn – t.w.
mijn lichaam
259 Had … gebonden: Had jij de liefdesbrand (maar in een kous) met een
kouseband (dicht)gebonden; in aansluiting bij het volksgeloof om je zo van een
ziekte te bevrijden, vgl. WNT kouseband 1, vijfde schrapje
260 eerje … vont: voordat je overmeesterd werd (door brandende liefde)
261 Trouwe … uyt: Waarachtig, kalveren halen gekke streken uit
262 De tekst vermeldt ten onrechte beschoucken; de versie van 1660 vermeldt
beschoncken
253
254

285

290

295

Van u soete minne-vyer, en sal noch metter tijdt,
Soo ’k gheen verlichtingh krijgh, mijn sinnen raecken quijt,
Daerom laet u gebenedyde erbarmingh263 mijn in gerustheyt
stellen.
HAESJE
Wel wat is ’t datje dan begeert, en daerje mijn264 om komt
quellen ?
HANS
Maer265 dat u l.266 mijn met minnelijcke vreught267 onthaelt,
En seght, weest wellekom mijn hartje, waer hebje so langh
gedwaelt,
Kom kust mijn eens ; dan sou ick jou soo seele-weekes
vriendelijck268 vatten,
Datter ien de tanden of waet’ren sou die ’t sach269, ick seghje
datte270,
Het souder aers toe gaen als menigh een wel mient.271
HAESJE
Nou dan, je keunt meer als broot eten272, wel trouwe vrient,
Ghy seght het of het leefden273, men soutje niet aen sien.

uw gezegende erbarming (ontferming); tegelijkertijd aanduiding van de
geliefde in de derde persoon, vgl. in vs. 289 u l.
264 daerje mijn: waar je mij
265 Wel,
266 u; afkorting van u(we) liefde
267 een vreugdevolle liefde; vgl. voor de omzetting van kern en bepaling
Weijnen Zev. taal., par. 72
268 zo verdomd hartstochtelijk; seele-weekes – de s- kan een restant van Gods zijn
en eele een verbastering van heilige; zie Van Sterkenburg Vloeken 365
269 Datter … sach: Dat (er) iemand die het zou zien, de tanden ervan zouden
wateren; incongruentie van getal bij de pv; ien […] die ’t sach is nl. datief object
bij sou en de tanden subject
270 ick seghje datte: dát verzeker ik je; datte – verzwaarde vorm van dat, hier mede
t.g.v. rijm; vgl. WNT zeggen (I) II, 7, d
271 verwacht, zich voorstelt
272 je … eten: je kunt meer dan in je onderhoud voorzien; vgl. WNT brood I,A,1,e
273 of het leefden: of je (van je begeerte) vervuld bent, of je (ervan) trilt; vgl. WNT
leven (I) A, 13 eerste citaat
263
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HANS
Jae ick legh op mijn luymen274,
Al roep ick niet luyt, ick heb het inwendigh, en slacht de
bier-en-broots kruymen275.
HAESJE
’t Is aende luy niet te sien : maer wat kunsten kanje al ?
HANS
Kunsten ! ick kanse jou niet al276 noemen, wat is ’t hier
van ’t mal277 ?
Ick kander wel hondert duysent, ick kan wel negen-en-tnegentigh
kabeljauwen springen278,
En tick-tacken279, troeven, nege-sticken280, lechtse mijn daer281, en
moytjes singen,
Ghelijckje selfs ghehoort hebt, soo dat ick verseecker schat,
Dat ick’er wel soo veel queelen sou, trots een wijf inde
baecker-mat,
282
283
Met een quaet kijnt ; godin, ick kan voorje niet verborgen
houwen,
Mijn heymlijckheyt284 moet ick u openbaren, jae in trouwen :
En daerom sal ickje eens een staeltje van me dansen laten sien.

ick … luymen: ik loer op mijn kans
slacht … kruymen: ik ben er grauw van gekleurd; vgl. WNT bierenbrood onder
Samenst.
276 allemaal
277 wat … mal: Wat? Houd je mij voor de gek?
278 Ick … springen: Ik kan wel 99 kabeljauwen (door springen) in een ton
beklemmen; vgl. WNT springen B, 1 ‘Haring springen’, tnegentig – mogelijk met tals in tachtig (vgl. oudsaksisch ant-)
279 Een dobbelspel
280 Spel met negen damschijven
281 lechtse … daer: leg ze daar voor me neer
282 trots … kijnt: niet onderdoende voor een baker met een ontevreden kind in
een lage mand of houten bak; hierin verzorgde de baker het kind op de schoot
283 niets
284 Mijn verborgen gave
274
275

Hy danst.
Isser wel grooter geck!

310
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HAESJE

HANS
Wat dunckje, ben ik niet rat ter bien?
HAESJE
Te schrickelijck285, ’k loof niet ofje moet met de googhelaers
verkeeren286.
HANS
O moer, soo langh men noch jongh is soo kanmen soo veel
leeren.
HAESJE
Maer eelen baes287, hoe benje dus stout288 en onghemaniert,
Datje mijn komt bestormen289, sonder yemant te hebben
uyt-gestiert290 ?
HANS
Wel mijn uyt-gelesen parrel, ick heb die vryheyt aen mijn selfs
genomen,
291
292
Want een bloot-hart , kan by dese tijd, hiel quaet aen sijn
liefje293 komen.
HAESJE
Maer ick ben getrout, daerom is ’t best datje u lusten temt.

Heel schrikaanjagend!
‘k loof … verkeeren: ik ben er zeker van, dat je met goochelaars omgaat;
letterlijk: ik geloof niet (anders dan) dat je …
287 nobele man; het hoge register is ironisch gebruikt, vgl Oudemans 1857, s.v.
Elenbaas
288 hoe … stout: waarom ben je zo vrijpostig?
289 overvallen
290 sonder … uyt-gestiert: zonder je komst te hebben aangekondigd; dit gebruik
gold in de hogere kringen van de maatschappij
291 een bloodaard, een bedeesde
292 moeilijk
293 aan een liefje voor hem
294 De vss. 313 t/m 318 ontbreken in de versie van 1660
285
286

HANS
Och wat schaet het watertje datter somtijdts een Eentje in
swemt,
Het kroos wort’er te beter uyt geschoven296 : sooje mijn nu wilt
stellen te vreden,
Ghy sult de grootste dagh-werck297 doen, dieje van u leven
deede ;
Ick selje soo knoffelen, soo vleyen, en vryen, datje selfs298
seggen selt,
299
300
Eel is de man sijn hart, het moeytme dat ickje soo heb
ghequelt.
HAESJE
Wel mijn ridder van Sint Joris301, ghy keunt met een
lammere tongh smeken,
Ick moet nou na beneen, maer wy sullen mekaer wel weer
spreken.
Bin[nen].
295
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HANS
Men seyt van een schoonheyt die Lucresias vryer bevingh302,
Of se meuge seggen dat Troyen om een moye vrou vergingh,
Maer haddense dit juweeltje gesien, sy souwen voorseker seggen,

het + enclitisch ‘t
Och … geschoven: scabreus beeld voor coïtus
297 Het zwaarste werk verrichten; dagh-werck (lett. ‘arbeid voor een hele dag’) is
hier een femininum, zoals uit de en het relativum die moet worden afgeleid
298 zelf
299 edel
300 het moeytme: het bezwaart me
301 mijn lieve lansridder; gemoedelijke aanspraak tot een minnaar, vgl. ook
Spaansche Brabander vs. 1362; het WNT vermeldt onder Joris betekenissen als
‘bevrijder’, ‘verlosser’
302 Men … bevingh: Men spreekt van een schoonheid die de verkrachter van
Lucretia overmeesterde; Lucretia werd – volgens de traditie – in 510 door
Sexus, de zoon van koning Tarquinius Superbus onteerd
295
296

Schijt, schijt, de onse mogen by dit wijfje de broeck wel

325

leggen303 ;
Dat ’s dan alliens304, nou ick soo veel van haer verkregen heb,
Dat sy mijn wel mach sien, is ’t tijdt dat ickme wat rep,
En peur nae Lichthart toe305, die soo veel door sijn tovery sal
maken,
Dat ick tot het uyterste tipje van mijn wensch mach raken.
Hier woont hy ; hou, ’k segh hou306, waer binje allegaer ?
Hy klopt ; Lichthart doet open.

330

LICHTHART
Maeck niet teveel gherucht. Weest welkom, benje daer ?
Hebje de Vleer-muys al?
HANS
O jae man.
LICHTHART
Wilt dan swijgen307,
Op dat ons niemant hoort, ick sal mijn goet gaen krijgen.
Hy gaet binnen, en komt weer uyt.

[B2v]
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Wel nu, eer dat ick mach aen dese dinghen gaen308,
Soo moetje eerst u lief, schoon ’t swaer valt, heel versmaen309 :
Leght haer drie straffen310 op, of ick mach niet beginnen311.

de onse … leggen: de onzen (nl. Lucretia en Helena) doen voor dit vrouwtje (in
schoonheid) onder
304 Dat ’s … alliens: Dat doet er niet toe
305 En … toe: en me naar Lichthart haast
306 ‘k segh hou: ik zeg: ‘Hé’
307 Wilt dan swijgen: Zwijg dan
308 eer … gaen: voordat ik aan deze dingen mag (ev. kan) beginnen
309 verstoten, afwijzen
310 Penitenties
311 of … beginnen: of (anders) kan ik niet beginnen
303

340

345

HANS
Wel, als ’t wesen moet ; soo wensch ick dat haer sinnen312,
Soo seer nae mijn joocken313 als ick nae haer, dat isser een314.
Ten tweeden begeer ick dat sy haer naeckt sal ontkleen,
En datse op bey heur bloote knien mijn om gena315 moet komen
smeken.
Ten derden wil ick dat sy van al datse doet niet een enckel woort
moet316 spreken,
Want op de werrelt isser voor het vrou-volck geen grooter
verdriet,
Als dat sy niet meugen klappen317 van ’t geen’er is gheschiet.
LICHTHART
Dat ’s wel, klopt driemael op u borst, en stampt dan met u
voeten.
HANS
Is ’t nou u sin ?
LICHTHART
O jae ; ’k sel u nu driemael moeten
Bestrijcken, met een kruyt dat ’k hier toe318 heb ghestooft,
En schryven tot besluyt drie letters voor u hooft. (S O T319)
Nu treck ick aen mijn werck.
Lichthart stelt320 een pot, daer hy twee duyvels eersgaetjes321 aen
hanght, en bos-kruyt322 rontom strooyt.

haar zinnelijke driften
jeuken
314 dat … een: t.w. één van de penitenties
315 vergiffenis (voor weerzin tegen iemands wil), WNT genade 2, b
316 mag
317 kletsen, kakelen
318 voor dit doel
319 Toneelaanwijzing: Lichthart schrijft deze drie letters op het voorhoofd van
Hans
320 plaatst
321 duivels achterwerken; mogelijk een type spuitend vuurwerk
322 buskruit
312
313
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HANS
Wel seecker dat komt proper323 ;
Wat binje voor een slagh, een waer-segger, een hant-kijcker324, of
een nestel-knooper325 ?
LICHTHART
Dat ’s jou alliens : maer hoor, en spreeck mijn niet eer aen,
Voor ick ’t begeer, en dat mijn dinghen sijn ghedaen.
HANS
’t Is wel, segh hoeje ’t hebben wilt, aers sal het wesen326 ;
Wat praet hy binnens mont? ’t schijnt of hy sijn getyde begint te
lesen327:
Ey siet hem eens drayen, hey! slincx om keerje, dan stil staen328,
dat ’s een fatsoen,
Daer weer wat preutelen, ick loof hy sal jonge nickers broen329 :
Nou staet hy weer soo stemmigh trots eenigh Beniste leeraer330.
LICHTHART
Weest welkom Hecate331, ick meen dat ghy noch veer waer,
Nu sie ’k dat ghy mijn dient332, ’k besweerje333 datje gaet
In dien besloten pot, die hier te koocken staet,
Ontsteecktse door u geest, laet hem ’er oock in blyven,
Tot dat het kruyt gaer is, want ’k wil ’er me gaen schryven,

goed
toekomst voorspeller
325 tovenaar; oorspr. iemand die een man sexueel onmachtig kan maken door
een knoop in de nestel te leggen. Vgl.citaat uit Cats in WNT nestel 1, 1ste
schrapje
326 aers … wesen: het is om gek te worden, vgl. WNT aêrs
327 sijn getyde … lesen: zijn gebeden begint te brabbelen
328 slincx … staen: Ingeschreven toneelaanwijzing: Hans doet al sprekend de
bewegingen van Lichthart na
329 jonge nickers broen: duiveltjes baren
330soo … leeraer: zo vroom, niet onderdoende voor een Menisten voorganger;
benist – de Noord-Hollandse vorm van Menist (volgeling van Menno Simonsz)
331 Godin van de onderwereld, ook van de hekserijen en toverkunst, wat hier
van toepassing is
332 dat … dient: 1. dat gij mij van nut zijt, 2. dat gij mij onderworpen zijt
333 ‘k besweerje: ik beveel je, WNT bezweren 2
323
324

Een ceel van groote kracht334, vertreckt dan metter spoet.
HANS
Steckter met eenen nadel op, poep, soo gaeter de wint oet335.
Lichthart treet aen de pot.
LICHTHART
Hoe of hem nu de droes mach inde pot ghevoelen ?
Sacht, sacht, ick hoor hem, daer begint hy te krioelen.

365
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Hy ontsteeckt het vuur-werck.
HANS
Kruysje voor ’t toveren336, benedijste337, och ! ick ben mijn lijf338
al quijt.
LICHTHART
Daer vloogh de geest om hoogh, nu Hans, weest nou verblijdt,
De kompost339 is al gaer340 ; wel knecht, kunje niet spreken ?
HANS
Dat loof ick wel, ick wil my mijn leven om een vrou in sulcken
noot niet meer steken341.
LICHTHART
Het loon sal d’arrebeyt versoeten, en u pijn342 :
Sie daer, ick sal noch meer nu tot u dienste sijn,
Met dit sap sal ick gaen een deel caracters343 maecken,
Op dit pampier, en wie datj’er mee aen selt raecken,

Een ceel … kracht: een brief met wonderbaarlijk vermogen
Steckter … oet: spreekwoord ter aanduiding van ongeloof; nadel - naald
336 Kruysje … toveren: (ik sla) een kruisje tegen het toveren
337 Volkstaalvorm voor Benedicite (domino), het begin van een gebed, hier
verzwakt tot uitroep van ontsteltenis
338 leven
339 De moes (van gekookte bladeren)
340 1. reeds gaar, 2. helemaal gaar
341 my mijn leven … steken: mij nooit meer om een vrouw in zo’n gevaar begeven
342 jouw angst
343 een aantal letters
334
335

375

380

385

Al was het self een man, die wort op u verlieft.
HANS
Wel als dat dan soo is, soo is het hiel ondieft344 ;
Wel hey, ben ick oock geck, waer in mach ick my bedroeven345 ?
LICHTHART
Daer is het ceeltje, en wilje, ghy meught het aen my beproeven ;
Maer eerje het begint soo moet ghy onthouwen dit woort :
Que mine fait un so346, want als de verliefde dat hoort,
Die ghy hebt aen-gheraeckt, soo sal hy stracks347 bedaren,
Sijn min sal over gaen.
HANS
Ick sal ’t aen jou eens klaren348 :
Sie daer, ick raeck u aen.
LICHTHART
Mijn uytverkoren hart,
Och Engel ! kust mijn doch, hoe boertje met mijn smart349,
Ick brant, mijn lief, ick brant !
HANS
Wel hoe, ick sie geen voncken,
En waer mee heb ickje aen branden ghemaeckt?
LICHTHART
Och liefste ! door u loncken,
Mijn soetert, ick ben van swavel, en soo ick u aensach,
Raeckten ick inde vlam ; indien ick dan wat aen u vermach350,
Soo blust mijn brant, mijn lief, of anders moet ick sterven351.

soo … ondieft: dan is het (nl. mijn vrees) geheel ten onrechte
waer in … bedroeven: waarover zou ik me zorgen maken
346 Que … so: want minne maakt een zot; verhaspeling van Frans en Nederlands
(met dank aan dr. Reinier Lops)
347 meteen
348 aen … klaren: jou eens aandoen, op jou eens toepassen
349 hoe … smart: waarom scheer je de gek met mijn (liefdes)verdriet?, waarom
neem je mijn (liefdes)verdriet niet serieus?
350 indien … vermach: indien u mij dan iets vergunt
351 moet … sterven: zal ik zeker sterven
344
345
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HANS
’t Soume van harten leet wesen dat ghy om mijn soud
bederven352 :
Que mine fait un so , ey sie, hoe staet hy nou.
LICHTHART
Wel, kom ick uyt een droom ! Hans was hier stracks geen vrou ?
HANS
Neen broertje, ’t was het ceeltjes schult353.
LICHTHART
Soo mach354 ick seggen
Datter in dit briefje moet groote verburgentheyt355 leggen.
HANS
Wel nou bedanck ick u, en selje bedancken na mijn doot,
Ghy verlicht al mijn lyden, jy verlost mijn uyt de noot,
Daer ick tot de keel toe in stack, en watje nou wilt begeeren356,
Dat sel ickje geven, bin ick aers een man van eeren357.
LICHTHART
Ick sal sien ofje u woort houwen sult, nu Hans, goenacht,
’t Is tijdt dat ick gaen moet, mijn dingen sijn volbracht :
En ghy kunt u saecken soo haest als je wilt in ’t werck stellen358.
Binnen.
HANS
Ghy spreeckt wel. Och ! ’k begin de oogenblicken al te tellen !
Dat ick mijn soete Haesje weer sien mach359 ;
Waer blijfje nou jy Venus-janckers360, kom eens voor den dagh,
Ick tartje361 allegaer, hoe seerje kunt stuypen362, buygen en nygen,

overlijden
de schuld van het briefje; het ceeltje krijgt als groep een genitief-s
354 kan
355 een grote, verborgen kracht
356 wilt begeeren: mocht wensen
357 bin … eeren: of anders ben ik geen man van eer
358 in ’t werck stellen: beginnen
359 sien mach: zal zien
360 jullie vrouwengekken, rokkenjagers
361 daag jullie uit
362 hoe … stuypen: hoe goed jullie (ook) een buiging kunnen maken
352
353
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En de dochters met ferwiele woortjes payen363, om tot u wil
te krygen364:
Ick heb een andre kunst, die steelt op staende voet,
Sonder een woort te spreecken, de vrysters haer ghemoet365 ;
Ick hoef de meyden gien steeck-penningen te geven om mijn
woort te houwen,
Dit ceeltje is mans genoegh, en begooghelt stracks366 de vrouwen.
Offer367 op de werrelt wel leeft gheluckiger mensch,
Als ick, als mijn persoon, die ’t soo heeft nae sijn wensch ?
’k Looft niet: kom nou, ghy die by heele nachten,
Loopt over straet swieren, en op de Juffers poorten wachten368,
En kussen de klinck vande deur, ick selje voor een kleyne prijs
Mijn briefje wel verhuuren, als ick het self een reys369
Gebeesicht heb : soo dat dan beurt, o bloet, hoe wilje370 mijn
bedancken;
Hoe menigh sitter daer boven, mochtense om twee of drie
blancken,
Soo wel meysjes als knechts, mijn ceel eens hebben te lien371,
Ick wed sy souwen ’t willigh geven sonder eens om te sien.
Waer blijfje nou ghy koppelaersters, ick sieje met de rugh an,
Jou kunsjes doogen niet, al konje praten als Brugh-man,

363 de dochters … payen: de meisjes met fluwelen woordjes (kunt) inpalmen; WNT
verweel en paaien (I) 2, b
364 om … krygen: om (ze) tot geslachtsgemeenschap te bewegen; contaminatie
van ‘om (ze) tot u wil te krygen’ en ‘om tot u wil te komen’
365 het hart van de vrijsters
366 ogenblikkelijk
367 (Vraag je) of er …; elliptische zin
368 op … wachten: bij de poorten van de jonge dames wachten; te denken valt aan
de poort in de muur om de tuin aan de achterzijde of de zijkant van een huis;
Juffer – beschaafde jonge vrouw of een van aanzienlijke geboorte
369 een keer
370 wilje: zullen jullie
371 Hoe … lien: Hoe velen – zowel meisjes als jongens – zouden daar boven (in
het huis) zitten, als ze voor een gering bedrag mijn brief eens te leen mochten
hebben; een blanck – ¾ stuiver (zilveren munt, in 17de eeuw slechts
rekeneenheid)
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En toov’ren gelijck een scheel varcken, neen jonge luy, looft372
haer niet,
Mijn dingen gaen vaster373, ghelijckje selver siet.
Igort374 had ick wat veel van dit goetje375, een rijckdom wasser uyt
te halen,
Ick gingh ’s maendaghs op de Nieuwe-marckt staen, en doenme
wel betalen,
En soo’cker quam, ’k sou wel klanten krijgen, ’k wed
om een duyt376,
377
Dat ick mier ontfanghen sou als de Quacksalver van al sijn
wurmkruyt378,
379
Hoe briet dat hy oock veur staet , waer meughen de luy haer
gelt aen geven380.
381
Of dat ick een bortjen uyt-hingh , daer sou’er menigh by mijn
komen streven382,
Van jonge stekel-baersjes383, Cassiertjes, en groote Monseurs,
Ick wed ick soo grooten handel dreef als yemant op de Beurs :
Nou dat is tot daer-en-toe, ick mach ginse wat leggen rusten384,
Op dat ick flus dan te beter mach grasen in mijn lusten385.
Binnen.

gelooft
gaen vaster: zijn betrouwbaarder
374 Verbasterde vloek uit bi Gode
375 wat … goetje: t.w. heel veel van die munten
376 om een duyt: voor een duit (1/8 stuiver of ¼ groot); Van Gelder 1976, register
377 zodat
378 wormafdrijvend geneesmiddel
379 Hoe … staet: Hoezeer hij er zich ook op beroemt
380 waer … geven: Waar geven de mensen toch hun geld aan uit!
381 Of dat … uyt-hingh: Zou ik eens een uithangbordje plaatsen?; elliptische zin
382 by … streven: naar me toe snellen
383 pubertjes
384 ick … rusten: ik heb zin om daar wat te gaan rusten; ingeschreven
toneelaanwijzing
385 grasen … lusten: mijn hartstocht kan botvieren
372
373

Giertje Goris, met een Stoffer, uyt.
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Heer! Wat leyt het hier morsich386, nou ick selfs de hoecken begin
deur te sien387,
Kan ick my niet genouch kruysen en segenen388, dan vind ick hier
het ien,
Dan daer het aer , ick weet niet hoe het onse Trijn dus het wegh
kunnen vlyen389,
390
Wat vond ick daer flus een kelder ; nou ick kanme niet ten
vollen verblyen,
Dat ick van sulcken Bely klonters391 verlost ben :
Sy sel soo licht gheen huur kryghen392 , kennen haer alle luy soo
wel als ickse ken ;
Wat hetse mijn wel een goet393 soeck emaekt. schoon394 de deur
toe,,395 was,
396
Soo stack sy ’t haer laerysters uyt de veynster toe, deynckt
hoe’ck te moe,, was397,
Doen ick het te weten quam : ick sey, Tryntje, neemtje pack
En wandelt nou inde naem398, ick geefje de sack,

vuil
nou … sien: nu ikzelf de moeite neem de hoeken te controleren
388 Kan … segenen: bet.: sta ik stomverbaasd; eig.: is mijn ontzetting zo groot, dat
ik een aantal malen een kruis sla en goddelijke hulp voor mij inroep
389 het … vlyen: het (vuil) heeft kunnen wegstoppen
390 flus een kelder: zojuist stinkend vuil
391 Aanduiding van een smerige vrouw
392 gheen huur kryghen: geen baan met woongenot krijgen
393 een bezit
394 ofschoon
395 De dubbele komma markeert dubbelrijm
396 haar babbelaarsters; Oudemans 1857 larijster en WNT lariën
397 deynckt … was: je kunt je indenken in wat voor een stemming ik verkeerde;
stel je voor hoe kwaad ik was
398 neemtje … naem: neem je bezittingen en ga in godsnaam weg; woordgebruik in
aansluiting bij de bijbeltaal
386
387

445
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Doen greense399 als een hof-hont; daerom jy meysjes trots u
leven geen vrouwen400,
Hebje een goet hock in, siet datjer u in keunt houwen401,
Dientje volck 402trou, ghelijck dat meysje in onse buurt,
Goe moer403, een hielen tijd leytse en schrobt, of wascht, of
schuurt404,
De pot daerse haer maeghdelijcke water405 in sel maken,
Moet elcken reys406 van buyten en van binnen klaer407 sijn, en
meer sulcke saken ;
Jae sy schuurt de pan van achteren, en souse met schoene over
de vloer gaen,
408
Dat isser veer of , ick seg altemets, Giertje, de kou sal omje
hart slaen;
Wat sel ick doen, seytse, ick mach geen vullisje op de vloer sien
leggen409:
410
Wijstme noch eens sulcke tien , wat gaen de mieste part
seggen411,

griende ze
trots … vrouwen: verzet jullie nooit tegen jullie mevrouwen (of tegen jullie
mevrouw; vrouwen – opgevat als gen.sg. van vrouwe)
401 Hebje … houwen: bet.: Werk je in een goed huis, zorg dat je er in kunt blijven;
contrair in WNT hok (I) 2 ‘Het hok “in” hebben (houden), (ergens) de baas zijn
(blijven)
402 de familie waar je voor werkt; WNT volk 7, d
403 Uitroep van verbazing uit aanroeping voor hulp van ‘goedertieren moeder
Maria’
404leytse … schuurt: is ze aan het schrobben of wassen of schuren; verbale
hendiadys (pv van werkw. van lichaamshouding + en + pv van werkw. van
handeling)
405 haar urine
406 elke keer, na elk gebruik
407 schoon
408 Dat … of: Dat is er helemaal naast; vrij: Dat zal ze niet doen
409 ick … leggen: ik wil niet dat er iets vuils op de grond ligt
410 Wijstme .. tien: Noem mij nog eens tien van zulke (goede meiden)
411 wat … seggen: Wat zal de meerderheid zeggen?; incongruentie van enkelv.
ond. en meerv. pv
399
400
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460

Men moet de huysen soo niet vieren412, woonen wy wou hier, op
een aer jaer op een aer413,
En dat duncktme is onredelijck, want recht uyt ghekalt, ick bin
vry wat klaer414 :
Al heb ick nou met onse sackereerde morsighe wobben415,
(Dat mijn leed ghenoegh is) dus moeten dit jaertje tobben,
Dat klappen noch dat snappen416 en nam sijn leven geen end,
Wat het mijn die schant-vleck wel by de eerelijcke luy417
gheschent418,
419
Men weten altemet niet waerom de menschen ons soo oversijts
aenkijcken,
En dat komt nieuwers anders deur als dat ons
die bedel-brocken420 soo uyt-strijcken421 ;
Heer se was soo snoepigh, ick lagh eens in de kraem, en had
een vaetje Spaense-wijn,
Daer ick de wijfjes me422 meenden te onthalen, maer
dat besuckte423 swijn
Gingh met de bewaerster, en noch een, en snapten ’t op424,
en lieten ons op den duym fluyten425,

eer bewijzen; goed verzorgen (WNT vieren (I) II, 8)
in een ander (huis)
414 ick … klaer: vewel dingen zijn me duidelijk geworden
415 onze vervloekte, vuile kletsmeier
416 jatten
417 de fatsoenlijke mensen
418 te schande gemaakt, in de goede naam aangetast
419 Men weten: bet.: ik weet; incongruentie van ond. en pv. (constr. ad sensum)
420 bedelaars (m.b.t. de meiden)
421 bedriegen
422 Daer […] me: Waarmee
423 vervloekte
424 Gingh … op: ging het met de bewaarster en nog iemand snel opdrinken;
verbale hendiadys
425 en … fluyten: bet.: en wij kregen niets; oorspr. vogelvangers die bij gebrek aan
een fluitje om de vogels ermee te lokken op hun duim blazen, echter natuurlijk
zonder gewenst resultaat; Stoett 1943, nr. 508
412
413

465

Daerom beurt het weer426, ick sel als aere burgers,
mijn leckre dinghen op-sluyten:
Ginghse na de vis-marckt, en sey ick, Trijntje hoe veel
mostje besteen,
Sy noemden ’t, gafje niet minder, seyd ick ; wat meenje, seyse,
neen:
427
428
Dat lieghje, docht ick altemet , deurje diefsche darmen ,
Maer hoe het was, of niet en was, daer vloogh altijdt wel
een witje veur Harmen429.
Marry Monckjes, uyt.

470

Wel wie komt hier ? E je ! Marry Monckjes430, wel waer kom jy
van daen ?
MARRY
Ick kom eens sien hoeje al vaert431, en bin schier moe ghegaen.
GIERTJE
Wis432, wis moer, ouwe luy valt de gangh suur, kom ick selje een
stoel langen433,
434
Setje wat neer, ey laetme jou huyckje wat op gaen hangen.
Binnen , en weer uyt.
MARRY
Heer wat sinje vol-doende435, noch een stoof!

beurt… weer: als het weer gebeurt
1. gaandeweg, 2. toch
428 deurje … darmen: bet.: wat je hebt gestolen, heb je zelf opgegeten
429 een … Harmen: bet.: er schoot altijd wel wat geld bij in; witje – een zilveren
muntstukje (halve stuiver?); Harmen – willekeurige naam, hier voor een
bedrieger
430 E je ! Marry Monckjes: Oh jee, (daar komt) Marry Monckjes; E je - oorspr.
aanroeping van Jezus bij grote verbazing e.d.; moncken – mopperen, knorren
431 hoeje al vaert: hoe het toch met je gaat
432 zeker
433 aanreiken
434 mantel zonder mouwen
435 druk bezig; vrij: beleefd, gastvrij
426
427

GIERTJE
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Ja niet waer :
Hoe weynigh komje oock uyt, ’t is rechtevoort436 wel
een half jaer
Dat ickje lest ghesien heb, jy begint my al wat te ontvallen437.
MARRY
Jae kijnt, de ouderdom komt met veel ghebreecken, wat meughje
kallen438,
439
Ick word te met goet ouwers .
GIERTJE
Is de werrelt niet gheweldigh verandert in u tijdt ?
MARRY
Souse niet440, te schrickelijck ! ’t lijckt langer niet een mijt441,
Als de menschen proncken442, en soo als de jonge luy
op-geven443,
444
Die (mochtmense noemen) haer ouwers wel vande goe-luytjes
moesten leven445 :
O, die in mijn tijdt een wit schortel-doeck446 droegh, was mier as
al den dagh447.
GIERTJE
En ick seghje die nou geen platte kanten448 draecht dat die niet
deur en mach.

vast wel
jy … ontvallen: bet.: ik was je al bijna vergeten
438 wat … kallen: Wat je zegt!
439 te met goet ouwers: langzamerhand hoog bejaard
440 Souse niet: bet.: Inderdaad
441 ‘t … mijt: ze (de wereld van nu) lijkt er totaal niet op (nl. op die van vroeger)
442 Als … proncken: Zoals de mensen (thans) pronken!
443 zich verheffen
444 Die […] haer ouwers: wier ouders
445 van de goe-luytjes […] leven: van de bedeling leven
446 een kraakhelder schort
447 mier as al den dagh: verzorgder dan de gewone mensen
448 liggende kanten kraag
436
437
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MARRY
Dat komt by om dat wy al datwe wonnen449 onse ouwers t’huys
brenghen mosten,
Maer nou leggen ’t dese proncksters allegaer an’er gat
te kosten450.
GIERTJE
451
Se moeten ’t al hebben, lieve schaep, ’t is dan een toers of
een sy-grofgreyn jack452,
Met een rock van ’t selve slach, en steecken soo verweent
in ’t pack453
Of ’t rijcke dochters waren : ’t is dan een paer gouwe
halve-manen aen d’ooren,
454
En neus-doecken met schuyntjes , of brie455 soomen, jae
sy kunnen niet hooren,
456
Eenighe nieuwe snoffe kanckjes , of het moeter aen staen457 :
Daer moet dan silver-tuyghje458 by, en een barren-stiene459
kettingh of ’t mach niet gaen460 ;
Jae moer de meysjes sijn huydendaeghs soo met Luysefaers
sieckte beseten461,
Dat sy liever moy gaen en een stick te minder eten.
Oock is dit ghebreck onder ’t man-volck al mee,
’t Is al van ’t hof, blaes of462, ’t moet mit elck nae de nieuwe snee:

verdienden
leggen … kosten: besteden het allemaal aan zichzelf
451 ’t al: alles
452 ‘tis … jack: bet.: ze moeten dan hebben een zijden of een halfzijden jak; zie
WNT zijn (I) B, XII, 77, a; Tours – centrum voor zijdeproductie en verwerking, grofgreyn – uit fra. gros grain (half zijde)
453 verweent int pack: voornaam in de kleren (hoogmoedig gekleed?)
454 bepaalde soort versiering
455 brede
456 nieuwe, modieuze snufjes
457 of … staen: of ze willen het dragen
458 zilveren opsmuk
459 barnstenen
460 of … gaen: of het kan er niet mee door
461 met … beseten: vervuld van hoogmoed; Luysefaer - Lucifer
462 ‘t … of: Iedereen is ontevreden, keurt af; Stoett 1943, nr. 1201
449
450

495

500
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Maer den Adel hebben rechtevoort wel voor gheslagen463,
Op dat het de Gemeent niet me doen souwen464, datse duske
langhe roo manghtels465 dragen,
Daer hoort vry wat stof toe, Jan-hagel denckt die druyven binnen
te suur,
Het hart dat treckter wel toe, maer ’t laecken is te duur ;
En so gaet het inde werrelt, die niet kan sijn selfs moytjes
op maken466,
467
Wort achter de banck geschoven , en kan niet licht aen
een groot hylick raken.
MARRY
Neen kijnt468, doen mijn seun Lubbert Claesen hylicken wou,
Soo seyd’ick, lieve knecht, doetje moers sin, en siet nae een vrou
Die op-gepronckt is met deughden, niet met strickjes,
of quickjes, dese dingen
En souwe jou niet dienen : schoon hayr, en wel te singen
Is verganckelijck ; want alsje nae u sin al sulcken moyen
dier469,, had,
Ghy souter me bewaert wesen470 ofje met bey u beenen
in ’t vyer,, sat :
Want als dat goetje ghetrout is dan laten sy ’t gat soo
sluyck hangen471
Ofse niemant toe en hoorden, noch sy weten niet aen te vangen,
Puntighe vrijsters472, slordighe vrouwen.

den Adel … voor gheslagen: de adel heeft terecht geïntroduceerd; incongruentie
van ond. en pv; den bevat de genus-n van de nom. in het masc. paradigma
464 Op dat … souwen: - opdat het gewone volk het niet ook zou doen 465 zó lange rode mantels; Giertje duidt de lengte aan
466 uitdossen
467 achter … geschoven: ter zijde gesteld
468 kind
469 zo’n knap meisje; sulcken – sulck + een; moyen – herhaling van een uit sulcken
470 Ghy … wesen: Je zou ermee belast zijn
471 laten … hangen: bet.: laten zij de sexuele begeerte zozeer toe; vgl. Oudemans
1870-1880 sluiken – overspel bedrijven
472 kokette vrijsters
463
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GIERTJE
Och, de kyeren luysteren niet langer nae een mensch.
MARRY
Ick heb geen klagen, ick kreegh het redelijck nae mijn wensch.
GIERTJE
Drinckt hy oock?
MARRY
Neen, neen ick sagh hem noyt beschoncken;
Maer wat had hem473 Jan Floore lest vol Brandewijn
ghedroncken,
Hy viel op de vloer als doot, men wist niet hoe ’t quam,
sy maeckten geen ghetrantel474,
Maer liepen na Heer Krelis475, wel hy quam, met sijn Lieven-heer
onder de mantel,
476
Doch hy deed geen mirakel, dat viel Peet-neel hiel suur,
Sy gonsde als een warp-tol, wat soumen doen, goe raet
was’er duur:
477
Men vond gheraen, voor al , Jan Floore op een bed te leggen,
En die hem het hooft op tilde, wist alder-eerst te seggen
Ho, ho, hy is over-ghekomen478 van te veel Brandewijn,
Stracks gootense hem een deel water in, en alle dingen raeckten
weer fijn.
Och kijnt, de dronckenschap veroorsaeckt veul ghebreecken479,
Als schelden, hoere-jagen, vechten, doot-steecken.
GIERTJE
Ghy seght daer van schelden, dat moet ickje seggen, ’t is niet
langh gheleen,
Dat er drie Eerwaerdige Mannen haer langhs Buyck-slooter-dijck
gingen vertreen :

zich
maeckten geen ghetrantel: aarzelden niet
475 Heer Krelis: ironische aanduiding van lage geestelijke
476 peettante of peetmoeder Neel
477 allereerst
478 flauw gevallen, buiten Westen geraakt
479 verkeerd gedrag
473
474

525

530

535

Soo480 sey d’een tegen d’aer, durfje dus481 me gaen, denckje niet
dat Lammetjes moer482 byje vrou is,
Dat speet483 die goe man, en docht, seghje dat mijn wijf mijn
ontrou is,
484
Dat selje deur u harsebecken liegen , jou rechten schavuyt ;
Hy verbeet hem datse in een herbergh quamen, doen
borst hy uyt,
Als een versteurde leeuw, en teegh aen ’t smyten en
aen ’t touwen485,
Dat de derde, die’er by was, genoegh te doen had omse
van menkaer te houwen ;
t’Huys komende, soo ginck die goe heer486 sijn vroutje verslaen487
Met wat een Romeynschr dapperheyt hy haer eerbaerheyt had
voorghestaen488 :
Sy loech’er eens om, en docht wilje al de luy haer praetjes
aen trecken,
Soo geef jyse wel dubbelt reden om metje te gecken.
MARRY
Maer Giertje, is dat waer?
GIERTJE
Ja kijnt, en ick kan489 noch wel meer
Sulcke kloecke helden, die ick niet noemen wil om de eer.
MARRY
De mans rechten wat uyt.

Toen
zo (met aanduiding van de richting)
482 de moeder van Lambert; toespeling op lesbische relatie (?)
483 ergerde
484 deur … liegen: door je bek liegen; harsebecken – eig. hersenpan, hier is becken
met ‘bek’ geassocieerd
485 teegh … touwen: begon te slaan en af te ranselen
486 ‘achtbare’ man (ironisch)
487 verslag te doen
488 verdedigd
489 ken
480
481
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GIERTJE
Tegen een goe, sinnender490 veel die niet en stuyten491.
MARRY
Al sachjens492 moer , jy hebt oock groen hout inje kuyp493,
later de goe buyten.
GIERTJE
Wel ick segh immers niet allegaer494.
MARRY
Maer hoe vaert het met jou man495 ?
GIERTJE
Jae soo tamelijck, ick wensten ’t somtijds wel beter,

maer men kan
Het niet al nae sijn sin496 hebben.
MARRY
Soeckt497 hy somtijds gheen vreemde vrouwen ?
GIERTJE
Dat ick weet niet, maer wat, ick kan hem dat niet
toe vertrouwen498.
MARRY
Betrout niet te veel , ick heb eertijds een Benist vroutje499
ghekent,
Die soo vuyl van’er man bescheeten is , och ! hoe komt sy noch
aen haer ent !
GIERTJE
Maer, Marretje ! waerom seghje dat ?

zijn er
die … stuyten: die zich niet laten tegenhouden
492 [Zeg dat] niet te hard, [Wees] voorzichtig
493 groen … kuyp: bet. een nog jonge echtgenoot
494 helemaal niets
495 Maer … man ?: contaminatie van ‘hoe gaet het met jou man’ en ‘hoe vaert jou
man ?
496 geheel naar zijn wens
497 bezoekt
498 ick … toe vertrouwen: ik kan dat niet van hem geloven
499 een Menistenvrouwtje; van Menisten werd graag verteld dat zij een
levenswandel hadden, contrair aan de leer van hun genootschap
490
491
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MARRY
Och kijnt, ’t is maer een wyve praetjen.
GIERTJE
Neen, dat het500 wat meer voeten inde aerd, jy bint al
een argh vaetje501.
MARRY
502
Jae wel, wil ick het seggen, en toch wat leyter mijn oock an.
GIERTJE
Ey lieve, biecht recht op, wat weetje van mijn man ?
MARRY
Sal ick dan quaet rockenen503, en of ick het sey, souje oock
versteuren ?
GIERTJE
Neen, en als ’t al gebeurde, ick ben niet swaer504, daer is nou
geen verbeuren505.
MARRY
Wel Giertje, tusschen ons gheseyt, jou man is hiel op ’t wilt506,
Want daer is een vrou, daer hy me hoereert507, niet alleen in stilt,
Maer in het openbaer, en hy sal het ten lesten noch soo maken,
Datter de Schout noch mee eten sal508, of hy mocht wel
in ’t Rasp-huys509 raken.
GIERTJE
Wat seeckerheyt hebj’er van ? foey overgeven bloet510.

heeft
een achterdochtig mens
502 zal
503 ruzie veroorzaken
504 ick … swaer: ik ben niet bezorgd
505 daer … verbeuren: het kan nu geen kwaad; WNT verbeuren 10, b
506 1. op (vrouwen)jacht; 2. op het slechte pad gekomen, zie WNT wild (II) II,
15.
507 daer … hoereert: met wie hij overspel pleegt
508 Datter … sal: dat de schout er nog voordeel van zal hebben; men kon bij de
schout een vervolging afkopen
509 inrichting te Amsterdam waar gevangenen hard hout moesten raspen
510 van God verlaten mens
500
501
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MARRY
Sekerheyt, ick weet wel vijf-en twintigh luy die haer hebben
gemoet511
512
Daer sy t’samen mont aen jans-kint speelde , jae dat meer is,
ick wilje brengen,
Ter plaetse, daer sy haer soo goddeloos t’samen vermengen513.
GIERTJE
Och ongeluckige vrou ! hoe word ick dus gheschandeliseert,
Wat sellen mijn vrienden seggen dat mijn eygen man mijn dus
onteert?
Och! Ick hebber mijn moye goetjen514 in gebrocht, en noch was ’t
te degen515,
Had ick rechtevoort dese ongeluckighe bootschap niet
gekregen.
MARRY
Jae wel, het moeytme516 dat ick die boo517 ben aen jou.
GIERTJE
En ick weet het u van herten danck, mijn lieve ouwe trou :
Sou jy ’t mijn niet geseyt hebben, het sou conscienties werck
wesen518,
Ghy hebt als een eerelijcke vrou gedaen519, daerom sinje
ghepresen,
520
Maer elck moeyt sijn schae , och ! me dunckt dat ick
men sinnen mis.

die … gemoet: die hen hebben gezien
Daer … speelde: Terwijl zij samen minnekoosden; toespeling op ridder van
St.-Jan – vrijer (Oudemans 1870-1880 Jan (St.))
513 t’samen vermegen: samen vrijen
514 Mijn huwelijksschat
515 was ’t te degen: dat zou niet erg zijn
516 het moeytme: het bezwaart me
517 bode, boodschapper
518 het … wesen: dan moet het (t.w. jouw mening) het werk van het geweten
geweest zijn
519 als … gedaen: als een oprechte vrouw gehandeld
520 elck … schae: ieder gaat gebukt onder zijn last (hier: schande)
511
512
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MARRY
Wel sooje wilt mee gaen, ick selje leyden daer hy metter521 is.
GIERTJE
Sou ick niet me gaen, niet me gaen, ock jae’ck, en kan ickse
betrapen,
Sy meugen deyncken datter voor haer-luy geen booser dagh
en is geschapen522 :
Kom, ick selje huyck halen, en setten mijn kaper523
op mijn hooft.
Binnen , en weer uyt.

C2[r]
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MARRY
Wat maecken de mannen de vrouwen sinnen dickwils berooft524.
GIERTJE
Kom gaenwe525, och ! me dunckt datter geen grooter spijt526,, is.
MARRY
Wel, we sellen tot onsent wat wachten,en peuren527 daer nae toe
als ’t tijdt,, is.
Philip , Haesje , Lichthart , Robbert , uyt.528
PHILIP
Maer volck, sou ’t geen schant sijn datje die goe slocker 529
so bedrooch?

met haar
aangebroken
523 muts (met afhangende strook over de nek, schouders en soms ook over de
borst)
524 Wat … berooft: bet. Wat beroven de mannen de vrouwen dikwijls van hun
zinnen!
525 gaenwe: laten we gaan
526 ergernis
527 spoeden
528 In de versie uit 1660 ontbreekt het personage Robbert. Daarom heeft de
bewerker vss. 575 -598 en 605-628 geschrapt.
529 die goede sul
521
522

580

585

HAESJE
Schant wesen, daer staen ick u borgh veur.
PHILIP
Huys-vrou530, spreeck niet te hoogh.
LICHTHART
Sinjeur531 moet weten dat dese kastydingh bewijsen de straffen532,
Dat niemant met u vrou, als ghy, en hebt te schaffen.
PHILIP
Ghy, en uws gelijck, verheught u soo garen in een anders leet,
En dat het u oock eens over quam533.
ROBBERT
Ey Heerschop, niet en beet534,
Wy maecken ’t te eerelijck dat ons yemant sou bedriegen535.
PHILIP
536
O guyt-sack , die u eer vangt heeft so veel als een hand vol
vliegen ;
Was dat eerbaer ghedaen, doenje met Vranck peurden uyt537,
En datje soo veel te weegh bracht, inde ring-sloot, dat de schuyt
Om raeckte, daer die goe heer538 sat met het vis-kaer539
tusschen sijn beenen,
540
Dat de bockse , het hemt, en dorst ick het seggen, met eenen
Sijn ouwe ysegrimmen541 waren soo verkleumt en nat,
Dat hyse most gaen droogen inde Son, en waerom deedje dat ?

gade, echtgenote
Mijnheer; Lichthart spreekt onderdanig tot zijn opdrachtgever (woordkeus
en aanspreking in de derde persoon)
532 dat … straffen: dat de straffen de vergelding rechtvaardigen
533 En dat … over quam: Overkwam het jullie ook maar eens!
534 Ey … beet: Hé Mijnheer, helemaal niet!
535 Wy … bedriegen: Wij zijn te deugdzaam dan dat iemand (t.w. een vrouw) ons
zou (kunnen) verleiden
536 booswicht, huichelaar
537 peurden uyt: uit palingvissen ging (wsch. met de elger om aal te steken)
538 brave burger
539 de viskorf
540 broek
541 zijn oude geslachtsdelen
530
531

590

595
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ROBBERT
Dat sal ickje seggen : wy deden ’t om dat542 hy sou weten,
Dat hy met ons uyt-geweest was, hy mocht het aers543 vergeten.
PHILIP
Broeders, broeders, ghy valt inde faluacy544 soo veel asen545
te licht.
LICHTHART
Dat schildert wel, want soumense alle verkoopen by ’t gewicht,
Men souder weynigh vinden swaer ghenoegh te wesen546.
HAESJE
Nu liefste, laet ons met dit stuck begaen, ghy hoeft niet
te vreesen,
Dat ick eenighe begeerlijckheyt sal krijgen tot syn vleys.
PHILIP
547
Dat hoop ick immers , wel doet dan de saeck sijn eys548,
Ick sie toch datj’er op belust bent, u kijnt mochter een mael
of dragen549.
LICHTHART
O grooten danck.
ROBBERT
Wy sullen voortaen in alles u soecken te behagen.
HAESJE
Wel Lichthart, is sijn wijf de weet nu al ghedaen ?
LICHTHART
O jae, sy is hier dichte by, en als ’t werck aen sal gaen,
Soo sal Robbert haer roepen.

opdat
anders
544 bij de waardebepaling of gewichtsbepaling (oorspr. van munten)
545 gewichtseenheden
546 Dat … wesen: bet.: Dat is gemakkelijk gesproken, want, als men alles zou
verkopen bij het gewicht, dan zou men bevinden, dat daarvan weinig zaken het
juiste gewicht bezitten; -er weynigh swaer ghenoegh te wesen – accusativus cum
infinitivo bij vinden
547 Dat … immers: Dat mag ik hopen
548 doet … eys: doe dan het vereiste voor deze kwestie
549 u kijnt … dragen: je kind kan er een merkteken van krijgen (nl. van de vrijerij
met Hans)
542
543

605556

610

HAESJE
Datmen al de Henne-tasters soo kosten uyt-strijcken550,
Die over al ’t finael of willen weten551, en in anders potten
kijcken552,
Ick meen de sneuckelaers553 die souden op het lest
Gien vreemde vrouwen meer versoecken554, maer
speulen, laten best555.
PHILIP
De mannen wort de schult gegeven, maer somtijds is de vrou
oorsaeck.
HAESJE
’tIs best557 datje dat seght, wees jy’er558 noch een voor-spraeck ;
De mannen hooren wyser te wesen, en deyncken een vrou is
een swack vat,
559
Laet ick haer kranckheyt verbeteren, maer neen,
in plaets van dat,
Soo doense haer uyterlijcke best om onse swackheyt te vangen,
En gaen ’t dan noch, als sommige, wel aende klock-reep
hangen560.
PHILIP
Vier dingen kunnen ’t niet licht verbeuren561 : de Winter,
een Varcken, een Boer, en een Vrou.
HAESJE
Waerom dat?

Datmen … uyt-strijcken: Kon men alle rokkenjagers maar zo beetnemen
Die … weten: Die overal het uiteindelijk resultaat van willen weten
552 in … kijken: ieders geheim willen kennen; mede scabreus
553 snoepers, vrouwenliefhebbers
554 verleiden
555 maer … best: maar het beste het minnespel nalaten
556 In de versie-1660 ontbreekt de passage 605-628
557 het is fraai
558 jy’er: jij voor hen
559 zwakte
560 aende … hangen: aan het klokketouw hangen, publiekelijk bekendmaken
561 verkerven, ongenoegen op de hals halen
550
551
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615

620

PHILIP
Maer al brenght ons de winter noch sulcken kou,
En onweer562, soo seghme, ’t is Winter ; een Varcken kan ’t oock
niet verkerven,
Al wentelt hy hem in sijn dreck, en al gaet hy al sijn kost
bederven,
Soo seytmen mee, ’tis een Varcken ; dus is ’t oock met een Boer,
gelijck ick lest sach,
Die met sijn melck-emmeren by een Varcken op een slee563 lach :
En al riepen de jongens, een droncke Boer, de luy gingen ’t
mekaer voor geen nieuws schryven,
Maer seyden, een Boer is een Boer, en al was ’t op een Paes-dagh
soo sal hy een Boer blyven.
564
En al verpeutert het een wijf noch soo, ’t is565 se is onnoosel566
en swack,
Sy moet pijn567 en armoet genoegh uyt-staen, laetse wat wil
hebben568, die lieve sack569 :
En daer by hebbense dan noch dat voordeel, datse haer selfs
seer schoon weten te kallen570,
Een man mach wat praten, maer wil de vrou soo moet hy
deur de mant vallen,
Sy sijn mondigh, dat wijst de Hal, de Vis-marckt, en
de Erf-huysen wel uyt571.
HAESJE
572
En ick kan wel mannen die over al by benne met de snuyt,

slecht weer
transportmiddel, ook buiten de periode van sneeuw en ijs
564 verprutst
565 ’t is: men zal zeggen
566 onkundig
567 zorgen
568 wat wil hebben: plezier hebben; achter wil ontbreekt de partitieve genitief-s
569 dat lieve mens
570 praten
571 wijst … uyt: bewijst; Erf-huysen - veilinghuizen
572 ken
562
563

625

630

635

Waer wat te snappen is573, ick wed haer het schortel-doeck
soo wel sou passen,
Trots574 de beste dienst-meyt die de schottelen loopt wassen.
PHILIP
Wel set dat dan tegen mekaer, de mans de doeck, en de vrouwen
de broeck,
575
Want waer wat te gouverneeren is daer valje ons veel te kloeck;
Maer sacht, wie komt ons hier op ’t onversienste576 naderen ?
HAESJE
577
Och mijn suyck’re-menghts -liefste, het is
onse Heer van bladeren578.
PHILIP
Ey siet hem eens gelijck een groote mast in een schuyt met drek
staen.
HAESJE
Niet waer, het hooft past hem tusschen de schouwers als
een Japons579 varcken ; wacht, ’k sal halen gaen
Mijn naey-goet, en komen hier wat nae mijn vermogen
queelen580.
PHILIP
Soo meughje (is hy half sot) sijn sinnen heelendal steelen.
LICHTHART
Ick bid u, laten wy wat aen een sy gaen op dat hy ons
niet sien en kan.
PHILIP
Wel kom, ick moet ghelijck als ghy eens sien, hoe dese man
Hem in sijn liefde hout, want onder alle dieren,

Waer … is: waar een voordeeltje te behalen is
niet onderdoende voor
575 beslissen
576 totaal onverwacht
577 Krachtterm uit versmelting van suikermond en sakrement
578 Ironisch voor een schilder wiens werk afbladdert (?)
579 Japans
580 zingen
573
574

En sijnder geen soo mal581 als die de minne vieren582.
Binnen.
Haesje gaet sitten naeyen, en singht.583
640

C3[r]

645

Cameniertje584, Cameniertje, gaet eens met een gauwe tree585,
Na mijn Heer den Advocaet, en seght mijn man is niet in stee :
Oui, oui, hola, hola,
Chambriêre, chambriêre, chambriêre vene sa586.

Hans van Tongen, uyt .
HANS
Och dat is een keeltje, nou is ’t oock puur met mijn ghedaen,
Wil ick haer aen-raecken587 ? neen, ick wil eerst een goet gebeetje
spreken gaen
Aen de liefde, op dat588 sijn mannelijcke589 wil ghelieft
te ghehengen590,
Dat ick voor dit briefje mijn lust ten end mach brengen.
Hy valt op zijn knien
O heylige liefde, ick bidje inder liefde dat ick mach,

verdwaasd
die … vieren: degenen die smoorverliefd zijn
583 In de versie uit 1660 is het hier volgende lied door een ander vervangen. Zie
de inleiding bij Hans van Tongen
584 dienstertje voor persoonlijke verzorging en vertrouwde diensten
585 snel
586 chambriêre vene sa: kamermeisje, kom hier; vene – venez, sa - ça, ‘hier’ (met
dank aan dr. Reinier Lops)
587 haer aen-raecken: t.w. met het wonderbrengende papiertje
588 opdat het; dat – dat + ‘t
589 De tekst vermeldt ten onrechte mannesijcke; ik volg de versie van 1660
590 toe te staan
581
582

650

655

660

665

Deur jouwer liefde, en heurder liefde, mijnder liefde591,
desen dagh
Ten vollen believen592, want inde liefde sal ick anders stervan,
En souje wel willen dat jou liefde, in mijn liefde,
soo sou bederven593 :
Dat was heel qualijck, want wat soutje baten dat ick in het graf,
Al onse liefde aende liefde van de wurmpjes gaf ?
Daerom bid ick eenmael, en andermael, och ! opent u ooren,
Laet u liefde mijn liefde aen-nemen, wilt mijn verhooren,
Besegelt mijn ceeltje, want het is niet ghesacreert594,
Verhoort mijn doch ten lesten, want sooje nou van me keert,
Soo meughje dencken595 dat ick soo langh uyt liefde sal schreyen,
Tot datmen mijn liefde, u liefde, en haer liefde, uyt mijn siet
verscheyen.
Hy staet op.
Daer ben ick soo op gehart596 of mijn nu al de werrelt
te hulp quam,
Dat gaet’er dan nae toe597, met sulcken heeten vlam
Als of ick vol gloeyende kolen was. Eerwaerdige, deughtsame,
En eerbare vrou-mensch, ick wensch u, en d’uwe, en by name
U groote schoonheyt, goeden dagh.
HAESJE
En ick u desgelijck.
HANS
Dus besich, alder-schoonste, daer soo menigh groote Rijck
Om vernielt sou worden, datje de Koningen sagen598 ?

mijn geliefde
beminnen
593 verloren gaan
594 gewijd
595 Soo .. dencken: Dan dient u te bedenken
596 Daer … gehart: Daardoor ben ik zozeer gesterkt
597 Dat … toe: bet. Ik ga er dan op af
598 besich … sagen: bemin [mij], allerschoonste, om wie zo menig groot rijk te
gronde gericht zou worden, als de koningen u gezien zouden hebben; WNT
bezigen 5
591
592

HAESJE
Daer wilme Sint Albrecht voor bewaren, ten soume niet
behagen.
HANS
Wat naeyje al, een open soompje, of schuyntje600, ghy naeyt
heel wit,
601
Heer wat een sindelijck spaensje , maer hoe net dat dit reeghje
parreltjes602 sit.
HAESJE
603
Kijck hanne-vaer , waer mach hy hem mee bemoeyen604.
HANS
Maer soete Haesje, die mijn sieltje dus komt boeyen605,
Salje mijn niet lief hebben, och ! hoe stae ickje an ?
HAESJE
Schaemje datje ’t seght, denckt omje vrou, en ick om mijn man.
HANS
Sooje dan niet wilt, soo sel ick het aers aen leggen,
En raecken u met dit ceeltjen aen, en sien watje dan sult seggen.
599

670

Hy raeckt haer aen, sy smijt het naey-goet wech, en
schiet hem toe.
675
[C3v]

HAESJE
Och Hansje, ick bekent, ick heb soo qualijck ghedaen606,
Dat ick jou goe eysch607 soo smalijck gingh versmaen.

moge mij
De versie 1644 heeft ten onrechte schuynje, ik volg die van 1660
601 wat een fraai spaansje (bepaalde versiering op linnengoed)
602 rijtje pareltjes
603 Kijck hanne-vaer: Let op, oude vrijer; mogelijk uit hane-vader, vgl. MNW hane
604 waer … bemoeyen: (tot publiek) Waar bemoeit hij zich toch mee!
605 komt boeyen: boeit
606 qualick ghedaen: verkeerd gehandeld
607 jouw gerechtvaardigde verlangen
599
600

HANS
Wel scheeren wy mekaer , mijn dunckt het sinne droomen !
HAESJE
Loop niet609, mijn hart, mijn is sulcken beseeten liefde
aen-gekomen.
HANS
Ick moet me wat druygh610 houden, die men niet en wacht,
die men niet acht611.
HAESJE
Och Hans ! ick word soo begeerigh nae u dat ick schier
versmacht612,
613
614
Laetme nou toch niet verlegen , mijn struyf-mont ,
ick salje geven
Wat datje hebben wilt615.
HANS
Hoe ben ick nou verheven616,
Soenen en gelt toe krygen, dat is al meer als ghemien617.
HAESJE
Nou mijn uyt-genome618 engel, wiltme eens vriendelijck
aen-sien619,
Hoe meughje620 mijn dus quellen, en soo langh laten pracchen621 ?
608

680

685

scheeren wy mekaer: houden wij elkaar voor de gek?
ga niet weg
610 onbewogen, droog
611 die … acht: diegene acht men niets waardig, naar wie men niet verlangt;
variant op Vlaamse zegswijze ‘Die niet en wacht en wordt niet geacht’, WNT
wachten II, 15, c 3de schrapje
612 sterf van liefdesverlangen
613 Laetme … verlegen: Laat me nu toch niet in wanhoop
614 koosnaam voor geliefde
615 Wat … wilt: Wat je (ook maar) verlangt
616 machtig
617 meer als ghemien: buitengewoon
618 verkozen
619 wiltme … aen-sien: heb een welwillend oog voor mij
620 kun je
621 smeken, vleien
608
609

HANS
Het was’er een meysje van seventien jaer, haer maegdom
woegh’er haer al te swaer622, nou wil623 ick barsten van lacchen.
Wel624 machmen segghen als een wijf tochtigh is, soo is’er
gheen houwen an.
HAESJE
Mijn hartje Barents625, kom, ey kom, mijn eygen sint Jan626.
HANS
Ick kan niet langer veynsen627, mijn soete butter doosje628.
Sy vlieght hem om den hals.
690

Mijn gesuyckerde lief.

HAESJE
HANS
Mijn hartje.
HAESJE

Och mijn troosje?

Sy smijt hem onder de voet, en gaet op sijn lijf sitten.
Wat bin ick geluckigh, mijn harder629, och ! je bent soo soet,
Ick hebje soo lief dat ickje schier doot soenen moet.
HANS
Ghy duwt mijn neck schier stucken630, soo blijfje daer aen
hangen.
Het … swaer: een liedfragment, dat hier zowel gesproken als gezongen kan
worden
623 moet
624 terecht
625 De keuze voor deze naam kan ik niet motiveren
626 bet.: zoetelief; naar geliefde heiligen, nl. Johannes de Doper en de apostel
Johannes
627 (mijn gevoelens) verbergen
628 Scabreuze aanduiding van vrouwelijk geslachtsorgaan werd aanduiding voor
de gehele persoon (totum pro parte)
629 Bet.: mijn minnaar; herder in idyllische zetting te begrijpen
630 kapot
622

695

700

HAESJE
O lieffelijcke mont wat most ick nae u verlangen,
Eer ickje eensjes kussen mocht, och ick sal eeuwigh de uwe sijn,
Soo aengenaem sinje631, mijn troost, mijn medecijn.
HANS
Nou Haesje, laet men op632, wy sellen dan meerder
vreught bedryven.
HAESJE
Het is onmogelijck dat ick vanje af kan blyven,
Mijn hartje springht van vreught.
HANS
Ey lieve laet me gaen.
HAESJE
Het is me niet moghelijck dat ickje kan ontslaen633,
Je bent soo soet, soo soet, soo soet, jae soeter als een suycker634.
HANS
Ick bidje laet mijn op, je breeckt mijn hals, wat duycker635.
Giertje Goris, uyt.
GIERTJE
Daer sinnense636. Hange-bast637, luys-hont, bloet-suyper,
scharluyn638.
HAESJE
639
Ick pack mijn spillen op .
Binnen.

Soo … sinje: zo zinstrelend ben je
laet men op: laat me overeind (komen); men bevat een verbindings-n voor
vocaal
633 vrij laten, bevrijden
634 als een suyker: dan suiker
635 wat duycker: krachtterm; duycker - verbastering van het woord duivel, waar een
taboe op lag
636 zijn ze
637 booswicht; lett. – strop om iemand op te hangen
638 schavuit
639 Ick … op: ik verdwijn met mijn naaigoed; spil – overdrachtelijk voor
vrouwelijke werkzaamheden
631
632

705

[C4r]
710

715

GIERTJE
Hanghje dus u siel over een tuyn640,
Hoereerder, bordiel-pol641, beedel-brock, fun642, guyt der guyten.
HANS
De duyvel moet men wijf hier ghebrocht hebben.
GIERTJE
Dat der buyten643,
De nicker644 het mit mijn niet te doen645, maer hy soeckt jou,
Echt-breecker, op-maecker646, leefje dus met een vrou,
Segh droncke drincker, en verteert haer gelt met
hoeren en snoeren647 ?
Ick selje daer een schut voor schieten648, jy selt de beurs
niet meer voeren,
649
Ick selje op een aere kam scheeren , bin ick aers
Goris en Giert650.
HANS
Schaemje, wat meugen de luy dencken, datje hier dus tiert.
GIERTJE
Schamen ! jy soutje schamen, en u goddeloose lust temmen,
Stucke-diefs, jy hebt al groot geluck dat ickje de baert niet gae
kemmen651,
Luysebos, en haelje de oogen en dat hayr uyt jou beseten kop652,

Heb je geen geweten? Vgl. WNT tuin 1, d.
hoereerder
642 rabouw
643 Dat der buyten: bet. Helemaal niet!
644 duivel
645 niet te doen: niets te maken
646 verkwister
647 lichtekooien
648 daer ..schieten: dat blokkeren
649 op … scheeren: bet.: op een andere manier berhandelen
650 bin … Giert: of ik ben niet Giertje Goris!
651 dat … kemmen: dat ik jou niet ga pijnigen; het beeld van de kam zet de
toneeldichter voort; constructie met possessieve datief, nl je de baert i.p.v. jouw
baert
652 jouw duivelse kop
640
641

720

725

Durf jy van schamen seggen, wel wat komtme noch al op,
Jou eer-vergeten beest, die noch wel op een kaeck mocht
raecken653,
En ick versweer het niet jou een plaets in ’t tucht-huys te laten
maken654.
HANS
Nou Giertje, bedaertje, het is mijn van herten liet,
Dat is al even-eens655, ’t is wel gedocht, maer de saeck is
niet geschiet656.
GIERTJE
O galligh-veugel657 wat hoef jy jou met andre te vermengen658 ?
Je hebt t’huys wercks ghenoegh, en hoeft niet uyt te brengen659,
Wat duyvel schortme meer als een aer, ben ick scheef of lam ?
Segh dras-broeck660, gat-vinck661, doenje mijn eerst nam
Was ickje goet ghenoegh, en ’t is noch niet bedurven662,
Och wat bedroefder vrou ben ick, was ick sleghts gesturven
Doen ick mijn beenen de alder-eerste-mael byje onder-stack663,
So sou ick dese hartseer niet beleven.
HANS
Nou Giertje, met gemack.

op een kaeck […] mocht raecken: aan de schandpaal kon geraken; bet.:
publiekelijk gestraft worden
654 ick … maken: ik zweer niet, voor jou geen plaats in het tuchthuis te laten
maken
655 Dat … even-eens: Dat komt op hetzelfde neer
656 de saeck … geschiet: bet.: ik heb geen geslachtsgemeenschap gehad. In de
versie uit 1660 is hier een stukje tekst ingevoegd, waarin Hans zijn vrouw met
het magische papiertje aanraakt, zodat zij weer van hem zal houden. De
wonderbare kracht blijkt het echter te hebben verloren. Zie verder de inleiding
bij deze klucht
657 galgenaas
658 met … vermengen: met andere (vrouwen) coïtus te plegen
659 niet uyt te brengen: niets buitenshuis te doen
660 scheldnaam; toespeling op ‘natte broek’
661 scheldnaam; toespeling op aarsgat of vr. geslachtsdeel
662 onbruikbaar
663 Doen … onder-stack: toen ik voor de eerste keer mijn benen bij jou (onder de
tafel) stak; bet.: toen ik van jou afhankelijk werd, Stoett 1943, 2225
653

730

735

740

GIERTJE
’t Is wel gheseyt, och, och, och, hoe sel ick het langer
aen-stellen664 ?
665
Goedeloos, en eereloos .
HANS
Jy moetje soo niet quellen :
Sie daer, ick beloofje, vergeeft het mijn nou, en soo het dan weer
geschiet,
Soo doet metme watje wilt, en vergeeft mijn u leven666 niet.
GIERTJE
Och Hans, Hans, hoe selje dit kunnen verantwoorden667.
Deynckt om het eynd dat soo langh is668, och! datj’er eens na
hoorden669,
670
Ghy wort te met een dachjen ouwer, en je valt al van quaet,
in quaet,
Wat selje dan ten lesten worden, segh booswicht, onverlaet671 ?
HANS
Kan ickje tot geen ghenade bewegen, daerje672 mijn dus siet
schreyen ?
GIERTJE
Jae Crokedils tranen, ick weet wel vanje vleyen,
Jou hart is een afgront van valsheyt, soo bedrieghje mijn altijdt,
Want ghy speult een mans leugen is een vrouwe troost673,
maer o spijt,
By een hoer te loopen, een hoer, sie daer674 had ickse ghekregen,

aanleggen
Goedeloos, en eereloos: (Ik raak) zonder bezit en verlies mijn eer
666 zolang je leeft
667 nakomen
668 Deynckt … is: Realiseer je de afloop die zo ver weg is
669 Datj’er … hoorden: luisterde je er maar eens naar
670 langzamerhand
671 trouweloze
672 terwijl je
673 een mans … vrouwe troost: de leugen van de man is een vrouwenvertroosting;
vrouwe troost is hier een eufemisme voor het mannelijk lid
674 Kijk!
664
665

’k Souwer soo ghehane-veugelt675 hebben, datse op geen wegen676
Daer van roemen sou, dat sy onder mijn handen had geweest,
Dat wou ickje wel gheswooren hebben677, ghy overgeven beest678,
Deynckje niet dat een stadt om duske679 dingen kan
verdrincken680.
HANS
Ick bidje, moertje Goris, laet jou haestige moet681 wat sincken.
GIERTJE
Nou flucks me nae huys, ’t het hier langh ghenoegh gheduurt,
Wy sellen mekaer noch meer spreecken in onse buurt :
Ick sel mijn Krelis-oom ontbien, en al dese dingen seggen,
Die selje dan de Text en ’t besluyt682 noch wel beter uyt-leggen.

745

750
v
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Binnen
Lichthart en Robbert, uyt.683
LICHTHART
Deur gaense, armen bloet, hy had het soo niet ghedocht.
ROBBERT
Kom margen vry weer, ghy hebt u ey wel om een braspenningh
verkocht684.
LICHTHART
Het viel hem een duur soenen, ick sou wel durven achten,

afgerost
nergens
677 Dat … hebben: bet.: Daar kun je volstrekt zeker van zijn
678 van God verlaten beest
679 zodanige
680 ten onder gaan
681 plotselinge of felle woede
682 de Text en ’t besluyt: de motivering en de conclusie
683 In de versie-1660 is Robberts tekst in vs. 752 toebedeeld aan Philip en die in
vss. 755, 756 aan Haesje.
684 ghy … verkocht: (tot publiek) u hebt uw ei wel tegen geld voor een overdadige
maaltijd verkocht; vrij: u hebt groot voordeel behaald
675
676

755

Dat hy hem voortaen het loopen685 met dese reys wel sal
wachten686.
ROBBERT
Hy is uyt-gestreecken687, soo dat hy neffens hem688 andre
leeren kan,
Dat het vreemde vrouwen vervolgen niet en past voor
een getrout man.
LICHTHART689
Ofje segghen wout, de vryers hebben wat vrydom, als
de vrouwen selfs soo sot sijn datse ons beminnen ;
Nou kom, al langh ghenoegh, ’t Heerschop en de Vrou690
wachten ons daer binnen.
EYNDE.
[GRAFISCHE VERSIERING met beer, twee slangen en
symmetrische bladermotieven]

op vrijersvoeten gaan
nalaten
687 te pakken genomen, gestraft
688 neffens hem: naast zichzelf
689 De hier volgende slotclaus ontbreekt in de versie uit 1660
690 ’t Heerschop en de Vrou: m.b.t. Philip en Haesje, de opdrachtgevers van het
schilderwerk
685
686
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WANHÉBBELYKE1
L I E F D E.
K L U C H T S P É L.

[Beeldmerk van Nil Volentibus Arduum, voorstellende een jongeman die
een steile rots beklimt en bijna de top heeft bereikt, waar een
laurierstruik groeit.]

NIL.VOLENTIBUS.ARDUUM2
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS3, op de Nieuwen Dyk,
In den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.

Mét Privilegie.

afwijkend van de maatschappelijke normen
Zinspreuk die gewoonlijk als naam van het dichtgenootschap wordt gebruikt.
De betekenis luidt ‘niets is steil (onoverkomelijk) voor hen die willen’.
3 Uitgever, boekverkoper en vooral vermaard als boekbinder; gedoopt 16 okt.
1642, begraven 17 okt. 1687.
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[p.3, A2r]
COPYE
Van de
P R I V I L E G I E4.
Staten van Holland ende West-Vrieslandt doen te weten .
DEAlsoo
Ons vertoont is by eenige Liefhebbers van de
5

Nederduytsche Tael en Poëzy6, hoe dat sy al voor eenige Jaren, na7 het
voorbeeld van de Italiaensche en Fransche Academien8, t’Amsterdam
[005] opgerecht hadden, een Konstgenoodtschap onder de Prent en
Sinspreuke van NIL VOLENTIBUS ARDUUM, waar in dagelijks
gearbeyt was, en noch wiert9, tot voortsettinge10 van onse Taal en

Syntactische hoofdstructuur van de Privilegie:
De Staten van Holland ende West-Vrieslandt – onderwerp, doen te weten –
gezegde, Alsoo … ter contrarie (002 – 065) bestaat uit twee hoofdzinnen
die samen inhoudelijk als ‘lijdend voorwerp’ bij dit gezegde fungeren.
Dan volgen nog de vermelding van plaats en datum van het opmaken
van het privilegie, alsmede de namen van de ondertekenaren.
• In Alsoo … te vinden (002 – 030) is soo hadde sich het selve Konstgenootschap
genootsaakt gevonden, om sich te keeren tot Ons (023, 024) de hoofdzin, waar
drie bijzinnen aan voorafgaan: 1.Alsoo … waren (002-009), 2.dewyl …
doen (009-014) en 3.vermits … worden (014-022), terwijl aan het selve
Konstgenootschap een (predicatieve) nabepaling in de vorm van een
verbonden deelwoordconstructie hangt: ootmoedelyk … te vinden (24-30).
• SOO … ter contrarie: (030 – 066) ’t – voorlopig onderwerp, IS – gezegde,
dat Wy … ter contrarie – onderwerp, SOO – bijw. bep. Deze interpretatie
in aansluiting bij WNT zijn (I), A, 4 en 5.
4 door de overheid verstrekt alleenrecht (octrooi) voor het mogen uitgeven van
boekwerken
5 doen te weten: laten [het volgende] weten, maken [het volgende] bekend
6 Alsoo … Poëzy: Omdat ons door enkele bevorderaars van de Nederlandse taal
en dichtkunst te kennen is gegeven
7 naar
8 Opm.: verenigingen of genoodschappen ter beoefening en bevordering van
wetenschap, letteren of kunst
9 werd
10 ter bevordering
•

Dichtkunst, gelijk11 ook al eenige werkjens, nu en dan daar van in ’t licht
gekomen, en door den druk gemeen gemaakt waren; en dewyl12 van
[010] tyt tot tyt uytgegeven souden worden grootere werken, die by dat
Konstgenootschap, sommige reets gemaakt, sommige noch
onderhanden waren13, waar toe het selve14 boven haar tyt en arbeyd,
noch groote kosten tot den druk, en wat daar meer toebehoort, soude
moeten doen, en vermits ook niet sonder groote reden gevreest wierd,
[015] dat al het gene van eenigh belangh zynde, by het selve
Konstgenootschap uytgegeven soude worden15, aanstonts door andere
soude mogen16 werden naargedrukt, en sonder eenige opmerkingh17, veel
min naauwkeurigheydt der Spelling oft nettigheydt der Tale18, aan al de
wereldt gemeen gemaakt, waar door het goede Insigt tot opbouwingh
[020] der Nederduytsche Tale, ende voortsettinge19 van de
welsprekentheydt in de selve verhindert, en de lust om daar in voort te
gaan aan het voorseyde Konstgenootschap soude benomen worden;
soo20 hadde sich het selve Konstgenootschap genootsaakt gevonden, om
sich te keeren tot Ons21, ootmoedelyk versoekende22, dat het Ons
[025] gelieven mogte haar te begunstigen alle de werken, die uyt het selve
Konstgenootschap in ’t licht gebraght souden worden, met Ons Octroy
voor 20 jaren langh, en onder soodanige straffe tegen de gene, die de
selve soude nadrukken, verkoopen, oft elders naargedrukt, in dese Onse
Provintie voeren om te verkoopen, als het Ons soude gelieven goet

terwijl, WNT gelijk (IV) IV
omdat
13 die by … onderhanden waren: waarvan sommige door dat kunstgenoodschap
reeds gemaakt [en] sommige nog in bewerking waren. In de tekst is deze zin
ontspoord, doordat die onderwerp is bij waren en tegelijkertijd ook sommige (2x)
die functie opeist.
14 het konstgenootschap
15 dat al het gene … soude worden: dat al hetgeen wat van bijzonder belang is, door
dit kunstgenoodschap uitgegeven zou worden.
16 kunnen
17 aandacht
18 zorgvuldigheid in taalgebruik
19 bevordering
20 daarom (Opm.: dus op grond van de drie voorgaande overwegingen)
21 Opm.: de Staten van Holland en West-Vrieslandt
22 Vrij: met het nederige verzoek
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[030] te vinden23. SOO24 IS ’t, dat Wy, de Sake en ’t Versoek voorsz.
overgemerkt hebbende25 ende genegen wesende ter bede van de
Supplianten26, uyt Onse rechte wetenschap27, Souveraine macht ende
authoriteyt de selve Supplianten geconsenteert, geaccordeert, en
geoctryeert hebben28, consenteren, accorderen, ende Octroyeren mits
[035] desen, dat sy gedurende den tyt van vyftien eerstkomende Jaren, de
Werken by het voornoemde Konstgenootschap onder den Tytul van
NIL VOLENTIBUS ARDUUM gemaakt werdende oft alrede zynde,
binnen den voornoemden Onsen Lande alleen sullen mogen drukken,
uytgeven ende verkoopen, verbiedende daarom allen ende eenen
[040] iegelyken, de selve werken na te drukken, ofte elders naargedrukt
binnen onsen Lande te brengen, uyt te geven ofte te verkoopen, op
verbeurte van29 alle de naargedrukte, ingebraghte ofte verkofte30
Exemplaren, ende31 een boete van drie hondert guldens daarenboven te
verbeuren32, te appliceren33 een derde part voor den Offi- [p.4, A2v] cier
23 dat het Ons gelieven mogte haar te begunstigen … te vinden (024 – 030): de
oorspronkelijk onpersoonlijke constructie wordt opgeheven. het fungeert hier
namelijk als voorlopig onderwerp bij mogte gelieven; doordat haar te begunstigen …
te vinden als onderwerp optreedt. Hierin is haar het belanghebbend voorwerp bij
te begunstigen en alle de werken … gebraght souden worden lijd. vw. en met Ons octroy
… te vinden bijwoordelijke bepaling. Stilistisch blijft het merkwaardig, dat alle de
werken met een octroy worden begunstigd in plaats van dat het konstgenootschap
wordt begunstigd met een octroy voor alle de werken. Vgl. dat … verkoopen (035042), waar zy (de aanvragers namens het kunstgenoodschap) het alleenrecht
voor drukken, uitgeven en verkopen verkrijgen.
24 daarom; namelijk op grond van het bovenstaande beargumenteerde verzoek
25 de Sake … overgemerkt hebbende: nadat wij de voornoemde zaak en het
voornoemde verzoek nauwkeurig nagegaan zijn; deelwoordconstructie, te
verbinden met Wy
26 genegen … Supplianten: omdat wij genegen zijn tot [inwilliging van] het verzoek
van de indieners; deelwoordconstructie bij Wy; suppliant - indiener van een
verzoekschrift bij een autoriteit
27 vanwege onze grondige kennis [van de zaak]
28 geconsenteert, geaccordeert, en geoctroyeert hebben: vergund, toestemming verleend en
gemachtigd hebben
29 op verbeurte van: op verbeurtverklaring van
30 verkochte
31 en [op]
32 daarenboven te verbeuren: die daar bovenop betaald moet worden

[045] die de calange34 doen sal, een derde part voor den Armen der
plaatsen daar het casus voorvallen sal, ende het resterende derde part
voor de Supplianten. Alles in dien verstande, dat Wy de Supplianten, met
desen Onsen Octroye alleen willende gratificeren tot verhoedinge van
hare schade door het nadrukken van de voorsz. Werken35, daar door
[050] in geenigen deele verstaan, de Inhoude van dien te authoriseren of
te advouëren36, ende veel min het selve onder Onse protectie ende
bescherminge eenig meerder credit, aansien ofte reputatie te geven;
Nemaar den Supplianten in cas37 daar in iets onbehoorlyks soude mogen
influeren38, alle het selve39 tot haren lasten sullen gehouden wesen te
[055] verantwoorden, tot dien eynde wel expresselyk begerende40, dat by
aldien41 sy desen Onsen Octroye voor de selve Werken sullen willen
stellen, daar van geene geabbrevieerde ofte gecontraheerde mentie42
sullen mogen maken; Nemaar gehouden sullen wesen, het selve Octroy
in ’t geheel, en sonder eenige Omissie daar voor43 te drukken, op pene
[060] van het effect van dien te verliesen44. Ende ten eynde45 de
Supplianten desen Onsen consente46 en Octroye mogen genieten naar
behooren, lasten47 wy allen ende eenen iegelyken, dat sy de Supplianten

[alsvolgt] toe te wijzen:, te bestemmen:
de bekeuring
35 dat Wy de Supplianten … Werken: dat wij, die de supplianten alleen met dit
octrooi van ons willen begunstigen ter voorkoming van haar nadeel door het
nadrukken van de voornoemde werken; de Supplianten … Werken deelwoordconstructie met willende, te verbinden met het voorafgaande Wy; de
komma achter Supplianten is misleidend [m.i. een zetfout].
36 te authoriseren of te advouëren: [als haar mening] te erkennen of goed te keuren
37 in geval
38 soude mogen influeren: mogelijk zou insluipen
39 alle het selve: dit geheel
40 tot dien eynde … begerende: waarbij wij tot dat doel zeer uitdrukkelijk verlangen
41 by aldien: als
42 geen verkorte of samenvattende versie (vermelding)
43 Opm.: voorafgaande aan het werk
44 op pene van …te verliesen: op straffe van de geldigheid van het octrooi te
verliezen
45 opdat
46 toestemming
47 gelasten, bevelen
33
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van de inhoudt van desen doen laten48 ende gedoogen, rustelyk, vredelyk
ende volkomentlyk genieten ende gebruyken49, cesserende alle belegh
[065] ende wederleggen ter contrarie50. Gedaan in den Hage onder51
Onsen grooten Zegele hier aan doen hangen, den XV Maart, in ’t Jaar
onses Heeren en Saligmakers duysent ses hondert seven en seventigh.

A.Br. d’ASPEREN, 1677.
Ter Ordonnantie van52 de Staten

HERBERT van BEAUMONT53, 1677.
Het KONSTGENOOTSCHAP heeft het Récht van de bovenstaande
PRIVILEGIE, aangaande DE WANHEBBELYKE LIEFDE vergunt
aan ALBERT MAGNUS, Boekverkooper tót Amsterdam.
In Amsterdam, den 1 December, 1678.

doen laten: vrij: met rust laten
gedoogen … gebruyken: [dat zij de supplianten] toestaan in rust, in vrede en
geheel en al [de inhoud van het octrooi] aan te wenden en te gebruiken
50 cesserende … ter contrarie: door af te zien van alle contraire tegenstand en
verweer
51 door
52 op last van
53 Geb. te Middelburg in 1607, overl. te ’s-Gravenhage en begr. in de Groote
Kerk te Dordrecht 12 maart 1679. Vanaf 1640 was hij secretaris en
chartermeester van de Staten van Holland en West-Friesland. (NNBW, dl 9, p.
43, 44 onder www.biografischportaal.nl)
48
49

V E R T O O N E R S.

JOOST, Weduwnaar.
GEERTRUIJ, Weduw.
HENDRIK, zoon van Joost.
LUCIA, dóchter van Geertruij.
ADRIAAN, neef van Joost.
AGNIET, nicht van Geertruij.
Het Tooneel is voor het huis van Geertruij.

p.5, A3[r]
DE
W A N H É B B E L Y K E54

L I E F D E.
K L U C H T S P É L.

E E R S T E B E D R Y F,
E E R S T E T O O N E E L.
JOOST, HENDRIK.
JOOST
K zég nóch ééns55, ’tzyn grillen al dat verliefd weezen.
HENDRIK
’tIs waar Vader; maar jy waart56 ook verliefd voor dézen;
Want zonder dat hadje jou eigen’ meid57 niet getrouwd,
Daarje my gewonnen hébt58.
JOOST
’t Heeft me genoeg berouwd.
Daarom spiegelje aan my, en stél jou hart te vréden59.
HENDRIK
Zo myn liefde niet gegronder was, dan hadje réden;
Maar de dóchter is myns gelyk, zy heeft veel goed60;
Z’is schoon, zy mag me wel lijen; én ik héb moed,61
Zoje de moeder ééns over ’t huuwelyk aan wilt spreeken;
Al de kwéstie wordt in een ommezien vergeleeken62.

I
005

010

afwijkend van de maatschappelijke normen, ongepaste
één keer
56 jy waart: jij was; waart is de vorm die bij gy hoort.
57 dienstmeid
58 Daarje … hebt: bij wie je mij verkregen hebt
59 stél … te vréden: breng je hart (liefdesverlangen) tot bedaren
60 veel bezittingen
61 ik héb moed,: ik heb hoop [op een goede uitslag]., ik heb [er] vertrouwen [in].
62 Al … vergeleeken: [Dan] wordt het hele probleem in een mum van tijd
opgelost
54
55

JOOST
Wat kwestie is ’er, Héndrik?
p.6, [A3v]
HENDRIK
Geen andere, vader, als ’t géld,
Daar scheidtze63 niet graâg van, zo ’t schynt, en dat stélt
De zaak alleenig64 uit. Want ziet, waar zouden we van leeven?
Ik héb geen styl van doen65.
JOOST
Maar hébj’er al te verstaan gegeeven,
015
Dat ik jou vyf én twintig duizend gulden mêe geven zou?
HENDRIK
66
Ja, dat weet ze wél , vader; maar ik weet niet, wat de vrouw67
Schorten mag; z’onthaaltme wél, én68 ze wil niet toelaaten,
Dat ik haar dóchter héb; doch dat ik by heur kom praaten,
Daar bidtze my altyd om, én dat mét sulken genegenheid,
020
Dat ik niet bedénken kan, hoe ’t wérk geleegen leit69.
JOOST
’t Vaders goed kanz’er70 dóchter ommers niet onthouwen.
HENDRIK
Zo is ’t Vader; maar zo we anders niet hébben zouwen,
Zou ’t sober omkomen71; want haar man was eerst haar knécht
Die ze daar na trouwde.
JOOST
Is ’t de waarheid, datje me zégt?
HENDRIK
025
Ja Vader, en in ’t huuwelyks kontrakt wierd beslooten
Geen goederen noch winst gemeen72, én dat hy voor zyn koten73
Opm.: -ze - de moeder, Geertruij
alleen maar
65 geen styl van doen: geen beroep; WNT stijl (II), 9
66 goed
67 Opm.: de moeder
68 maar
69 hoe … leit: hoe de zaak in elkaar steekt
70 kanz’er: kan zij haar (bez. vnw.)
71 Zou … omkomen: vrij: zou het een karige bedoening worden
72 Geen … gemeen [te zyn]: dat goederen noch winst gemeenschappelijk zouden
zijn; Geertruij en haar man waren dus op huwelijkse voorwaarden getrouwd
63
64

030

Maar vyf honderd pondt74 in gebrógt had, niet meêr
Is nu haar Vaders goed.
JOOST
Wél Hendrik, hébje geen eer
In je lyf? jy na de dóchter van een knécht te kyken,
Een kaale schóft, én licht een knoet, een poep75, óf zyns gelyken?
Dénkje niet omje vrinden, én jou kóstelyk geslacht76?
En hébje geen schaamt, dat jy dat zo weinig acht?
Een kaalvinks dóchter!77 een kaalvinks dóchter! ’k stop myn
ooren.

p.7, A4[r]
Neen, dat’s óf78, dat’s óf, zwyg, zwyg; ik wil’er niet na horen.
HENDRIK
035
Laat me tóch nóch een woord spreeken.
JOOST
Wél nou, wél nou;
Wat wouje zeggen?
HENDRIK
Wat was tóch jou zalige vrouw79?
JOOST
Dat was jou moeder.
HENDRIK
Mét réden80; maar van waar gekomen?

73 gevrij, (liefdes-)spel; kennelijk had hij Geertruij zwanger gemaakt, waardoor
het huwelijk in wezen al geldig was
74 Opm. : één pond Hollands (40 groten) had de waarde van één gulden [H.
Enno van Gelder, De Nederlandse munten, register]. Dit was grofweg het dagloon
van een arbeider. A. Pol, conservator aan het Geldmuseum te Utrecht, wees me
er op, dat pond een laat-middeleeuwse rekeneenheid was, zodat hier mogelijk
archaïserend woordgebruik in het spel is.
75 Opm.: een knoet, een poep – hier scheldnamen voor mensen, vooral arbeiders,
uit Noord-Duitsland (Westfalen en dergelijke), later een algemeen scheldwoord
voor mensen van lage afkomst
76 jouw hoge afkomst
77 de dochter van een armoedzaaier!
78 dat’s óf: dat (nl. jouw vrijerij met de dochter van Geertruij) is afgelopen!
79 jouw vrouw zaliger
80 inderdaad

JOOST
Wat weet ik het , ’k héb ’er myn leeven niet na vernómen82.
HENDRIK
Van Wéstfalen83, Vader, zo heeft ze me dikwils zélf vertéld.
JOOST
040
Wat wouje daar méê zeggen?
HENDRIK
Hadze niet meê veel geld? 84
JOOST
Al haar goed was haar eigen.
HENDRIK
Maar hoe kwam jy bijer85,
Of mét haar te trouwen?
JOOST
Zy was vryster86, en ik was vrijer.
HENDRIK
Dat is de vraag niet, maar was zy te vooren niet jou meid?
JOOST
Wél wat óf déze béngel, dénk ik, daar aan geleegen leit87?
HENDRIK
045
’k Wil zéggen, wy hébben malkander niet88 te verwyten,
Nóch ons geslacht hoog op te haalen, óf heel wég te smyten;
p.8, [A4v]
Nóch haar dóchter, nóch jou zoon, nóch myn vaar, nóch haar
moêr.
89
’t Is loot om oud yzer, huij is karremélks broêr .
81

Wat weet ik het: bet.: Hoe zou ik dat weten?
gevraagd
83 Opm.: het hertogdom met Münster als belangrijkste stad
84 Hadze … geld?: Had ze eveneens niet veel geld?, vrij: Bezat zij niet ook [d.i.
evenals de vader van Hendriks geliefde] weinig geld?
85 bijer: bij haar
86 een ongehuwde jonge vrouw
87 Wel … leit?: bet.: Wel, ik vraag me af, waarom hecht deze brutale jongen daar
zo’n belang aan?; vrij: Wel, ik vraag me af, waar bemoeit deze brutale knul zich
mee!
88 niets
81
82

050

055

060

065

Men maakt hier zulken staat niet meêr90 van oude geslachten.
’t Is waar, die der van óf komen91, willen zich doen achten,
Maar wanneer men het te deeg mét een bril beziet,
Myn lieve Vader, ’t is ’em dat eijereeten niet92,
Om zich wéderom met diergelyke stammen te paaren,
O neen, maar ’t is om met die kwinkslag93 schatten te vergâren:
Want komt ’er een boerenrékel, én heeft hy goed,
Of een dóchter van schoorsteen- óf stillevegers bloed94,
Zo de vaâr maar goude kluiten nalaat, én dat mét hoopen,
Zo kunnen zy zich gemakkelik in een tréffelyk huis verkoopen95.
Vader, vader, ’t géld is de leus hier te Amsterdam,
Die dat heeft, verziertmen haast wapens96, én een oude stam.
Als by éksempel, haar Vaders naam was Hans Vlégel97;
Een oude vlégel op een azure véld, mét déze régel,
’k Scheij ’t koren van ’t kaf, óf een diergelyke zin,
Is straks98 een goed wapen; én zo raakt ’er de Edelman in.
JOOST
Maar jy zégt, dat haar moeder niets van ’t hare wil schénken?
HENDRIK
Als jy haar aanspreekt, Vader, zal zy zich wél99 bedénken;
Zy staat licht100 op haar reputatie, én begeert misschien

huij … broêr: bet.: het maakt geen verschil; lett.: wei is het broertje van
karnemelk; variant van ‘wei is karnemelks borg’; wei of hui is de zoete vloeistof
die na de afscheiding van de kaasstof van de melk overblijft.
90 Men … meêr: men maakt niet meer zo’n ophef van; men beroemt zich niet
meer op
91 die …óf komen: die daarvan afstammen
92 ’t is … niet: bet. van de uitdrukking: dat is voor hem de ware reden niet (Stoett
1943, nr. 541)
93 met dat aardigheidje, trucje
94 van … bloed: vrij: van zeer lage geboorte; stilleveger – schoonmaker en ruimer
van (buiten het huis gelegen) toiletten met beerput, vgl. Oudemans Middel- en
Oudnederlandsch woordenboek onder stillevaeghen en stillevaegher
95 Zo … verkoopen: vrij: Dan kunnen zij zich gemakkelijk vergalopperen (te
buiten gaan) door een kapitaal huis te kopen; vgl. WNT ver- (V) III, 11 en 12
96 Die … wapens: Voor wie dat heeft, bedenkt men zo maar familiewapens
97 Opm.: hier spelen twee betekenissen gelijktijdig: ‘lomperik’ en ‘dorsvlegel’
98 meteen
99 vast
89

070

Een behoorlyk verzoek101, dat jy myn aan komt biên.
JOOST
Maar zo dat miste, én wierd ik ook eens afgeslagen.
HENDRIK
Dan was ’t maar, als ’t nu is.
JOOST
Ik myn reputasie102 waagen
Aan een kaale knechts dóchter, én bot vangen, heel niet;
’k Moest eerst verzékerd weezen, dat ’et gaan zou103.daarom ziet,

p.9, A5[r ]
Dat j’et zo vérr’ bréngt, dan104 zal ik me laaten beweegen;
Anders zal ’er niet van vallen105. En spreek me daar niet in teegen.
HENDRIK
075
Ik héb ’t zo vérr’ gebragt, als ik het immer106 bréngen kan.
JOOST
Wél zo laat het ’er by steeken, én spreekt ’er geen107 meer van.
HENDRIK
Aij, vader, gaat ’er tóch; kozyn108 Adriaan zal ’er ook weezen,
Met zyn vryster109 heurluij nicht, om haar daar toe te beleezen110,
Zy hébben ’t my beloofd. Aij vader, doet ’er tóch ’t uwe toe,
080
En héb médelyden met myn liefde.
JOOST
Hendrik, maak me ’t hoofd niet moê,
’k Zég, dat ik myn rippetasie zo niet in gevaar wil stéllen.

waarschijnlijk
een [huwelijks-]aanzoek volgens de regels, [namelijk] …
102 míjn reputatie; contrasterend met haar reputatie in vs. 67
103 dat … zou: dat het zou lukken
104 dan, op die voorwaarde
105 Anders … vallen: anders zal het niet gebeuren, vrijer: anders komt daar niets
van in
106 ooit
107 niemand; WNT geen I, 2
108 neef; opm.: kind van broer of zus (Fr. neveu), ofwel kind van oom of tante
(Fr. cousin), hier het laatste
109 geliefde, vaste vriendein
110 om … beleezen: om haar (t.w. Geertruij) daartoe over te halen (nl. tot het
huwelijk van Hendrik en Lucia)
100
101

HENDRIK
En jou zoons leeven wél? want het zal my zo kwéllen,
Dat ik niet langer begeer te leeven, zo ik af moet staan111;
Maar ik zal daadlik in den oorlog tégen den Fransman gaan,112
085
En een eerelyke113 dood zoeken, in plaats van een kwynend’
leeven,
114
Want myn liefde, weet ik wél, zal my tóch nooit begeven.
JOOST
Ia wél, die liefde leit jou béngels altyd wél in ’t hoofd,
Nóchtans is ’t een krankzinnigheid115, die jou de zinnen116
berooft.
Dat117 jy je niet inbeeldde, dat je verliefd moest weezen118,
090
Ie zoudt van geen liefde weeten, nóch veur geen liefde vreezen119,
Maar wees verliefd, én blyf verliefd, zo ’t zo wezen moet;
Dóch zie na een andere dóchter, én na meêr goed120.
HENDRIK
Och, z’is te schoon, haar oogen zouden ’t wreedste hart verleijen;
En daar is goed genoeg, wou ’er de moeder maar van scheijen.
095
Haar schoonheid…
p.10, [A5v]
JOOST
Nou schoonheid, straks121 liefde; ja wél, ja wél!
Iy jonge béngels bént zót, ik spring schier uit myn vél.
Nou ’k moet dat schoontje eens zien, én ik ga de moêr spreeken.
zo … staan: als ik moet opgeven; vrij: als ik [met haar] niet verder mag gaan
Maar … gaan: Wel, ik zal meteen in de oorlog tegen de Fransen gaan;
bedoeld is de strijd tegen Lodewijk XIV in de periode 1672 tot 1678, het jaar
waarin de Vrede van Nijmegen werd getekend
113 eervolle
114 Want … begeven: Want ik weet zeker, mijn liefde zal mij toch nooit verlaten;
zinsvervlechting van hoofdzin en lijd.vw.zin (hier met hoofdzinsvolgorde)
115 verdwazing
116 [van] het verstand
117 Als; Dat is op te vatten als verkorting uit Als dat, zie WNT dat (II) 12
118 dat … weezen: vrij: dat je gedrongen werd verliefd te wezen
119 nóch … vreezen: vrij: en je evenmin zorgen maken om de liefde; de twee
ontkenningen heffen elkaar niet op
120 naar meer bezit, naar grotere rijkdom
121 zojuist, daarnet
111
112

100

105

110

Maar Héndrik jy zélt me daar na ’t hooft niet meêr breeken,
Zo ik van de lavuit kryg122; dat gaat ’er zo na toe123;
Hoor je wél124, Hendrik, maak me daar na ’t hoofd niet moe
Mét al dat liefde én schoonheid, en al zulke zótte grillen,
Want jy zult daar na willen moeten, dat ik zal willen.
Versta je dat?
HENDRIK
Ia vader, ik zal ’t doen; en ik beloof ’t,
Maar doe haar het verzoek tóch mét geen onbezadigt hoofd125,
En geef de moeder geen réden van u af te zétten126.
JOOST
Ia, dat beloof ik je, ’k zal myn bést doen, én op myn woorden
létten.
Dat ’s gang127. kom jy hier over een half uurtje weêrom,
En wacht me hier dan zo lang, tót dat ik weêr uit den huize kom.
HENDRIK
Aij vader, houd myn liefde tóch geduurig in de zinnen.
JOOST
Ia, ’k zal. dat liefde …liefde…dat schoonheid…dat beminnen…
Die béngels! die lékkers128! schoonheid…liefde…wat een
dolligheid!
Nou ’k mag gaan klóppen, dewyl ’t tóch zo geschapen leit.

Zo … kryg: Als ik bedrogen uitkom, Als ik voor de gek word gehouden, vgl.
Stoett 1943, nr 629 en WNT lavuit
123 dat … toe: vrij: zo is het gesteld, zo wil ik het hebben; vgl. WNT gaan II, 7
(kol. 90)
124 Hoor je wél: Luister goed
125 mét … hoofd: met een kálm gemoed; litotes (door dubbele ontkenning het
tegendeel benadrukken)
126 van … zétten: u af te wimpelen; van (expletief) heeft een bereik over de hele
inf.-constr.
127 Bet.: Daar ga ik; WNT gang I, A, II, 2 (XVIIe E.)
128 kwajongens
122

II.TONEEL
JOOST, LUCIA
p.11, [A6r]

JOOST
Oeden dag, dóchter, kan ik Juffrou Geertruij niet spreeken?
LUCIA
Neen, moeder is niet in.
JOOST
“Hendrik heeft wél uitgekeeken.
“Wat brust me die jongen!129 Wat zeg je, is moeder niet in.
LUCIA
Neen, maar zy zal straks weêr t’huis zyn.
JOOST
Ia wél, na myn zin
Is ’er geen mooijer Engeltjen op de waereld geboren130.
LUCIA
Wat praat je by jou zélf, bén je moeijelik131, dat je een verlooren
Gang gedaan hebt? wacht maar een oogenblik, myn heer,
Zy kan niet uitblyven; binnen een kwartier is ze hier weêr.
JOOST
Dat ’s een middeltje! dat ’s een montje! dat zyn oogen! 132
LUCIA
Wat schort ’er, myn heer?
JOOST
Och, die dat meisjen eens zou moogen?
Ia wél, was ’t myn zoons liefste niet.133

G

115

120

Hendrik … jongen!: een terzijde; Hendrik heeft goed uit zijn ogen gekeken.
Wat kwelt me die jongen!; opm.: Joost voelt zich hier al aangetrokken door de
schoonheid van Lucia, maar moet zich inhouden omdat zijn zoon haar wenst
130 Ia wél … geboren: een terzijde; Jawel, naar mijn mening is er geen schoner
engeltje op aarde geboren
131 ontstemd
132 Dat ’s … oogen!: een terzijde; middeltje - taille
133 Och … niet: een terzijde; verzuchtend: Och, degene die dat meisje eens zou
mogen beminnen … jawel! als het niet het liefje van mijn zoon zou zijn, [dan
…]; Vrij: Och, mocht ik dat meisje eens beminnen … jawel! Als zij nog vrij zou
zijn, [dan…]
129

LUCIA

Wat praat je by jou zélven al134?

JOOST
Ik zég, dat ik wat by jou praaten, én jou moeder wachten zal.
125
Heb jy geen kénnis aan my? 135
LUCIA
Neen, na myn béste weeten.
JOOST
Maar myn zoon die kén je wél?
LUCIA
Hoe is die tóch geheeten?
JOOST
’t Is Héndrik, die jou vryt, spélt hy me geen leugens op de mouw.
p.12, [A6v]
LUCIA
’k Had niet gedacht, dat ik van daag ’t geluk ontmoeten zou
Van zyn vaders byzyn136, én blyf hem veel dank daar voor
schuldig,
130
Dat hy my die eer doet aandoen.
JOOST
Hy is zeer onverduldig
Om u te bezitten, én heeft my gebéden uit al zyn ziel,
Dat ik jou moeder ééns aanspreeken zou, óf ’t haar geviel
Een eind van dit vrijen te maaken, én dat kwam ik ’er vraagen
LUCIA
Dan is uw boodschap al gedaan, én uw zoon afgeslagen137.
JOOST
135
Hoe dat zo?
LUCIA
Ik zég, indien ’t aan myn moeder mogt staan138,
Want zy heeft deze morgen zeer tégen my aangegaan139,
Wat […] al: Wat allemaal
Heb .. my?: Ken je mij niet?
136 dat … byzyn: bet.: dat vandaag het geluk mij ten deel zou vallen zijn vader te
ontmoeten
137 afgewezen
138 indien … staan: als het van mijn moeder zou afhangen
139 zeer … aangegaan: zeer tegen mij tekeer gegaan
134
135

Hoog gezeid140, én gezwooren, zy zou me niet een speld141 meê
geeven
Zo ik met Hendrik trouwen wou, ja zy zou ’t haar leeven
Niet toelaaten142, zo lang zy het maar belétten kon,
140
En ze gaf geen réden ter waereld, als haar wil143; ’k begon
Moeijelik144 te worden, én sei, dat uw soon my zeer vereerde
Met zyn aanzoek, én vraagde, waarom zy ’t niet begeerde?
Maar zy gebood me kórt145 te zwygen, én zwoer met één146,
Dat zy eêr stérven zou, als my met hém in ’t huuwelik te zien
treên.
JOOST
145
Maar behaagt hy jou wél?
LUCIA
Zou hy me niet behaagen?
147
Geen braaver jongman, als hém, zag ik van al myn daagen.
Wou jy hem maar tien duizend pond meê geeven, myn heer,
Dat we met gemak leeven konden148, geen geluk begeerde ik
meêr,
p.13, [A7r]
Als dat ik zyn vrouw tégen of mét moeders wil mogt raaken149.
150
’k Bén d’eenigste dóchter, én moeder kan my geen basterd
maaken150.
Maar zy kan nóch lang leeven, al is ze schier séventig jaaren oud,
Want zy is ’t leeven gewend. daarom, myn heer, zo gy woud,
Gy hébt jou zoon maar tien duizend pond meê ten huuwelik te
geeven
Voor hém, én voor my, dan konnen we saamen leeven:
hoog gezeid: (heeft) heftig gesproken
niet een speld: niet het geringste; lett.: niet (de waarde van) een speld
142 haar leeven niet toelaten: haar leven lang niet toestaan; dus: nooit toestaan
143 geen … wil: geen enkel argument dan haar wil
144 boos
145 gebood me kórt: beval me kortaf
146 onmiddellijk daarop
147 deugdzamer
148 Wou … konden: Als u maar aan hem [in het huwelijk] 10.000 pond zou willen
meegeven, zodat wij zonder zorgen zouden kunnen leven; een pond – zie vs. 027
149 geraken, worden
150 geen basterd maaken: niet onterven
140
141

155

160

165

170

En ’t goed van myn kant moet éndlik151 kómen, dat’s gewis.
Zo dat het kontant geld maar de eenige schórting152 is.
Met tien duizend pond heeft hy myn in behouden haven.
JOOST
153
Maar dat heet zich zélf by zyn leevendig lyf154 begraaven.
Meest al zyn goed wég te geeven, zo lang men leeft.155
Hy doet al veel, die vyf én twintig duizend gulden geeft,
En maar gemeene middelen156 heeft; want je moet weeten,
Ik heb geen goudmyn, al heet ik ryk, en wél gezeeten.
Alle kwae schulden afgerékend157; en ’t land, als ’t nu geldt,
Zou ’t styf158 hondert duizend haalen, en hy is al wél gestéld,
Die dat zuiver heeft.
LUCIA
’t Kan dan geen tien duizend pond weezen?
JOOST
Dat weet je wél béter.
LUCIA
Ik ben dan ook niet te beleezen159,
En ik verzoek u, zo wél, myn heer, als uw zoon, noit meer
Na my om te kyken, want het is schaadelik aan iemands eer,
Zo wél jongman, als juffrou, malkander op te houwen
Heele jaren lang, sonder hoop van malkander te trouwen;
En myn geneegenheid tot hém is alreê al te groot.
Verschoon my dan160, dat ik hem afsla, ’t geschied uit nood.

uiteindelijk
het enige waar het aan mankeert
153 betekent
154 tijdens zijn leven
155 Meest … leeft: nadere invulling van dat, het onderwerp bij heet (vs. 158); Meest
al zyn goed - Bijna je gehele bezit
156 een gewone grootte aan vermogen; opm.: het WNT geeft ook in het
citatenbestand voor gemeene middelen uitsluitend betekenissen als ‘gelden voor de
staatskas’
157 Als alle openstaande schulden (van anderen aan mij) betaald zijn; zie WNT
kwaad (I) A, 3, b kwaade betaling
158 ruim
159 Ik … beleezen: Ik ben dan ook niet van mijn mening af te brengen, Ik houd
dan ook mijn standpunt staande
160 Verschoon my dan: Vergeef mij dan, Neem mij dan niet kwalijk
151
152

JOOST
Maar wist ik jou een vrijer mét een tonnetje op te speuren161,
Zou jy ’em wél hébben willen?
p.14, [A7v]
LUCIA
Dat kon lichtelik gebeuren162,
175
Want nu moeder my aan uw zoon Héndrik niet geeven wil,
Zal zy my haar leven niet besteeden163; en dat wékt een gril
In myn zinnen164, dat ik veelen kan, nóch verdraagen.
JOOST
Maar hy heeft wat jaaren, dat zou jou misschien mishaagen;
En dewyl ik hoor, dat jy vreest niet haast165 getrouwd te zyn,
180
Zou jou een jonge hékspringer166 béter behaagen,
als een ouwe gryn167.
LUCIA
O neen, ik zoek alleen van moeders dwang verlóst te weezen,
En hoe oud dat myn man ook was, hy hoefde niet te vreezen
Voor ontrouw, óf onéénigheid; want ik zie alleen
Op iemand168, daar ik eerlyk169 meê leeven kan, en
op anders geen170.
JOOST
185
Daar héb ik je liever om; maar mag ik je al vertrouwen171?
LUCIA
Ik bén gewénd te spreeken, als172 ik ’t meen, én myn woord
te houwen.

op te sporen
Dat … gebeuren: Dat kon gemakkelijk het geval zijn
163 uithuwelijken
164 dat … zinnen: dat roept een huivering in mijn gemoed op; vgl. WNT gril (III)
165 spoedig
166 een jonge spring-in-het-veld
167 een oude brompot
168 want … iemand: want ik heb alleen het oog op iemand, want ik kijk alleen uit
naar iemand
169 op eerbare wijze, fatsoenlijk
170 op anders geen: op niets anders
171 mag … vertrouwen: kan ik je helemaal vertrouwen
172 zoals
161
162

JOOST
Och! dorst ik… maar is ’tfatsoen, de liefste van myn zoon?173
LUCIA
Wat praat je weêr by je zélf.
JOOST
Ia wél, wat is ze schoon!174
LUCIA
Wat révelje175?
JOOST
Ik zég, ’t zyn ongeloovfelyke176 zaaken,
190
Dat zulk’ een jong ménsch zich met een oud man zou
vermaaken.
LUCIA
Och, ik zou heel wél, indien hy geen parten177 over hem had.
JOOST
Geef me daar de hand op, zo je ’t meent, én beloof me dat.
p.15, [A8r]
LUCIA
’k Moest hém ten minsten178 eerst zien.
JOOST
Wél, zie my eens in myn oogen.
LUCIA
Wél wat is ’t nu?
JOOST
Hy lykt my op, end op179.
LUCIA
Zonder logen?
JOOST
195
In der daad, én hy is van de zélve jaaren, als ik.
LUCIA
180
’t Is vry oud, maar dat hy me sléchts één oogenblik
Och …zoon?: opm.: een terzijde
Ia … schoon!: opm.: een terzijde
175 Wat révelje?: Wat bazel je?
176 ongeloofwaardige
177 streken
178 op zijn minst
179 my op, end op: geheel en al op mij, op en top op mij
173
174

In zulken zinnen181 aantrof, als nu, ’k zou hém ’t jawoord geeven.
JOOST
Heb jy een ring by jou?
LUCIA
Ia tóch, myn Heer, ’k bén myn leeven
Niet zonder ring, en ’k wénste wél, dat ’et myn trouwring was.
JOOST
200
Zie daar, uit de naam van die vrijer, komt het jou te pas,182
Bied ik je déze ring op trou183 aan, en wil de jouwe ontfangen.
LUCIA
Neen, ’k moest de man eerst zien, ’k zal me zo niet verhangen184.
JOOST
Zie my aan; ik bén de man zélf.
LUCIA
Gy, myn Heer, en meent185 gy ’t al?
JOOST
Ja, hou jy me je woord, ’k zweer, dat ik ’t myne houwen zal.
p.16, [A8v]
LUCIA
205
Maar uw zoon?
JOOST
Die heeft ommers geen hoop van jou te krygen.
Ik wil al myn goed niet wég geeven: én om hém te doen zwygen
Weet ik raad, want hy heeft my beloofd óf te staan186,
Als ik van de lavuit kreeg187; en ik héb myn bést gedaan,
Als jy weet. Ook is hy geschikt188, én wil hy ’t niet weezen,
210
Ik zal ’t hém maaken; want zeit hy wat, hy mag vreezen,
Ik zal hem dreigen te ontérven.
[in geval] dat, als
in zo’n stemming
182 komt … pas: - als jij het wenst 183 op huwelijkse trouw
184 vergooien
185 De tekst heeft mengt; mede op grond van de druk uit 1704 vermeld ik hier
meent
186 óf te staan: [van het huwelijk] af te zien
187 Als … kreeg: Als ik bedrogen uitkom; zie vs. 99
188 inschikkelijk
180
181

LUCIA

Maar ’t voegt niet189; in der daad.

JOOST
Wat voegen, neem de ring maar; nou neem an, wat een praat;
Is hy vrijer, ik bén weêuwenaar; én het trouwen
Staat my zo vry, als hém: neem an maar, ’t zalje niet rouwen;
215
Want de som, die ik hém meê ten huuwelik had beloofd,
Zal ik jou tót duwary190 maaken.
LUCIA
Maar…
JOOST
Rust jou hoofd191,
Zég ik nóch ééns. Ik zal jou ook zoo fraije juweelen koopen,
Dat jy van myn zoon, nóch niemand zoo veel zoudt
durven hoopen192.
Boven dat héb je me je woord gegeeven; andersins
220
Had ik me zo niet geopenbaard193. Neem an, bénje kindsch194?
LUCIA
Geef dan, én neem de myne; maar ik doe ’t, als gedwongen195.
JOOST
Dat dan bezégeld mét een kusje. Liefste, je zult sprongen
Van me zien, die je niet vermoed had! ’k ga zo na de barbier.
p.17, B[1r]
Jy zult zien, wat een man dat ik nóch bén, al lyk ik schier
225
Een bestevaâr196. ’k Heb weinig meer als séstig jaaren,
En ik vind me zo vreemd gestéld197, ’kZalje dat wérkje
wél klaaren198.
’t voegt niet: het heeft geen pas, het is niet netjes
tot huwelijksgeschenk, WNT douarie I
191 Rust jou hoofd: bet.: Maak je geen zorgen
192 Dat … hoopen: Wat (Hetgeen) je van mijn zoon, noch van iemand anders in
zo’n groot aantal zou durven hopen [te ontvangen]
193 openlijk uitgesproken
194 bénje kindsch: bet.: [of] ben je zwak van begrip
195 als gedwongen: bet.: omdat ik gedwongen wordt, onder dwang
196 opa
197 ik … gestéld: ik voel me zo eigenaardig
198 ’kZalje … klaaren: ik zal voor jou dat zaakje (de voorbereidingen om tot een
aanvaardbaar huwelijk te komen) wel regelen; vgl vs. 233
189
190
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240

LUCIA
Maar stéllen wy een wys op onse zaaken199, om Héndrik
Te bevrédigen200, én myn moeder te doen toestaan, dat ik
Jou vrouw met haar wil201 weezen mag.
JOOST
’k Zal dat wél maaken,
202
Want zy zal bly zyn jou zonder duimkruid kwyt te raaken.
Evenwél, om ’t behoorlyk réspékt203 zal ik myn neef
Adriaan bidden, dat hy ’t wérkje te kénnen geef,
En ’t huuwelik verzoek.
LUCIA
Neen, liefste, ’t zal béter weezen,
Dat Adriaan, door Agniet zyn vryster, moeder doe beleezen204;
’t Is onze Nicht, én die205 veel op ’t hart van moeder vermag.
JOOST
Wysselyk geraden206, ’k zal ’t hém verzoeken van deezen dag;
En met één, dat hy Héndrik zoek207 te vréden te stéllen,
Om dat het een gedaane zaak is, én jy hém tóch vergeefs
zou kwéllen.
Nou een adieu kus, dat gaat ’er na toe208, maar daar komt hy aan,
Stél jou gerust, én laat op my alle dingen maar staan209.

199 stellen … zaaken: bet.: laten wij onze zaken [gunstig] inrichten (ev.
voorstellen); WNT wijze (I) I, 7, b
200 tevreden te stellen
201 toestemming
202 Opm.: schertsende benaming voor geld
203 omwille van het vereiste respect
204 doe beleezen: laat overhalen
205 de persoon die, degene die
206 Wysselyk geraden: vrij: Een goed advies
207 zal proberen
208 dat … toe: 1. dat [t.w. die weg, eventueel met armgebaar aangeduid] leidt
erheen; 2. dat [m.b.t. het kussen of de voortgang tot het huwelijk?] gaat de
goede kant op
209 laat … staan: laat alles maar aan mij over

III.TOONEEL
ADRIAAN, JOOST.
ADRIAAN
El Kozyn, dat’s me zeker lief210, dat Héndriks dingen
Zo wél staan211, ’k wéd wél, de knécht zal van vreugd
uit zyn vél springen,
Om dat jy zyn vryster zo bemindt, dat jy ze kust.
Is zyn huuwelik klaar212?
p.18, [B1v]
JOOST
Ha, ha, ha!
ADRIAAN
Zo vrolyk?
JOOST
Ziet me de lust
245
Niet ten oogen uit? 213
ADRIAAN
Ja dóch, héb je ’t mét Geertruij konnen stéllen214?
Zal ze goed meê geeven?
JOOST
Neen,’k moetje heel wat anders vertéllen.
Praat een uurtje mét mé, ’k hébje noodig, kozyn Adriaan.
ADRIAAN
’k Bén tót uw dienst. Maar ’k moet zo tót Geertruiden215 gaan,
By216 haar nicht Agniet, myn vryster, die hier moet weezen,
250
Om jou zoons zaaken voort te zétten217, én ik zou vreezen
Die geleegenheid te verzuimen, want ’k moet mét haar

W

dat’s … lief: dat bevalt me heel goed; dat - doelt op Joosts kussen
dat … staan: dat Hendriks zaken er zo goed voor staan
212 geregeld
213 Ziet … uit: straalt de vreugde mij niet uit de ogen?, lett.: door de ogen naar
buiten
214 konnen stéllen: eens kunnen worden
215 naar [het huis van] Geertruij; opm.: de buigingsuitgang –en bij de nom.
Geertruijde is afhankelijk van tót
216 Naar
217 voort te zétten: te bevorderen
210
211

Geertruij zien te perswaderen218, zo wordt het huuwlyk klaar219.
JOOST
Geertruij is niet t’huis.
ADRIAAN
Ja, zy kon daadlik komen.
JOOST
Gaan we maar een burgwalletjen om220; onder de boomen
255
Zal ik ’t je zéggen. Houwen wy haar221 terwyl in ’t oog,
Of ze kwamen. Want dat je ’t weet222, daar is myn hoog
Aangeleegen223, myn zoon…
ADRIAAN
Daar komt Agniet uit het straatje
Met Geertruij. Adieu Kozyn, ’k zie se houwen een praatje,
En ’k zal ’t zo allerbést mét een slingerslag224
Te pas brengen.
JOOST
260
Je mogt doen, dat ik niet zéggen mag;
Ik moet jou eerst wat zéggen, 225 anders zou je ’t heel verknóllen.
p.19, B2[r]
’k Heb zulke vrémde tydingen226, ô ’t zal je zo bóllen227!
Je zoudt een verkeerde boodschap gedaan hébben228, in der daad.
Ook mog j’er steuren229, want zy zyn vry drók in haar praat,
265
En, na ’t lykt, zullen zy zo haast niet uitscheijen.

zien te perswaderen: proberen te overreden, proberen over te halen
zo … klaar: bet.: dan wordt [aan de voorwaarden voor] het huwelijk [van
Adriaan en Agniet] voldaan
220 Gaan … om: vrij: Laten we maar een ommetje maken langs de burgwal
221 hun [Geertruij en Agniet]
222 dat … weet: - bedenk dat goed 223 daar … Aangelegen: daar is mij veel aan gelegen
224 handigheidje
225 Je …zéggen: Opm: Joost houdt Adriaan waarschijnlijk tegen en zegt dan (vrij
weergegeven): Om te voorkomen dat jij misschien zou zeggen wat ik niet
gezegd wil hebben, moet ik jou eerst wat meedelen
226 nieuwtjes
227 doen lachen
228 Je … hebben: Je zou een verkeerd bericht overgebracht hebben
229 Ook … steuren: Bovendien zou je ze kunnen storen
218
219

ADRIAAN
Wel al wat u belieft Kozyn, ik laat me van u leijen.
JOOST
Zy zyn ons schier op ’t lyf230. Kom Kozyn, déze weg in,
Myn zoon Héndriks vryster231, én ik hébben in ’t zin232…
IV. TOONEEL
AGNIET, GEERTRUIJ.

270

275

W

AGNIET
Aarom wilt gy Héndrik dan belétten mét uw kindt

te leeven,
Als gy geen goede rédenen daar van weet te geeven?
GEERTRUIJ
Bén ik het gehouwen233?
AGNIET
Neen, maar ’t zou wel voegen234, nicht.
GEERTRUIJ
Zie, zy zel hém niet hébben, én ’t bénnen zaaken van gewicht,
Die ’t me belétten, én die ik kan, nóch mag, nóch wil zéggen.
AGNIET
235
Licht dat ’er oude kwéstiejen tusschen Joost, én u léggen?
GEERTRUIJ
Neen, Joost roert236 me niet.
AGNIET
Schórt ’et dan an Hénderik? 237

Zy … lyf: bet.: Zij zijn vlak bij ons
Myn zoon Héndriks vryster: Het liefje van mijn zoon Héndrik; Myn zoon
Héndriks – bevat een genitief–s uit groepflexie
232 hébben in ’t zin: zijn van plan
233 verplicht
234 ’t zou wel voegen: het zou zeker gepast zijn
235 [Is het] wellicht [zo]
236 raakt
237 Schórt’et …Hénderik: 1. Ben je dan door Hendrik ontstemd?, 2. Ligt het dan
aan Hendrik?; WNT schorten (II) 2
230
231

GEERTRUIJ
Ja daar schort ’et me , én die maalt me in ’t hooft
élken oogenblik.
AGNIET
Heeft hy u belédigd?
GEERTRUIJ
O neen, ’t bénnen hiel andere zaaken.
p.20, [B2v]
AGNIET
Hébbenz’ ’em licht een kind t’huis gebrogt?239
GEERTRUIJ
Wat zou myn dat raaken?
AGNIET
Is hy ook érgens verloofd?
GEERTRUIJ
Niet dat ik weet.
AGNIET
280
Is ’t een dronkerd?
GEERTRUIJ
Neen, gansch niet.
AGNIET
Stinkt hy somers ook240 na zweet?
Heeft hy ook een stinkenden aasem241, óf and’re
verhoolen kwaalen?
GEERTRUIJ
Hy stinken! wat meugje tóch al uit jou harssens haalen?242
Wat ziekte, wat stinken, wat zweet? zyn vél is ekleurd,
Zo koel, zo zacht, én van geur als een parzik; ’t is wel ebeurd,
238

daar … me: bet.: daar is het bij mij niet in orde
Hébbenz’ … gebrogt?: Hebben ze hem wellicht een kind voor de deur gelegd?;
vrij: Heeft hij misschien iemand zwanger gemaakt?. Opm.: Als een vrouw een
onwettig kind voor de deur van een man legde, wilde ze daarmee duidelijk
maken dat ze van hem zwanger was geraakt. Hiermee oefende de vrouw dwang
op de man uit om haar te trouwen. Zo niet, dan was door deze publieke daad
zijn eer aangetast
240 misschien
241 adem
242 wat … haalen?: wat kun jij toch allemaal bedenken (fantaseren)?
238
239

285

Dat hy me ezoend hét; maar ’t is niet uit te spreeken,
Zulken lucht als hy over hem hét.
AGNIET
Wat mag hem dan gebreeken?
GEERTRUIJ
Niet een zier243 gebreekt ’ém; hy is récht als een kaers, hy is lang,
Marellen244 ziet men in zyn oogen, karsen op zyn wang,
En parlen op zyn tanden, zyn haer mag men gelyken
290
By gekruld gouddraed. Men zou géld an de knécht verkyken.245
AGNIET
’k Merk waar ’t schort246; jy misgunt hém jou dóchter tot bruid,
En bemint hém zelf.
GEERTRUIJ
Wat héb ik ezeid? Maar ’t is ’er uit.
247
’k Héb me daer lélik verklapt , ik beken ’t; maar zonder logen,
p.21, B3[r]
Ik was daar al heel buiten myn zélven op etoogen248.
295
’t Is waar, ik bémin hém, én kén ’t niet gebéteren ook249;
Hiele nachten waart250 hy veur myn oogen, als een spook.
Dan dénk ik, dat hy myn hier vatten wil, én daar251 spreeken;
En word ik wakker, dan zie ’k, héb ik lélik mis ekeeken252.
AGNIET
Maar nicht, dénkje wél op ’t geen je zégt, én ’t geenje doet?
300
Dénkje wél om jou ouderdom?

Niet een zier: Niet het geringste, Totaal niets
Morellen (een donkerrode soort kersen)
245 Men … verkyken: bet.: Men zou geld besteden om zo’n jongen te kunnen zien
246 waar ’t schort: waar het aan ontbreekt, vrij: waar het knelt
247 de mond voorbij gepraat
248 buiten … op etogen: buiten mijzelf van verrukking
249 én … ook: en ik kan er ook niets aan doen
250 zweeft
251 hier […] daar: Opm.: Geertruij wijst eigen lichaamsdelen aan
252 dan … ekeeken: dan – merk ik – heb ik me lelijk vergist
243
244

305

310

GEERTRUIJ
O ja, ’k heb nóch zo jongen bloed
In myn lyf, als jy, of iemand.253
AGNIET
Wél nicht, jy maakt me verwonderd.
Jy verliefd, én hébt zo veul jaaren?254
GEERTRUIJ
Wél, nóch geên honderd.
AGNIET
Hoe veel minder?
GEERTRUIJ
Vierendartig.
AGNIET
Ja, zo veel min?
Dat ’s zésénséstig. Maar hoe komt u die dolheid in ’t zin? 255
GEERTRUIJ
Dat weet ik niet, Agnietje. Maar hy lykt van lyf, én léden
Zo nae men man zaliger256, die ook zo mooij, én besneeden
Van tronie257 was, dat Héndrik myn altyd an hém dénken doet.
Want al was die maar een droogscheerders knécht, én
een knoet258,
Hy had lichchaams, én verstands genoeg om een vrouw
te behaagen. 259
AGNIET
Maar geloof jy, dat jou die malle liefde wél zal slaagen?260

253 ’k heb … iemand: ik heb minstens zo (eventueel: nog net zo) jeugdig bloed in
mijn lichaam als jij of wie ook; jongen – jong + een
254 én … jaaren: bet.: terwijl je zoveel jaren telt
255 hoe … zin?: hoe komt die zotheid in je geest?
256 Zo … zaliger: Zo precies op mijn overleden man
257 besneeden van tronie: fijn van gelaat
258 een droogscheerders knécht, én een knoet: een droogscheerders knecht en een mof
[m.n. voor arbeiders uit Westfalen]; droogscheerder – arbeider, werkzaam in de
lakenindustrie
259 Hy … behaagen: bet.: Hij kon naar lichaam en geest een vrouw behagen;
lichchaams en verstands – de genitief –s afhankelijk van genoeg
260 dat … slaagen?: dat jou die dwaze liefde wel zal lukken? (vrij: een succes zal
worden?)

GEERTRUIJ
Wél ja, toen ik myn man kreeg, was ik vyfénveertig jaar,
En hy pas twintig, sint261 ben ik weinig veranderd.
p.22, [B3v]
AGNIET

315

320

325

Maar

Dat is nu twintig jaar geleeden, én daarenboven
Was die maar je knécht; jy moet van
een rykmans zoon gelooven262
Dat die andere gedachten heeft, én wat jongs begeert.
GEERTRUIJ
Maar myn goed is sédert wél de hiele hélft vermeerdt.
Laet zien, myn Kapitaal, oferékend de kwae schulden,
Is nou wél ruim hondert én séstig duizend gulden.263
Daar uit ken veur hém vallen264, wanneer hy me trouwt,
En ik te stérven kom, ten naesten by een Tonnegoud265.
Want ’k zou hém ’t huuweliks kontrakt nae zyn zin
laeten maaken,
En in zulken geleegenheid valt ’er wél wat te raaken.266
AGNIET
Ik hoor je aan mét een open’ mond. Jy oude liê267 gelooft,
Dat de jonge luij zyn, als jyluij268; én dat haar ’t hoofd
Niet hangt, als over schatten te zamelen, én te vergaaren269;

sindsdien
aannemen, veronderstellen
263 Laet … gulden: Laten we eens kijken. Als de openstaande schulden zijn
verrekend, bedraagt mijn kapitaal nu wel minstens 160.000 gulden
264 veur hém vallen: hem (ten deel) vallen
265 Oorspr. de waarde van 100.000 gulden in goudgeld, later wat die waarde
vertegenwoordigt; WNT ton (I) 4
266 in … raaken: in zo’n situatie valt er zeker iets te verkrijgen (vrij: voordeel te
behalen)
267 Jy oude liê: Jullie, oude mensen,; Jy heeft hier de plaats ingenomen van Gy
(meervoud)
268 als jyluij: zoals jullie
269 dat … vergaaren: bet.: dat zij op niets anders gericht zijn dan op het
bijeenbrengen en verwerven van bezit
261
262

Maar gy mist270; laat hém liever métje dóchter paaren,
En geeft haar behoorlik271 goed meê, indienje hem wél bemint;
Want jy maakt kwade gissing, dat hy zo ontzind
Weezen zou, én een vrouw van zésénséstig jaaren trouwen.272
330
Behalven dat moet jy jou reputasie in achting houwen273.
Wat zouden de luiden niet zéggen, én al jou geslacht274?
Hébt wat schaamt, én maak niet, dat élk een mét je lacht275.
GEERTRUIJ
Ze moogen lachchen, die willen, ik zal altyd wél belétten,
Dat hy myn dóchter niet krygt.276
AGNIET
Zo zyt gy dan niet om te zétten277?
GEERTRUIJ
335
Neen nicht, al heel niet, ’t zy jy ’t goed vindt, óf kwaed278.
AGNIET
’k Zou je évenwél raaden279…
p. 23, B4[r]
GEERTRUIJ
Hoor nicht, loop heen mét jou raed,
Daer ze die van doen hébben280, én daer ze die begeeren.
Bén ik niet oud genoeg, dénk ik 281? óf zou ik van jou
moeten leeren,
Wat ik doen, óf laeten zel? hoor nicht, ik hébje gezeid,

gy mist:1. jullie vergissen zich; 2. u (enk.) vergist zich
naar het behoort, vrij: overeenkomstig de regels
272 Want … trouwen: vrij: Want jij vergist je, dat hij zo van zijn verstand beroofd
zou zijn, dat hij een vrouw van 66 jaar zou trouwen
273 in achting houwen: hoog houden
274 al jou geslacht: je gehele familie
275 maak … lacht: voorkom, dat iedereen om je lacht
276 ik … krygt: bet.: ik zal altijd met kracht beletten, dat hij mijn dochter krijgt;
de negatie in 334a is taalkundig overbodig en zelfs misleidend, maar zou
daardoor een komisch effect kunnen hebben
277 op andere gedachten te brengen
278 ’t zy … kwaed: bet.: of jij het goed vindt of niet
279 Opm.: de tekst vermeldt met zetfout raaaden
280 Daer … hebben: Naar waar ze die nodig hebben
281 dénk ik?: zou ik denken?
270
271

340

345

Hoe ik het gaeren282 had, waer ’t me zit, én waer ’t me leit283.
Wil je me hélpen, hiel wél; wil je niet, pasjénsie284;
Maer wil je me tégenstaen285, zo houdje vry uit myn prezénsi286;
Anders bén je me wéllekom; zie, dat’s daer meê uit287.
Daar komt jou vrijer an, jy waert ook gaeren de bruid,
En ’t staet myn zo vry, als jou. Nou ’k mag288 van je scheijen,
Je weet, wat ik je gezeid héb, lég ’et over289 mét je beijen.
V. TOONEEL
ADRIAAN290, AGNIET.
ADRIAAN
Oeden dag, myn Engel, wat schort u nicht, is ze kwaad?
Me dunkt schier291, datze u mét een boos hoofd verlaat.
AGNIET
O; ’k moetje zo wat zéggen!
ADRIAAN
Maar laat my eerst eens spreeken ,
Je zult zo ophooren. Daar zal sulken bommel uitbreeken. 292
AGNIET
Met myn niet minder, maar daar komt Héndrik gaan293.

G

350

graag
waer … leit: vrij: waar de oorzaak zich bevindt; leit – Hollandse variant voor
legt ‘ligt’
284 Bet.: geen probleem; verbastering van het Franse patience
285 tegenwerken
286 zo houdje … prezénsi: vrij: Blijf dan verdomme uit mijn buurt!; vry – WNT vrij
VII, 39 (‘Om de realiteit van een uitspraak (…) kracht bij te zetten’); prezénsi verbastering van het Franse presence
287 dat’s daer meê uit: bet.: met deze woorden is deze kwestie afgesloten
288 Opm.: omschrijvend hulpwerkwoord
289 lég ’et over: overleg het
290 De tekst heeft met zetfout ‘ARDIAAN’
291 Me dunckt schier: Het komt me bijna voor, vrij: Ik zou bijna denken
292 Daar … uitbreeken: Er zal zo’n hilariteit losbarsten; bommel – een stop, die bij
te grote gisting in het vat uit het bomgat kan springen; WNT bommel (III)
293 aanlopen
282
283

Hy komt wél te pas; ’t gaat hém voor alle and’ren aan.294
VI. TOONEEL
HENDRIK, ADRIAAN, AGNIET.

B

’k

HENDRIK
En uw dienaar, Juffrouw Agniet. d’Uwe van gelyken
Kozyn Adriaan. 295 Hoe sta je me beij zo aan te kyken?296

p.24, [B4v]
355
Is ’t aan, óf af?297

ADRIAAN
Slimmer298, als af.
HENDRIK

Waarom? hoe dat ?

ADRIAAN
Jy hébt jou leeven geen wonderlyker tyding299 gehad?
AGNIET
De myne is ongeloovfelik.
ADRIAAN
De myne buiten gedachten.
HENDRIK
Jy geeft300 me duizend doodsteeken. Aij, doet me tóch
niet wachten.

Hy … aan: Hij komt op het goede moment, het betreft hem boven alle
anderen (vrij: in de eerste plaats)
295 ’k … Adriaan: Opm.: Plechtige formele begroeting; Juffrouw – aanspreking
voor ongetrouwde – zoals hier - of getrouwde vrouw van aanzienlijke stand
onder de rang van mevrouw
296 Hoe … kyken?: Waarom staan jullie mij beiden zo aan te kijken?
297 Is …af?: vrij: Is het gelukt of niet?; opm.: aan respectievelijk af duiden op het
naderen resp. het verwijderen van het doel (het huwelijk)
298 erger
299 jou … tyding: nooit curieuzer bericht
300 Jy geeft: jullie geven; Jy – hier wisselvorm van Ghy
294

Wél jou liefstes

301

AGNIET
moeder is op jou verliefd.
HENDRIK

Die Totebél302
360
Op my verlieft! wat komt my over?303 óch, ’k dócht het wél,
Dat ’er iets schuilen moest, dat ik niet kon begrypen.
O hémel, wat raad?
ADRIAAN
Myn tyding zal je nóch wel anders nypen304.
HENDRIK
Kan my grooter ramp overkomen, kozyn Adriaan?
Ik weet, dat ze me nu haar dóchter nooit toe zal staan.
ADRIAAN
365
Al stond ze jou haar dóchter toe, ’tzou je niet baaten.
HENDRIK
Ik verzoék niet meer; wou ze me dat maar toelaaten,
Ze mogt me beminnen, zo lang ze wilde.305
ADRIAAN
Met één woord,
Haar dóchter heeft zich verloofd.
HENDRIK
Zwyg Kozyn, óch jy vermoordt,
[r]
p.25, B5
Jy vermoordt me. Verloofd! maar aan wie doch?
doet het me weeten306.
370
Kén ik hém?
ADRIAAN
Ja, zo wél, als u zélf.

Opm.: jou liefstes – groepflexie met genitief –s op het kernwoord van de
voorbepaling
302 Bet.: Dat oude wijf
303 wat … over?: wat overkomt mij?
304 nóch … nypen: bet.: nog veel erger benauwen
305 wou … wilde: vrij: Als ze mij het huwelijk maar wilde toestaan, dan zou ze me
mogen beminnen, … zo lang ze wilde
306 doet … weeten: bet.: zeg het mij
301

HENDRIK
Jy noemt hém Vader.

375

380

Hoe is hy geheeten?

ADRIAAN

HENDRIK
Myn Vader aan Lucia verloofd?
307
Hémel, én hél, staat by.
ADRIAAN
Sus, sus, Héndrik, stélje hoofd
308
Wat geruster , jy zoudt dol worden; en ’t zyn zaaken
Die gedaan zyn309, én die men dus niet anders kan maaken.
AGNIET
’k Weet nóch eenige raad.
HENDRIK
Wat raad? z’is verloofd, zo je zégt,
En dat aan myn vader. Och, ik ongelukkige knecht310!
Was ’t myn vader niet, ’k zou hém hals, én beenen breeken.
AGNIET
’k Zég, dat ik eenige raad weet, maar laat me
met vreên spreeken311.
HENDRIK
Och, hébje raad, zo geef ze me. ’k Val om vér, uit ontstéltenis312.
AGNIET
Jy moet weeten dat Geertruij zo op jou verslingerd is,
Als geen jong ménsch weezen kan, ga jy haar vrijen313.
HENDRIK
Is dat die goede raad? héb ik niet genoeg aan dat ééne lijen314

Hémel … by: krachtige uitroep: God en duivel, sta mij bij!
Stélje… geruster: breng je geest tot meer kalmte
309 ’t zyn … zyn: bet.: het zijn voldongen feiten; gedaan – bijv. gebruik van volt.
dlw.
310 ongelukkig jongmens
311 laat … spreeken: laat me ongestoord uitspreken
312 verbijstering
313 ga … vrijen: ga jij háár het hof maken!
314 dat ene verdriet
307
308

Van myn liefste te missen? zou ik nóch met die heete teef,
Dat oude stinkende vél315 trouwen?
p.26, [B5v]
ADRIAAN
Neen, Héndrik neef,
385
Ik zie wél316, wat myn Engel zéggen wil.
HENDRIK
Wat wilze zéggen?
ADRIAAN
Zy hoopt daar door jou Vaders huuwelik t’ontléggen317.
AGNIET
Zo is ’t. Want men zal niet toelaaten, dat een vader ’t kind
Van zyn zoons vrouw trouwt; men is niet ontzind,
Of dol318 in dit land, om dat te dulden: én veel minder
390
Dat een moeder haar schoonzoons zoon trouwt. Wat hinder
Is ’er te vreezen?
HENDRIK
Je hébt gelyk, ’k bedankje voor die raad.
Ik kan dat wél vatten319. Maar Juffrouw Agniet, mag ik staat
Maaken op jou woorden320, is ’t met Geertruij zo geleegen
Als jy me zégt, én zou ik haar haast321 daar toe
konnen beweegen?
AGNIET
395
In een oogenblik Héndrik, gaat ’er maar zo daadlyk by322.
HENDRIK
Hoe, zo daadlyk op een sprong?323

dat oude stinkende wijf; vel – dit woord is hier metonymisch gebruikt om op
pejoratieve wijze een vrouw aan te duiden
316 Ik zie wél: Ik begrijp heel goed
317 te beletten; WNT ontleggen II, 6
318 ontzind, Of dol: van zijn zinnen beroofd of waanzinnig
319 wél vatten: goed begrijpen
320 mag … woorden: kan ik van je woorden op aan?
321 spoedig
322 ’er […] by: er […] heen
323 Hoe … sprong?: Wat? Nu meteen, op staande voet?
315

AGNIET

Ja, zég ik, én boodschap vry324
Uit myn naam, hoe dat zy der my zélf heeft om gebéden325
Jou daar van326 aan te spreeken, én was ’t mooglik t’overreeden.
Wy zullen jou hier wachten. Loop, maakt ’et maar klaar, wél hoe?
400
Hoe staje nu , ’t is mét een snap beschikt.327
HENDRIK
Dat gaat ’er dan na toe.328
r
p.27, [B6 ]
VII. TOONEEL
HENDRIK, GEERTRUIJ
HENDRIK
oeden dag , Juffrouw Geertruij.
GEERTRUIJ
Goeden dag, Héndrik. Myn aâren
Gaen open329, als ik je zie. Komje niet in330?
HENDRIK
’k Zou je garen
Een woordje spreeken.
GEERTRUIJ
Wilje niet after331 by jou vryster gaen? zég.
HENDRIK
Wat vryster?
GEERTRUIJ
Lucytje, myn dóchter.

G

boodschap vry: bericht vrijuit
dringend verzocht
326 daar van: daarover
327 Loop … beschikt: Vooruit, regel het maar. Wat nu, wat sta je [daar] nu? Het is
in een ommezien geregeld.
328 Dat … toe: Die kant gaat het dan uit; Dat – mogelijk vergezeld van een
armbeweging die de richting aanduidt; vrij: Ik ga er heen
329 Myn … open: vrij: Het hart klopt me in de keel
330 binnen
331 achter; in het achterhuis
324
325

HENDRIK

Neen, die liefde is al332 wég;
405
’k Hébje wat anders te zéggen. Lucytje is myn vryster
Niet meer. Zy heeft zich aan een ander verloofd.
GEERTRUIJ
’tIs te byster,333
Zy haar verloofd! én buiten myn weeten! én niet met jou!
HENDRIK
Neen, maar aan myn Vader.
GEERTRUIJ
Wat doet zy wysselyk!334 ik zou
335
Dat nooit op ’er vermoed hébben, zo wél te kiezen.
HENDRIK
410
Ik dacht, dat u die tyding uw geduld zou doen verliezen336.
GEERTRUIJ
Wél wat praat is dat? zy het ’er zélf béter besteed337
Als ik doen ken, zy zel daar warm zitten338, lykje weet.
p.28, [B6v]
Jou vader is ryk, én oud, én wys. Zulke voetstappen
Diende jy ook te volgen. Men mag praaten, én klappen339,
415
Zo men340 wil, twee jongeluij dienen malkander niet341,
Zo wat getémperd342 is béter. Myn lieve Héndrik, ziet,
Daarom had ik jou te lief, om aan myn dóchter te geeven.

helemaal
’t … byster: Opm.: uiting van grote verbazing; vrij: Ongelooflijk!
334 Wat … wysselyk!: Wat handelt zij verstandig!
335 op ’er vermoed: van haar gedacht
336 dat … verliezen: Opm.: variant van possessieve datief-constructie – u […] uw
geduld in plaats van u […] het geduld
337 zy … besteed: zij heeft zichzelf in een betere positie (hier: huwelijk) gebracht
338 zy … zitten: bet.: zij zal het daar financieel ruim hebben
339 babbelen
340 men: de tekst vermeldt met zetfout mel; in de versie uit 1704 is deze fout
hersteld
341 dienen malkander niet: passen niet bij elkaar
342 wat getémperd: een beetje gematigd; hier door de combinatie van jong en oud
332
333

Maar heeft jou jou Vader daar jou lés niet fray
420

425

430

veur eschreeven?343
Dat jy ook nae een fraije bejaarde huismoeder zócht344,
Zou jy alzo kwaelyk doen?345
HENDRIK
Neen, ’t was, daar ik om dócht,
En daarom kom ik éxsprés uit om u te vrijen346;
Want een jong lóshoofd lang op te passen347, is een lijen,
Dat my al sedert anderhalf, of twee jaaren verdriet.
Behalven dat heeft my zo daadelyk jou nicht Agniet
Vertrokken348, dat ik in u grasie349 stond, én zo ik ’t waagde,
Dat ik ’t jawoord krygen zou, door dien350 ik je behaagde.
GEERTRUIJ
Och ja, zo doeje; én nou te meêr, om datje wysselyk
Na een vrou ziet, die bezadigd351 is, staatig352, én ryk;
Daar je meê behouwen kent blyven, en een man met eeren353.
En behalven dat alles, óch wist je ’t karésseren,
Dat een bedaagde vrouw an een jong man doet354, óch heer!

Maar … veur eschreven?: bet.: Maar, heeft je vader je daarmee niet
voortreffelijk onderwezen (een voorbeeld gegeven)?
344 Dat … zocht: Als jij ook naar een flinke, bejaarde huisvrouw (bestierster van
het huishouden) zou zoeken
345 Zou … doen: bet.: Zou jij dan verkeerd handelen?; vrijer: Zou jij je dan
tegendraads gedragen?
346 daarom … vryen: daarom kom ik expres hierheen om u het hof te maken
347 Want … op te passen: 1. Want lange tijd een jonge losbol (negatief m.b.t.
Lucia) naar de hand te dingen; zie WNT oppassen II, B, 1, c; 2. Want een jonge
losbol (doelend op Hendrik zelf) lange tijd in toom te houden, vgl. WNT
oppassen II, A, 5
348 verteld
349 gunst
350 door dien: doordat
351 bedaard
352 eerbiedwaardig
353 Daar … eeren: Met wie je een onbezorgde toekomst kunt hebben en een
eervol man blijven; een zeugma
354 wist … doet: als je het minnekozen (ev. vertroetelen) kende, dat een bejaarde
vrouw een jonge kerel bewijst; bijw. bz. bij Ben verzékerd; WNT caresseeren 1 en 4
343

’k Ben verzékerd, jy wenschten op der aerde niet meêr355.
Ook zul je alles hébben , watje maar wilt bedingen
In ’t huwelyks kontrakt; want jy zult ’er meê omspringen
435
Na jou lust, én zinnelykheid356, daarom zie357, wat je begeert.
HENDRIK
Niet, alsdat je déze ring neemt, én my d’uwe vereert, 358
Wél verstaande op trouw359; én om ’t kontrakt
te doen beschryven.
Zal ik dan voort gaan, en pas een ommezien uitblyven.360
GEERTRUIJ
Daar is myn ring, geef my de jouwe nou, én een zoentje toe.
HENDRIK
440
Neen, daar, neemze maar zonder die sirkomstantien361.
p.29, [B7r]
GEERTRUIJ
Wél hoe,
Als men malkanderen trouw geeft362, zoumen dan
niet iens363 kussen?
HENDRIK
’t Zal daer nae béter val hébben364.
GEERTRUIJ
Jy wilt zéggen tusschen
De witte lakens. Jy hébt gelyk ook.

niet meêr: niets beters, niets heerlijkers
lust, én zinnelykheid: wens en goeddunken
357 denk na over
358 Niet, als … vereert: Niets [anders] dan dat u deze ring aanvaardt en mij de uwe
ten geschenke geeft
359 op trouw: op (belofte van huwelijks-) trouw
360 om … uitblyven: om het (huwelijks-)contract te laten opmaken zal ik dan
vertrekken en maar korte tijd wegblijven; de punt achter beschryven is misleidend
361 neemze … sirkomstantien: neem haar (d.i. de ring) maar zonder die poespas;
Hendrik probeert een kus van Geertruij te ontwijken
362 belooft
363 één keer
364 béter val hebben: beter bevallen, aangenamer zijn
355
356

HENDRIK

445

450

Nu Juffrouw, ’k ga
’t Kontrakt laaten maaken.
GEERTRUIJ
Zég ten minsten liefste365.
HENDRIK
Ia, ja.
Liefste wil366 ik zéggen.
GEERTRUIJ
Nou liefste, laet me tóch niet wachten,
Of ik zou van opréchte ongeveinsde liefde versmachten367.
Wat hangt me al vreugd boven ’t hooft. Myn longen, én
ingewand
Luiken op368, als een roos, én staan in lichte klare brand.
Wél Héndrik, ik gae dan in huis, én zel me zo wat opkwikken369;
[Ik bin al mooijer as ik lyk.]370
HENDRIK
Ik ga myn boodtschap beschikken371.
VIII. TOONEEL
HENDRIK, ADRIAAN.
HENDRIK
Oe is de deur. Kozyn, Kozyn, waar is Juffrouw Agniet?

T

Opm.: liefste staat in zelfnoemfunctie
zal
367 Of … versmachten: Of anders zou ik verteerd worden door oprechte,
ongeveinsde liefde
368 Luiken op: Ontluiken
369 opfrissen
365
366

Deze halve versregel is ontleend aan de tweede druk. Zie de inleiding tot deze klucht
onder ‘De editie van 1678 en die van 1704’. al mooijer as ik lyk: heel wat mooier dan ik
(nu) lijk.
370

371

uitvoeren

Door dienze

372

ADRIAAN
uw vader ginder zag, was ’t , dat ze me
zo373 verliet,

p.30, [B7v]
Om my by hem alleen te laaten, óf ik hem

375

455

460

kost beleezen374;
zal wezen.

Doch zy heeft gezeid, dat zy hier daadlyk weêr
Maar Kozyn, hoe staje mét Geertruij?
HENDRIK
Zie Kozyn, déze ring
Héb ik op trouw van haar.
ADRIAAN
Dat behaagt me zonderling376.
Maar je vader is dichte by. Kom, je moet me verlaaten;
’k Zal zien, over wat boeg ik ’t wénd’, om hém te bepraaten.
HENDRIK
Vaar wél dan, Kozyn, veur een oogenblik, want ik kom
Zo daadlyk weêr, óf ’t nood deê377, én ga maar een straatjen om.
IX. TOONEEL
JOOST, ADRIAAN.

G

JOOST
oeden dag, Kozyn Adriaan.
ADRIAAN

Wél, dus uitgestreeken378,

Kozyn, jy bént heel verjongd.

Door dienze: Omdat ze
net
374 óf … beleezen: vrij: zodat ik hem misschien kon ompraten
375 terug
376 buitengewoon
377 óf … deê: indien het gewenst is
378 dus uitgestreeken: zo opgedoft?
372
373

JOOST
Zo doe ik379, Kozyn. Eleweeken380
Ik beloof myn allerliefste zulken dageraad381.
Maar zég me tóch, hoe dat ’et met Héndrik staat?
465
Ik zie, hy verlaatje. Gaat hy hem licht382 voor
zyn vader verschuilen,
Om zyn kwaad hooft niet te toonen, gaat hy daarom zo
heen pruilen383?
384
’t Is een groote wysheid van hem.
ADRIAAN
Och Kozyn, zou Héndrik
Kwaat zyn, neen, gantsch niet, hy is wonderlyk wél in zyn schik.
JOOST
Is ’t wél moogelyk!385 dat is me zéker lief te hooren.386
p.31, [B8r]
470
O, ’t is een vroom387 kind! nooit heeft hy me gezócht
te verstooren.
Ia geen vader op de waereld heeft sulk een geschikte zoon388.
ADRIAAN
Ik bekén het389. Maar hy wénschte wél, dat jy tot loon
Van zyn geschiktheid hém toe woud laaten te trouwen
Die hy wilde; want hy is ’er door zyn woord390 aangehouwen.

Zo doe ik: vrij: Inderdaad; doe – vervangt voorafgaand gezegde bent verjongd
Opm.: krachtterm uit heilige weke
381 Ik … dageraad: Ik stel mijn allerliefste een heerlijke toekomst in het
vooruitzicht; opm.: namelijk net zo stralend als Joost er zelf uitziet; met zulken
kan Joost op zijn verjongde zelf wijzen
382 wellicht
383 gaat … pruilen: gaat hij daarom mopperend weg; vervlechting van gaat heen en
gaat pruilen
384 een groote wysheid: bet.: heel verstandig
385 Is … moogelyk!: Hoe is het mogelijk?!
386 dat … hooren: bet.: het doet me deugd dat te horen
387 braaf, gehoorzaam
388 inschikkelijke, bescheiden
389 Ik … het: Ik geef het toe, Ik stem ermee in
390 door zijn belofte
379
380

480

485

Hy heeft zich zo straks391 verloofd, én bad392 me,
dat ik ’t je bidden zou.
En daarom ging hy wég.
JOOST
Verloofd! maar is ’t ook een ryke vrouw?
ADRIAAN
Zy heeft wél anderhalve tonnegouds393.
JOOST
Wélk een wysheid
In een jonge bloem! ja wél, hy beschaamt myn oude grysheid394.
ADRIAAN
Maar ’t is een wéduw mét een kind.
JOOST
Wat schaadt dat?
’t Géld maakt ’et goed.
ADRIAAN
Ook is ze al vry395 bejaard.
JOOST
Wat, wat,396
Te meêr weet ze van huishouwen. Ik mérk de kneepen.397
Ik wist niet, waarom jy me by zyn liefstes moeder wou sleepen,
Hy wou licht aan, óf af wezen,398 om dat hy op
dit verlooven stond,
Na ik nu zie. Wél, wat doet hy alles op een goede grond!
’k Verblyme zulk een kind te hébben; want ik had geen vreezen,

zo straks: zojuist, daarnet
verzocht dringend
393 wél anderhalve tonnegouds: minstens anderhalve ton; tonnegouds - oorspr. een
bedrag van fl. 100.000 in goudgeld, later wat die waarde vertegenwoordigt
394 hy … grysheid: vrij: hij beschaamt mij, terwijl ik oud ben; opm.: Joost heeft
zich immers niet verloofd met een welgesteld meisje
395 tamelijk (mogelijk: zeer)
396 Wat, wat: bet.: Ach wat
397 Ik … kneepen: Ik doorzie de truc (list)
398 Hy … wezen: vrij: Hij wilde allicht gebonden of vrij zijn; Hij wilde allicht dat
de verbinding aan of verbroken was
391
392

Als dat hy d’eenige sporling in myn huwelyk zou wezen:399
Maar zo ik het wénsch, én begeer, valt alle dingen400 uit.
Zéker, ’t is een vroom jongman401. Maar wie is doch zyn bruid?
p.32, [B8v]
ADRIAAN
Uw bruids moeder.
JOOST
Die fielt, wat heeft hy daar begonnen?402
ADRIAAN
403
490
’t Was straks zulk een vroom jongman.
JOOST
’k Héb me niet wél bezonnen,
Want wie zou denken, dat hy zulke dingen
aanvangen zou?
ADRIAAN
Hy neemt een éksémpel404 aan uw toekomende vrouw.
JOOST
Wat éksémpel? neem ik myn vaders toekomende moeder?405
Wat gelykenis is dat? én bén ik zyn vader niet? jy bént vroeder
495
Als jy praat406 Kozyn.
ADRIAAN
O ja, ’k weet wél407, dat ’et gansch niet past. 408
JOOST
Wél, dat dénk ik wél.409

399 want … wezen: want ik had geen andere vrees, dan dat hij de enige hindernis
voor mijn huwelijk zou zijn
400 valt alle dingen uit: valt alles uit; opm.: incongruentie in getal tussen onderwerp
en persoonsvorm
401 een voortreffelijke jongen
402 Die … begonnen?: Die bedrieger, wat heeft hij daar uitgehaald?
403 zojuist
404 voorbeeld
405 neem … moeder: neem ik [-zoals Hendrik - soms als echtgenote] mijn vaders
toekomstige schoonmoeder, t.w. Geertruij?
406 jy … praat: vrij: jij zou beter moeten weten, jij kraamt onzin uit
407zeker
408 dat … past: dat het geheel ongepast is
409 Wél … wél: bet.: Wel, ik denk dat het wel gepast is

ADRIAAN
Maar Kozyn, zie, ’t gaat meê vast,410
Dat het u niet past na uws zoons liefste te kyken.
Daarom zo ’t hém niet past, past het u ook niet van gelyken411.
Dés zoud’ ik u raden van uw vryster af te staan412,
500
Dan was hy met goede rédenen van de zyne ook af te raân.413
JOOST
Goê rédenen, óf kwâ rédenen, ’k zég, ik zal niet lijen414,
Dat hy me dat affront415 doen, én myn liefstes moeder zou vryen.
ADRIAAN
Wat vrijen, Kozyn? hy heeft ’er al trouwbelóften van.
JOOST
416
Heel wél , maar ’k moet zien, óf ik dat niet belétten kan.
ADRIAAN
505
Zo jy ’t belétten kunt, zal hy u ook licht konnen belétten
Uw vryster te trouwen.
p.33, C[1r]
JOOST
Zo hy hém daar tégen wil zétten,
Zal hy zyn légitime pórsie maar hébben417, Kozyn,
Of pér denasie intervives418 (want het myn is het myn)

’t … vast: het geldt net zo zeer
niet van gelyken: evenmin
412 van … staan: te breken met uw geliefde
413 Dan … raân: bet.: Dan was het mogelijk hem met goede argumenten
eveneens [de verbintenis met] zijn geliefde te ontraden
414 toestaan
415 die belediging
416 Heel wél: Accoord
417 Zal … hébben: Zal hij slechts zijn wettelijk erfdeel krijgen
418 pér denasie intervives: bedoeld is per donatie inter vivos – een rechtsgeldige
schenking van geld of goed tijdens het leven, waarop niemand anders aanspraak
kan maken dan de ontvanger; WNT donatie 1, a, eerste schrapje [in Aanvullingen
deel 1]
410
411

510

515

520

419’t

Zal ik ’t aan een kant maaken419; én évenwél420 zal hy
me niet weeren421
Lusij te trouwen.
ADRIAAN
Dan zal hy ook licht, tégen jou begeeren422,
Lusys moeder trouwen; én zy heeft wél zoo veel goed423,
Dat, indien zy dan de zélve wég ingaat, als jy doet, 424
Zo zal hy meêr op u, als gy op hém, konnen winnen.
Maar geloof me, bedaarje, én dénk mét bezadigde zinnen425,
Of ’t niet béter waar, dat gy u alle beide raaden liet, 426
En mét malkanderen ruilde.
JOOST
Kozyn, zie daar, dat doe ik niet,
Al zou stad, en land, hól over ból427, en ’t onderst boven raaken.
ADRIAAN
Zyt gy dan niet te raaden?
JOOST
Al te maal vergeefsche zaaken.
ADRIAAN
Wél Kozyn, hoor dan toe mét wat minder ongeduld.
Als men ’t al zéggen zal, 428 uw zoon heeft wél
de minste schuld;
Dat oude vél heeft hém die poppen in ’t hoofd gesteeken429,
Want zy heeft hém lang bemind, én dése kans afgekeeken,
Door dien dat430 haar dóchter zich aan u had ondertrouwd.

aan … maaken: de kwestie uit de weg ruimen
én évenwel: bet.: want toch
421 tegenhouden
422 tegen jouw wens
423 wél zoo veel goed: minstens zoveel bezit
424 indien … doet: bet.: indien zij op gelijke wijze handelt als jij
425 met een kalm gemoed
426 dat … liet: vrij: dat jullie allebei naar advies zouden luisteren
427 hól over ból: over de kop
428 Als … zal,: Als iedereen het zeggen zal:
429 Dat … gesteeken: Dat oude wijf heeft hem die hersenschimmen in het hoofd
gestopt; WNT pop (II) Aanm. 2
430 Door dien dat: Doordat
420

Die oude donderhéks heeft u al deze verwárring gebrouwd.
JOOST
525
Kozyn, ik geloof wél, dat het waar is.
ADRIAAN
Wél te weeten;431
Want uw zoon is immers niet krankzinnig, óf bezeeten;
Zy heeft hém liefdekruid ingegeeven432, dat is gewis.
Dat433 die jongman zo op dat verzoorde vél434 verslingerd is.
p.34, [C1v]
Daarom zou ik ér zo voort gaan overhaalen, én doorstryken,
530
Dat zy vreezen zou, én schrikken na jou zoon om te kyken. 435
JOOST
436
Dat had ik ook in ’t zin ; zy zal wél afstaan, als ’t naauwt,
En ik haar zo aan boord lég.437
ADRIAAN
Wakker dan438, eer uw yver verflaauwt.
X. TOONEEL
JOOST, GEERTRUIJ.

G

GEERTRUIJ
Oeden dag, myn Heer, wat is jou vraagen439?

Wél te weeten: bet.: Zeker weten!, Weet dat zeker!
toegediend
433 Zodat
434 dat vervloekte oude wijf; versoorde – lett. ‘verdorde’, in 17de en 18de-eeuwse
kluchtentaal verzwakt tot een versterkend epiteton
435 Daarom … kyken: Daarom zou ik haar direkt gaan berispen en onder handen
nemen, Zodat zij bang zou worden en ervoor zou terugschrikken aandacht aan
jouw zoon te schenken
436 had […] in ’t zin: was van plan; ’t – uit de door regressieve assimilatie uit
oorspr. sin
437 als … lég: bet.: als het haar beklemt en ik haar zo aanpak; vgl. aan boord komen
– ‘een schip op zijde komen’ met of zonder vijandelijke bedoelingen (Stoett
1943, nr. 316)
438 Opm.: een aanmoedigingskreet
439 uw verzoek
431
432

JOOST
535

540

545

Myn vraagen,
Oude Tovenaarster, dat is, wat voor drommelsche laagen
Jy op myn zoon geleid hébt440, dat hy krankzinnig, én mal
Geworden is?
GEERTRUIJ
Wat zoon?
JOOST
Héndrik, die jou trouwen zal,
Zo ik ’t niet belét; want hy moet dol, én krankzinnig weezen,
Dat hy hém van zo een stinkende karonje laat beleezen.441
Kyk, hoez’ ’er opgehémeld442 heeft! dat ’s een staaltje!
dat ’s een beeld!
Foeij, schaamje, dat je zo de vroome luij haar kinderen443
ontsteelt.
GEERTRUIJ
Zo bén jy dan Joost, de vader van Héndrik, myn vryer?
Wél, jy hébtje meê niet lelijk444 toeëtakeld, als een snijer445,
Of kwakzalver. Jy bént een fatsoentje446, récht uit ezeid;
Al bénje geschraapt447, jy lykt ér wél ien, om een fluksche meid,
Als myn dóchter, op te passen448. Wie my niet durft schelden!449
Kom jy noch veur myn oogen, én durf jy jou anmélden450?

wat voor … hébt: wat voor duivelse valstrikken jij voor mijn zoon gelegd hebt
Dat … beleezen: Dat hij zich door zo’n stinkend kreng laat overhalen; karonje
– oorspr. in staat van ontbinding verkerend dierlijk lijk, vanaf 17de eeuw ook
scheldwoord voor een vrouw
442 opgesmukt
443 de vroome luij haar kinderen: 1. de kinderen van de fatsoenlijke mensen; 2. de
fatsoenlijke mensen (indirect object) hun kinderen (direct object)
444 niet lelijk: bet.: bijzonder fraai; litotes
445 kleermaker
446 een verschijning
447 geschoren
448 het hof te maken
449 Wie … schelden!: vrij: Wat voor een verachtelijk mens durft mij hier te
beledigen!
450 durf … anmélden: bet.: durf jij een onderhoud te verzoeken
440
441

p.35, C2[r]
Jy oude Suzannesboef451 hébt myn dóchter verleid,
En verwyt myn, dat jou zoon my vryt, wél dat ’s
een schoon bescheid452!
XI. TOONEEL.
LUCIA, JOOST, GEERTRUIJ.

H

550

LUCIA
Y heeft me niet verleid, ik héb hém begeerd,

moet gy weeten;
Daarom schéld myn bruigom niet, óf ik zou licht vergeeten,
Dat ik u dóchter bén; want dat hém raakt, gaat my meê aan,
En ik bén min een moeder, als een man, gehouden
voor te staan.453
XII. TOONEEL.
HENDRIK, JOOST, GEERTRUIJ, LUCIA.

W
555

HENDRIK
El, zo bén ik ook gehouden myn vrouw

voor te spreeken454.

JOOST
Hou den bék, béngel. Kyk, waar hém déze jongen
in wil steeken!455
Dénk, dat jy myn zoon bént.
HENDRIK
Dénk, dat jy de myne haast weezen zult.
LUCIA
Maar dan zal ik uw moeder weezen.

wellustige, oude vent; zie voor het verhaal van de badende Suzanna en de
twee haar bespiedende oude rechters Daniël 13: 1 – 64 in De apocriefe boeken
452 redenering
453 En … staan: En ik ben minder verplicht het voor een moeder dan voor een
(toekomstige) echtgenoot op te nemen
454 te verdedigen
455 waar … steeken!: bet.: waar wil deze jongen zich toch in begeven?!; in de tekst
een elliptische zin
451

GEERTRUIJ

Wacht je456 myn geduld
Te térgen, kladdegat457, of458 ik zweer, ik zalje doen voelen
Met déze vuisten, dat ik jou moêr bin, én myn moet459 zo koelen
Dat je weeten zélt gekastyt460 te weezen, daarom houdje mond.
JOOST
560
Begin niet ééns, heete teef. 461
p.36, [C2v]
GEERTRUIJ
Wél462 lamlénden, schieven hond463.
XIII. TOONEEL.
ADRIAAN, AGNIET, JOOST, GEERTRUIJ, LUCIA, HENDRIK.
ADRIAAN
Oeij, schaamt u wat, malkander zo op de straat
uit te luchten464.
AGNIET
’t Geeft me wonder465, dat ’er noch geen volk vergaârt.
GEERTRUIJ
Zulke kluchten
Récht me die onverstandige ouwe rammelaar uit.466
Hy komt me veur myn deur uitfunsen467. Is dat niet een schavuit?

F

Wacht je: Wacht je ervoor, Waag het niet
Opm.: oorspr.: smeerpoets, hier een scheldnaam voor een vrouw
458 of anders
459 mijn woede
460 geslagen, aan den lijve bestraft
461 Begin … teef: vrij: Geef niet één klap, verwoed wijf!
462 Wél: [Ik doe het ] wel
463 Opm.: denigrerende krachttermen m.b.t. Joost; lamlénden en ook schieven kan
op beperkte lichamelijke vermogens duiden
464 uit te schelden
465 ’t … wonder: Het verbaast me
466 Zulke … uit: Zulke fratsen haalt me die dwaze oude rokkenjager uit.
467 smerige verwijten maken
456
457

JOOST
565
Verdien je ’t niet, mét myn eenige zoon te onthouwen468?
HENDRIK
Jy hébt ongelyk, ik zal haar uit myn eigen vrije wil trouwen.
JOOST
Déze béngel valt myn altyd in myn woorden469.
HENDRIK
Wel hoe,
Wat beelt gy u in, denk ik470, komt my de eer zo wél niet toe
Als u, van eerst te spreeken? zal ik uw vader niet haast heeten?471
JOOST
570
Dat zal ik wél belétten; én buiten dat moet je weeten,
Al had jy myn vrouws moeder; én ik de dóchter van jou vrouw,472
Dat ik jou ouder bén, én ’t eerst spreeken my passen zou.473
GEERTRUIJ
Wel dan zou ’t myn veur jou allegaâr te zaamen474 passen.
JOOST
Maar ik ben een man.
p.37, C3[r]
GEERTRUIJ
Dit varken zullen wy jou ook wél wassen.475
575
Waer zie je myn liefste veur an?476 ’k wed hy zyn vaâr beschaamt
Van manheids halven477: én dewyl het betaamt,

mét … onthouwen: door [mij] mijn enige zoon af te nemen
in myn woorden: in de rede
470 denk ik: - vraag ik me af 471 zal … heeten?: zal ik niet spoedig uw vader genoemd worden?
472 al … vrouw: Opm.: een tussenzin
473 Dat … zou: Dat ik ouder ben dan jij en dat het als eerste spreeken mij
behoort toe te komen
474 veur … te zaamen: boven jullie allemaal samen
475 Dit … wassen: bet.: Dit lastige probleem zullen wij voor jou ook geheel
oplossen; vrijer, gelet op de situatie hier: Dit sterke argument zullen wij voor
jou ook geheel ontkrachten
476 Waer … an?: Wat denk je dat mijn liefste is?; opm.: Hendrik is immers ook
een man
477 ’k … halven: vrij: ik wed dat hij als man zijn vader overtreft (beschaamd doet
staan); manheids – gen. afhankelijk van van … halven, vgl. van … wege
468
469

580

585

Dat de mannen ’t woord voeren, zo laat ik hém
voor myn spreeken.
LUCIA
Wel zo478 aan de jaaren van myn liefste iets mogt ontbreeken,
De twintig jaaren, die ik oud bén, voeg ik ’er dan by.
JOOST
479
Wel bedócht, die by myn séstig maakt tachtig.
LUCIA
En jy480
481
Hébt maar zésenséstig, dus schiet ’er éffen veertig over .
JOOST
Daar heeft myn liefste gelyk in.
HENDRIK
Zy kan haar niet gróver
482
Verzinnen , want zo zy haar jaaren by de uwe zét483,
Zét ik myn vierentwintig by myn liefstens, dat ’s négen484 bét
Als jy mét je beijen.
GEERTRUIJ
Daar valt niet tégen te kediezen, 485
Dat ’s uit, wy moeten eerst spreeken. Bekénje ’t te verliezen?486
JOOST
Wel ja, ik bekén ’t. Spreek eerst dan, wat is je wil?
ADRIAAN
Met verlóf487, vrinden, zwyg allebeij eerst een weinig stil,

Wel zo: Wel, indien
Goed
480 Opm.: jy heeft betrekking op Geertruij
481 dus … over: Opm.: De rekensom klopt niet: Joost heeft weinig meer als séstig
jaaren (vs. 225) en Lucia twintig, dus samen tachtig jaren, Geertruij is 66 jaar
oud. Het verschil bedraagt dus veertien en niet veertig jaar!
482 vergissen
483 plaatst, optelt
484 Opm.: Het verschil tussen de leeftijden van Joost en Lucia enerzijds en
Geertruij en Hendrik anderzijds bedraagt tien en niet negen jaar
485 Daar … kediezen: Daar valt niets tegen in te brengen
486 Bekénje … verliezen?: Geef je je verlies toe?
487 Met vérlof: Met uw welnemen
478
479

En zét jou verschil aan ons488, wy hoopen het by te léggen.
HENDRIK
590
Ik bén ’er meê te vréden.
JOOST
Ik hou my ook aan jou zéggen,
Kozyn Adriaan.
p.38, [C3v]
GEERTRUIJ
Ik ook Agnietje nicht.
LUCIA
En ik meê.
ADRIAAN
Hoort eens vrinden, ik zie in der eeuwigheid geen vrêe
Tusschen u lieden, indien één van déze huuwelyken
Voortgang nam489, want het schynt van de réden te wyken490,
595
Dat men u alle vier aan malkander trouwen zou,
En dat een zoon zyn vaders schoonvader,
óf een dóchter de vrouw
Van haar moeders schoonvader zou zyn. ’t Is tégen de wétten:
En om u de een tégen des anders huuwelyk te zétten491,
Hebt gy allebei éven groote réden. Dés492 zult gy zien,
600
Dat men u alle vier uw malle huuwelyken zal verbiên.
Te meêr, om dat uw kinderen gelyk, als gedwongen
Door uwe Wanhébbelyke liefde, die krullen, én sprongen
In ’t hoofd kreegen. 493 En dus word gy aan al de
waereld494 tót een spót.
Behalven dat495 is ’t by u-lieden vrinden gewéldig verbród496;
zét … ons: draag jullie geschil aan ons over
Voortgang nam: Doorgang zou vinden
490 van … wyken: bet.: verre van redelijk, vrijer: in strijd met de rede
491 om u de een … zétten: om u tegen elkaars huwelijk te keren
492 Daarom
493Te meer … kreegen: [Dit] des te meer, omdat jullie kinderen eveneens, als
noodzakelijk gevolg van jullie onfatsoenlijke liefde die grillen in het hoofd
zouden krijgen
494 aan … waereld: voor iedereen
495 Behalven dat: Buitendien, Daarenboven
496 verbruid, verprutst
488
489

Ik komze mét Agnietje daar zoo daadelyk te spreeken497.
Wy vertélden haar uw toekomend huuwelyk. Hoe ze opkeeken,
Is niet uit te drukken; zy scholden zeer, én zwoeren met één,
Dat zy ’t niet lyden498 zouden, én dreigden met uw tween499,
Dat zy ’er zich in steeken500 zouden, én de zaak zo betwisten501,
610 Dat jy alle vier steêkind502 raakte, daar ze gemakkelyk raad
toe wisten,
Zo zy zeiden; maar ook, wie van u vieren af zou staan503,
Die zouden ze hélpen, om tégen d’onwillige aan te gaan504.
Daarom verklaar gy, Héndrik, door dien gy eerst moet spreeken,
Na Joostneefs bekéntenis505, wilt gy ’t huuwelyk laaten steeken?
HENDRIK
615
Ja, liever, als van myn vrinden steêkind gemaakt te zyn.
p.39, [C4r]
GEERTRUIJ
Dénk wat je zégt, liefste; kanje myn dat hérteleed, die pyn
Aandoen?
HENDRIK
’k Doe ’t gedwongen.
ADRIAAN
En jy, Lucytje?
LUCIA
Ik van gelyken.
ADRIAAN
En jy Joost neef , wat zegt gy?
605

497 Ik … te spreeken: Daar kom ik met Agnietje hen zojuist te spreken; opm.: in
de tekst treffen we in plaats van een verleden tijd een tegenwoordige tijd aan
om een beeldende voorstelling van zaken te bereiken
498 toestaan
499 met uw tween: bet.: met betrekking tot beide paren
500 ’er zich in steeken: zich erin mengen
501 aanvechten
502 Dat … raakte: Dat jullie alle vier onder curatele zouden worden gesteld;
opm.: steêkind – een persoon die vanwege wangedrag onder stedelijke curatele is
gesteld
503 af zou staan: bet.: [het voorgenomen huwelijk] zou weigeren, zou opgeven
504 om … gaan: om de onwillige (van het paar) te bestrijden
505 verklaring

JOOST

Ik sta vreemd toe te kyken.
Maar zoudenze myn steêkind maaken kunnen?
ADRIAAN
Dat ’s gewis.
JOOST
620
Wél Kozyn, dan sta ik ook óf506, zo dat zo jou meening is.
ADRIAAN
En jy, Juffrouw Geertruij.
GEERTRUIJ
Moet ik niet wél, al woud ik niet willen?
Maar wat raed is’er nou om die brand te koelen, én te stillen,507
Die die échte opréchte liefde ontsteeken heeft in myn bloed?
JOOST
En hoe maak ik het tóch, ik bén ook al vry heet gebroed508.
ADRIAAN
625
Hoor Juffrouw, wyl jy nóch moed hébt
zo een jong kwant te behaagen,509
En Kozyn, gy ’t ook mét een meisje van twintig jaaren
durft waagen,
Zo zoudt gy malkanderen wél passen, én gy kondt uw
vuur van stroo
510
Eens hélder doen op branden. Daarom, vrinden ,
verstaat gy ’t zo,
Trouwt gy luiden malkander, én laat Héndrik
mét Lucytje paaren511.
p.40, [C4v]

dan … óf: dan geef ik [het voorgenomen huwelijk] ook op
Maar … stillen: bet.: Maar hoe moet ik nu die brand (d.i. de sexuele begeerte)
blussen en doven
508 vry heet gebroed: behoorlijk hitsig
509 wyl … behaagen: omdat jij nog zin hebt om zo’n jonge knaap te beminnen
510 én … op branden: en u beiden zou uw snel brandend vuur eens fel kunnen
laten branden
511 een paar vormen
506
507

630

JOOST
Wél zie daar, ik bén te vréden, zo ’t Geertruij doen wil.
GEERTRUIJ

Garen;
Want ik zie wél, dat ér veur myn anders niet van vallen zel?512
ADRIAAN
En gy Lucytje?
LUCIA
’k Ben te vréden.
ADRIAAN
Hoe gy Héndrik?
HENDRIK
Wonder wél.
AGNIET
Wél Adriaan, jy kunt mét huuwelyk maaken omspringen.
ADRIAAN
Dat wy ’t dérde paar maakten, én meê voor de Roôdeur
gingen?513
Wy zouden malkanders getuigen weezen, én ’t zou met een
Kósten, én moeiten deurgaan514.
AGNIET
Daar is myn hánd, ik ben ér meê te vreên.
EINDE

dat … zel?: dat er voor mij anders niets van zal komen
… gingen?: bet.: Laten wij het derde paar vormen en ook in ondertrouw
gaan; opm.: in de Oude Kerk te Amsterdam bood een rode deur in een zijbeuk
toegang tot de kamer waar de commissarissen van huwelijkszaken vergaderden
(vgl. Stoett 1943, nr. 413)
514 ’t … deurgaan: en het zou met enkelvoudige kosten en moeiten doorgang
vinden (plaats hebben)
512

513:Dat

1.5

Bibliografie

Van der Aa: A.J. van der Aa e.a.: Biografisch woordenboek der Nederlanden,
13 dln., 1852-1878, Haarlem.
Albach 1977: B. Albach, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van
een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen.
Albach 1994: B. Albach, ‘Een onvergetelijke Ariane. De eerste
Amsterdamse toneelspeelster’. In: Spiegel Historiael 29, p. 79-83.
Albach 1996: B. Albach, ’30 juni 1655. Ariana Nooseman ontvangt fl.
76.50 voor zeventien optredens in de Schouwburg. De eerste vrouw op
het toneel van de Schouwburg’. In: R. L. Erenstein, (hoofdred.), Een
theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en
Vlaanderen, Amsterdam, p. 234-241.
Arfs 2010: Mona Arfs, ‘Neerlandistiek in Zweden’. In M. Hüning, J.
Konst & T. Holzhey (red.), Neerlandistiek in Europa, Münster etc.
Van den Berg 1943: B. van den Berg, ‘Boers en beschaafd in het begin
der 17e eeuw’. In: De Nieuwe Taalgids 37, p. 242-246.
Van den Bergh 1972: H. van den Bergh, Konstanten in de komedie. Een
onderzoek naar komische werking en ervaring, Amsterdam.
Boccaccio/Breughel 1605: I. Boccaccio, De tweede 50. lustige historien ofte
nieuwicheden, [vertaald door G.H. van Breughel], Amstelredam.
Boccaccio/Coornhert 1644: I. Boccaccio, Vijftig lustige historien ofte
nyeuwicheden, [vertaald door D.V. Coornhert], Amsterdam.
Boccaccio/Denissen 2003: G. Boccaccio, Decamerone, vertaald door
Frans Denissen, aantekeningen en nawoord René van Stipriaan,
Amsterdam.
Boileau 1912: Boileau, Oeuvres poétiques, par F. Brunetière, Paris.

Bredero/Stoett 1931: G.A. Bredero, Moortje, uitgegeven en toegelicht
door F.A. Stoett, Zutphen.
Bredero/Kruyskamp 1973: G.A. Bredero, Stommen ridder. Ingeleid en
toegelicht door C. Kruyskamp, Culemborg.
Bredero/Stutterheim 1974: G.A. Bredero, Spaanschen Brabander.
Ingeleid en toegelicht door C.F.P. Stutterheim, Culemborg.
Bredero/Grootes 1979: G.A. Bredero, Schyn-heyligh. Ingeleid en
toegelicht door E.K. Grootes, s’Gravenhage.
Van Deursen 1978: A. Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden
Eeuw, I. Het dagelijks brood, Assen, Amsterdam.
Dongelmans 1982: B.P.M. Dongelmans, Nil Volentibus Arduum:
documenten en bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit
de originele notulen van het genootschap. Voorzien van een inleiding,
commentaar en een lijst van N.V.A. drukken, Utrecht.
Van Gelder 1980: Enno van Gelder, De Nederlandse munten, Utrecht
[etc.].
Gijswijt-Hofstra 1987a: Marijke Gijswijt-Hofstra, ‘Toverij voor
Zeeuwse magistraten en kerkeraden, zestiende tot twintigste eeuw’. In:
M. Gijswijt-Hofstra en W. Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en
hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, Amsterdam, p. 94-106.
Gijswijt-Hofstra 1987b: Marijke Gijswijt-Hofstra, ‘Hoofdlijnen en
interpretaties van Nederlandse toverij en hekserij’. In: M. GijswijtHofstra en W. Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en Hekserij van de
veertiende tot in de twintigste eeuw, Amsterdam, p. 256-279.
De Haas 2005: A.S. de Haas, [Boekbespr.] ‘J. Nooseman, Beroyde student
en J. Noozeman, Bedrooge dronkkaart’. In: De Zeventiende Eeuw 21, 420.

Haks 1985: Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de
eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse
gezinsleven, Utrecht.
Harmsen 1989: A.J.E. Harmsen, Onderwys in de tooneel-poëzy. De opvattingen
over toneel van het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, Rotterdam.
Van der Heijden 1998: M.P.C. van der Heijden, Huwelijk in Holland.
stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1500 – 1700, Amsterdam.
Hooft & Coster 2004: P.C. Hooft, S. Coster, Warenar. Bezorgd door
Jeroen Jansen, Amsterdam.
Hooft & Noozeman/Van Leuvensteijn & Stuart 1999: W. D. Hooft,
Door-trapte Meelis en J. Noozeman, Lichte Klaartje, uitgegeven door Arjan
van Leuvensteijn en Jeanine Stuart, Amsterdam, Münster.
Hüsken 2001: W. Hüsken, [boekbespr.] W.D. Hooft, Doortrapte Meelis
en J. Noozeman, Lichte Klaartje. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 117 (2001), p. 208-210.
Huygens/Hermkens 1987-1992: Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis,
ed. H.M. Hermkens, 4 bnd., Utrecht.
Kossmann 1910: E.F. Kossmann, Das niederländische Faustspiel des 17.
Jahrhunderts. Mit einer Beilage über die Haager Bühne 1660 bis 1720, Den
Haag.
Kossmann 1915: E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het
Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw, Den Haag.
Kramer 2009: Femke Kramer, Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in
rederijkerskluchten, Hilversum.
Langendijk/Meijer [z.j.]: P. Langendijk, Krelis Louwen of Alexander de
Groote op het poëetemaal, opnieuw uitgegeven met inleiding en
aanteekeningen door C.H.Ph. Meijer, [z.p.].

Leuker 1992: M.-Th. Leuker, “De last van ’t huys, de wil des mans ...”.
Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts,
Münster.
Van Leuvensteijn 1997: J.A. van Leuvensteijn, ‘Vroegnieuwnederlands
(circa 1550-1650)’. In: Van den Toorn e.a. (red.) 1997, p. 227-272, 293334, 357-359.
Van Leuvensteijn 2003: J.A. van Leuvensteijn, ‘Epistolaire
aanspreekvormen in de correspondentie van Maria van Reigersberch’. In:
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118, p. 288-298.
Van Leuvensteijn 2005: J.A. van Leuvensteijn, ‘De komische strategie
van de kluchtschrijver J. Noseman’. In: C. Bálint, R. Eszenyi, O. Varga
(red.), Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Verzameling van
internationale bijdragen tot de neerlandistiek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de vakgroep Nederlands [Károli Gáspár Protestantse Universiteit, Budapest],
172-182.
Van Leuvensteijn 2011: ‘Tekstinterpretatie en het WNT online’. In:
Nederlandse Taalkunde 16, 223-231.
De wanhebbélyke liefde 1678: De wanhebbélyke liefde, Amsterdam.
De wanhebbélyke liefde 1704: De wanhebbélyke liefde, Amsterdam.
List en bedrog 2009: List en bedrog. Drie rederijkerskluchten. Bezorgd en
vertaald door B. Ramakers en K. Eykman, Amsterdam.
Lodder 1997: F.J. Lodder, Lachen om list en lust. Studies over de
Middelnederlandse komische versverellingen. Ridderkerk.
Mathijsen 1995: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap,
Assen.

Mnl.Hwdb.: Middelnederlandsch Handwoordenboek, bew. door J. Verdam.
Onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bew. door
C.H. Ebbinge Wubben, 1976, 's-Gravenhage.
MNW: Middelnederlandsch Woordenboek, door E. Verwijs en J. Verdam. 11
dln., 1885-1952, ’s-Gravenhage. Ook in : http://gtb.inl.nl, 2009.
NNBW: P. C. Molhuysen, F. K. H. Kossmann en P. J. Blok (red.),
Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, 10 dl., 1911-1937, Leiden.
Nooseman 1646: J. Nooseman, Beroyde Student. Gespeelt op d’Amsterdamse
Schouburg den 7 Augusti, 1646, Amsterdam.
Nooseman & Noozeman/ Grootegoed, Van Leuvensteijn & Rebel
2004: J. Nooseman, Beroyde Student en J. Noozeman, Bedrooge Dronkkaart,
of Dronkke-Mans Hel, met inl. en ann. uitgegeven door Ineke Grootegoed,
Arjan van Leuvensteijn en Marielle Rebel, Amsterdam, Münster.
Noozeman 1649a: J. Noozeman, Bedrooge Dronkkaart, of Dronkke-Mans
Hel, [Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg], Amsterdam.
Noozeman 1649b: J. Noozeman, Getemde snorker, Amsterdam.
Noozeman 1649c: Jan Noozeman, De gelukkige bedriegery, Amsterdam.
Noozeman 1650: J. Noozeman, Getemde snorker, Amsterdam.
Noozeman 1650b: J. Noozeman, Lichte Klaartje, 1650.
Noseman 1644: J. Noseman, Hans van Tongen, Razende-Liefdens-Eynd,
Amsterdam.
Noseman 1660: J. Noseman, Hans van Tongen, of Kluchtige Toover-Liefde,
Amsterdam.
Noseman 1671: J. Noseman, Klucht van Krijn Onverstant, of Vrouwen
Parlement, Amsterdam.

Oey-de Vita & Geesink 1983: E. Oey-de Vita en M. Geesink, Academie
en Schouwburg. Amsterdams toneelrepertoire1617-1665, Amsterdam.
Ornée 1981: W. A. Ornée, ‘Het kluchtspel in de Nederlanden 16001760’. In: Scenarium 5, p. 107-121.
Ornée [1985]: W.A. Ornée [red.], Van Bredero tot Langendyk. Een
bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot
1730, Zutphen.
Oudemans 1870-1880: A.C. Oudemans, Sr., Bijdrage tot een Middel- en
Oudnederlandsch Woordenboek, 7 dln., Arnhem, Leipzig, Brussel.
Oudemans 1857: A.C. Oudemans, Sr., Woordenboek op de gedichten van G.
Az. Bredero, Leiden.
Pleij 2007: Herman Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam.
Porteman 1996: K. Porteman, ’18 april 1641. In de Amsterdamse
schouwburg gaat Vondels Gebroeders in première. Concept en opvoering
van een ambitieus treurspel’. In: R. L. Erenstein, (hoofdred.), Een
theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en
Vlaanderen, Amsterdam, p. 218 – 224.
Porteman & Smits-Veldt 2008: Karel Porteman en Mieke B. SmitsVeldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1560-1700, Amsterdam.
Quinault / Gros 1926: Philippe Quinault, La mère coquette ou les amants
brouillés, par Etienne Gros, Paris.
Romboud 1732:De hollebollige Romboud, of de getemde snorker, Amsteldam.
Romboud [z.j.]: Romboud, of de getemde snorker, ’s Gravenhage.

Schönfeld [1970]: A. van Loey, Schönfelds Historische grammatica van het
Nederlands, Zutphen.
Smits-Veldt 1996: M.B. Smits-Veldt, ’21 mei 1658. Jan Baptist van
Fornenbergh koopt een huis en erf aan de Denneweg om in de tuin een
theater te bouwen. Toneel te Den Haag in de zeventiende eeuw’. In: R.L.
Erenstein (hfdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, p.
242-249.
Spaans 1987: Joke Spaans, ‘Toverijprocessen in Amsterdam en Haarlem,
ca. 1540-1620’. In: M. Gijswijt-Hofstra en W. Frijhoff. (red.), Nederland
betoverd. Toverij en Hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw,
Amsterdam, p. 69-79.
Van Sterkenburg 1997: P.G.J. van Sterkenburg, Vloeken. Een
cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, z.p..
Van Stipriaan 1994: R. van Stipriaan, ‘Vrouwenzaken als motief en
thema: over de bruikbaarheid van zeventiende-eeuws komisch toneel als
sociaal document’. In: Nieuwe Taalgids 87, p. 385-400.
Van Stipriaan 1996: R. van Stipriaan, Leugens en vermaak. Boccaccio’s
novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance, Amsterdam.
Stoett 1943: F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen ,
uitdrukkingen en gezegden, 5de dr., 2 dln., Zutphen.
Stronks 1987: G. J. Stronks, ‘Onderwijs van de gereformeerde kerk over
toverij en waarzeggerij, ca. 1580-1800’. In: M. Gijswijt-Hofstra en W.
Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en Hekserij van de veertiende tot in de
twintigste eeuw, Amsterdam, p. 196-206.
Tengnagel 1969: M.G. Tengnagel, Alle werken. Ingeleid en van
aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.

Van den Toorn e.a. (red.) 1997: M.C. van den Toorn, W.J.J.
Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn [e.a.] [red.], Geschiedenis van de
Nederlandse taal, Amsterdam, 1997.
Veldhorst 2004: Natascha Veldhorst, De perfecte misleiding. Muzikale scènes
op het Amsterdams toneel in de zeventiende eeuw. Amsterdam.
Verberckmoes [1998]: J. Verberckmoes, Schertsen, schimpen en schateren.
Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende
eeuw, [Nijmegen].
Verdenius 1946: A.A. Verdenius, Studies over zeventiende eeuws. Verspreide
opstellen en aantekeningen, Amsterdam, 1946.
Vervoort 2011: Renilde Vervoort, “Vrouwen op den besem en derghelijck
ghespoock”, Nijmegen.
Visé 1940: Donneau de Visé, Trois comédies: La mère coquette, La veuve a la
mode, Les dames vernées, par Pierre Mélèse, Paris.
Weijnen [z.j.: A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse taal, 5de druk, Zutphen.
Winkler Prins: A.J. Wiggers e.a. (hfdred.), Grote Winkler Prins encyclopedie
in twintig delen, 1990-1993, Amsterdam.
WNT: Woordenboek der Nederlandsche taal, bew. door M. de Vries, L.A. te
Winkel, A. Kluyver [e.a.], 29 dln., Den Haag [enz.], 1882-1998; met
Aanvullingen, 3 bnd., Den Haag 2001. Ook in: http://gtb.inl.nl., 2007.
Worp 1920: J.A. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg.
1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.F.M. Sterck,
Amsterdam.
Wybrands 1873: C. N. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel van 16171772, Utrecht

Bijlage 1: De bron van Hans van Tongen

Vijftigh

Lustighe Historien1 oft

Nieuwigheden2 Joannis Boccatij.
Van nieuws overgheset in onse

Nederduydtsche spraecke3 door Dirck
Coornhert, Secretaris der
van H A E R L E M.

Stede

[Vignet]

’t AMSTERDAM,

Gedruckt by Broer Jansz4, woonende op de Nieuwezijds Achterburgh-wal, inde Silvere Kan.

Lustighe Historien: plezier verschaffende verhalen
Purisme voor Fr. nouvelle
3 Nederlandse volkstaal
4 Broer Jansz was journalist, boekdrukker en uitgever; ‘courantier’ bij het leger
van prins Maurits en gaf sinds 1603 nieuwstijdingen uit en sinds febr. 1619 een
geregeld verschijnende krant met uitgaven in het Engels en Frans; stadsdrukker
van Amsterdam
1
2

[104v]

Calandrijn wert5 op een Meysken verlieft, Bruyn

maeckte hem6 een Briefken, segghende7 dat het Meysken hem
nae soude moeten volghen soo haest hy haer daer mede
gheraken soude8, het Meysken ginck met hem, daer werdt hy
bevonden van zijn wijf, die maeckt een byster groot rumoer
binnens huys.
De veertichste Historie.
Tot bespottinghe der dwasen, die al datmen hun
vroedt wil maecken9, ghelooven.
105[r]

N

Icolaes Cornaquijn een rijck Burgher van Florencen, hadde onder
zijne andere Hoeven ende Landen10 oock een Hoeve tot Cametata11
: waer hy rijckelijck ende costelijck timmerde12. Om dese timmeragie13
oock te verchieren14 met Schilderije15, is hy met Bruyn ende Buffelmacho

werd; ‘wordt’ is hier overigens niet onmogelijk
voor hem
7 [een briefje] dat verklaarde, vrij: waarin te lezen stond
8 soo … soude: direkt als hij haar daarmee zou aanraken
9 vroedt […] maecken: wijs maken
10 Hoeven ende Landen: buitenverblijven met landerijen
11 Een Hoeve tot Camerata: een stuk grond te Camerata; de tekst vermeldt
Cametata, maar die plaats heb ik niet kunnen vinden, wel Camerata; de editie
van Nauta uit 1903 vermeldde reeds Camerata in de tekst; mogelijk is Camerata
in de regio Latium bedoeld
12 waer … timmerde: waar hij op onbekrompen (ev. overdadige) wijze en tegen
hoge kosten bouwde
13 dit bouwwerk
14 versieren, op te luisteren; de tekst vermeldt verchiecen
15 schilderwerk
5
6

den coope eens gheworden16, die welcke Nello ende Calandrijn noch tot
hun namen17 om dat het een groot werck was ende beghonden daer aen
te wercken. Ende overmits daer noch een Camer was ghestoffeert met18
bedden ende ander nootlijck huysraedt, oock mede een oude Maerte19
die ’t huys bewaerden20, sonder dat daer eenige ander dienaers meer21
waeren, soo was een van des voorschreven Nicolaes soonen ghewoone
daer altemet22 om zijns lusts willen23 met een Meysken te comen, alsoo hy
jonck ende noch te vrijen24 was, welck Meysken hy daer eenen dach oft
twee by hem hielt ende dan wederomme van daer schickte. Nu ghevielt
eens onder anderen25, dat hy daer een Meysken bracht ghenaemt
Collette, de welcke in een huys tot Camaldoli onderhouden was van een
Roffiaen26 ghenaemt Manion diese te huere liet gaen27. Dit was een
schoone Vrouwe rijckelijc ende chierlijck ghecleedt28, oock mede (nae
dat zy van dien Ambachte29 was) bevallijck van zeden30 ende seer wel ter
tonghe. Dese was op een tijdt voor den Middaghe in haer ondersielken31,
metten ghestrenghelden hayre32 om haeren hoofde ghevlochten, wt de
Camere ghecomen aen33 den Putte, die middenop de plaetse stont, om
haer handen ende aensicht te wasschen, alwaer Calandrijn comende met

den coope eens gheworden: het over de prijs eens geworden, de prijs
overeengekomen
17 tot hun namen: bij hen [in dienst] namen
18 ghestoffeert met: die voorzien was van
19 een oude dienstmeid
20 die … bewaerden: die op het huis toezicht hield
21 eenige … meer: nog enkele andere bedienden (knechten)
22 nu en dan
23 Opm.: vanwege zijn erotische begeerte
24 ongetrouwd, vrij: vrijgezel
25 eens onder anderen: op één van die keren
26 bordeelhouder of ondernemer in de escort-branche
27 diese … gaen: die haar tegen betaling uitzond
28 rijckelijc .. ghecleedt: die kostbaar en elegant gekleed was
29 Opm.: namelijk van een escortservice
30 bevallijck van zeden: in het bezit van goede manieren
31 onderlijfle, hempje
32 met een vlecht
33 bij
16

enen eemer om water34, haer ghevonden ende stillekens35 gegroet heeft.
Maer sy, hem gheantwoort hebbende, beghan hem vast aen te sien,
meer36 om dat hy in haeren ooghen een nieu mensche37 scheen te zijn,
dan wt eenich ander begheerte38. Van ghelijcken began haer Calandrijn39
oock te aenschouwen : ende overmidts sy hem schoon dochte40, eenich
oorsake van merren te vinden41 : sulcx dat hy metten watere niet weder
en keerde by zijn ghesellen : maer want hyse42 niet en kende, en dorste hy
niet een woordeken tot haer segghen. Als sy nu Calandrijns
aenschouwen43 ghewaere was geworden, began zy weder altemet44 op
hem te sien ende sommige cleyne versuchtinghen te senden, om zijnder
te spotten45 : dies46 Calandrijn terstont op haer so versot werdt, dat hy
van daer niet en const47 gheraeken, voor dat zy van Philippo gheroepen
werdt om by hem inder Cameren te comen. Calandrijn weder op zijn
werck ghekeert zijnde48, en dede niet anders dan blasen, t’welck terstont
vermerckt wert van Bruyn, die altijdt met hem speelde49, als de gheene
die groote ghenuechte in zijn manieren van doene nam, dies50 hy tot hem
seyde : Wat duyvel mach u gebreecken Calandrijn51 ? My dunct ghy niet

comende … water: die met een emmer om water kwam
stiekum, steelsgewijze
36 Opm.: de tekst vermeldt met zetfout maer
37 een onbekende, een vreemde
38 dan … begheerte: dan uit enig ander verlangen
39 haer Calandrijn; Calandrijn haar
40 sy … dochte: zij hem knap voorkwam
41 eenich … vinden: [begon Calandrijn hierin] enige aanleiding tot treuzelen te
vinden
42 want hyse: omdat hij haar
43 aangapen
44 nu en dan
45 om … spotten: om hem voor de gek te houden
46 zodat
47 kon
48 weder … zijnde: die weer op zijn werk teruggekeerd was
49 die … speelde: die altijd [naar zijn welbehagen ] met hem omsprong; zie WNT
spelen 5 en vgl. 17
50 om welke reden
51 Wat … Calandrijn?: ‘Duivels, wat hapert er toch aan jou, Calandrijn?’
34
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anders en doet dan blasen52. De welcken Calandrijn geantwoort heeft
segghende : hadde ick yemant lieve geselle, die my een weynich hielpe,
ick soude mijn dinghen wel doen53. Hoe datte ? sprack Bruyn,
machment54 dan niemant seggen ? Hier beneden (seyde Calandrijn) is een
Jonge dochter55, die schoonder is dan een goddinne, de welcke soo seer
Amoureus van my56 is, dattet u al een groote saecke soude duncken te
wesen57 t’welck nu terstont, als ick water ginck halen, van my gemerckt
is. Bylo58 sprac Bruyn, siet wel voor u59 dat het Philipsens Vrouwe60 niet
en sy. Dat sorge61 ick (antwoorde Calandrijn) want hy riep haer ende trat
terstont tot hemwaerts inder Cameren62. Maer wat hebbe ick daer ooc
mede te doen ? ic en soude in sulcke saken niet alleen Philippe, maer
Godt vanden Hemele selfs wel63 bedrieghen. Ick en wil u (mijn
gheselle64) de waerheydt niet verberghen : sy behaecht my soo gheheel
wel, dat ickt u niet ghesegghen65 en can. Doen sprack Bruyn, ick sal
besien66 wie sy is, ende indien het Philipsens vrouwe is, so wil ic [105v] u
sake met twee woorden wel bestellen67, overmidts zy seer vry met my is.
Maer hoe sullen wy dit aen legghen dattet68 van Buffelmacho niet
vernomen en werdt : Voor Buffelmacho (sprack Calandrijn) en ducht ick

zuchten
Ick … doen: 1) dan zou ik mijn voornemen goed [kunnen] uitvoeren, 2) dan
zou ik geslachtsgemeenschap [kunnen] hebben; zie WNT ding (I) 2, f laatste
schrapje
54 Bet.: kun jij het; algemene formulering met men voor een specifiek geval
55 een ongehuwde jonge vrouw
56 soo seer … my: zo zeer vervuld van liefde voor mij, zo zeer verliefd op mij
57 dattet … wesen: dat het jou al een serieuze zaak (verhouding) zou toelijken
58 Krachtterm uit verbasterde vloek naast bi lode
59 siet … u: let goed op
60 echtgenote; hier misleidt Bruyn zijn collega: het betreft immers een
courtisane
61 vrees
62 ende trat … Cameren: en zij liep meteen naar hem toe de kamer in
63 Godt … wel: zelfs wel God in de Hemel
64 m’n beste vriend
65 volledig verwoorden
66 uitzoeken
67 so … bestellen: dan zal ik jouw zaak met enkele woorden goed regelen
68 zodat het
52
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niet : maer wy moeten ons wel wachten voor69 Nello : want dien70 is
mijns wijfs Neve, ende soude al onse dinghen bederven71. Ghy seght met
allen wel72 sprack Bruyn. Nu en wiste Bruyn wel73 wie dese Vrouwe was,
want hy hadse daer sien comen, oock mede wast hem van Philippo selfs
gheseydt : daeromme74 hy terstondt als Calandrijn de hielen van ’twerck
gelicht hadde om haer een luttel te moghen sien, alle die Historie75
teghens Nello en Buffelmacho verteldt heeft : daer zy tsamen sloten76 alle
t’ghene dat zy in dese vernuftinge behoorden te doen77. Calandrijn weder
op ’t werck ghecomen zijnde, werdt al lijselijck78 van Bruyn ghevraecht,
hebdyse 79ghesien ? Helaes ja ick (sprack Calandrijn) zy heeft my
gedoot80. Ick wil gaen besien (seyde Bruyn) oft het de gene is die ick
meyne : ende ist de selfde, zoo laet my dan daer voorts mede gewerden81.
Als Bruyn nu beneden gecomen zijnde, Philippum met de vrouwe
gevonden hadde, heeft hy hen beyden al int lange verhaelt wat Calandrijn
voor een man was, ende t’gene hy tot hem gesproken hadde : dies82 hy
ooc met hen beyden eens gheworden is wat elckx83 van hun seggen ende
doen soude, om haer luyder vermakelijckheydt uyt Calandrijns
amoureusheyt te mogen scheppen. Daer nae is Bruyn wederomme
ghegaen by Calandrijn, totten welcken84 hy seyde het is de selfde daer ick
met u af85 sprack, ende daeromme moet de sake wijselijcken becleet86
ons wel wachten voor: goed opletten voor, erg op ons hoede zijn voor
die
71 soude […] bederven: zou [kunnen] doen mislukken
72 Ghy … wel: Jij hebt helemaal gelijk
73 heel goed
74 om welke reden
75 alle die Historie: de hele gebeurtenis
76 daer … sloten: waarop zij afspraken
77 alle … te doen: alles wat ieder van hen in dit vernuftige plan verplicht was te
doen
78 zachtjes
79 heb je haar
80 zy … gedoot: bet.: ik ben door haar tot niets meer in staat, geheel van de wijs
81zoo … gewerden: geef mij dan daarin verder de vrije hand
82 waardoor
83 ieder
84 tot wie
85 daer […] af: waarover
86 wijselijcken becleet: verstandig ingekleed, omzichtig aangepakt
69
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zijn, want alle ’twater vande Riviere Arne en soude u niet moghen
verschonen87 indien Philippus sulckx88 vername. Maer wat begeerdy haer
van uwen wegen geseyt te hebben89, oft ghebeurde dat ickse quame te
spreken ? Ho ho, sprack Calandrijn, inden eersten suldy90 haer seggen
dat ick haer toe wensche duysent mudden91 vant fenijn92 daer der
meyskens buyc93 af swelt, ende daer nae dat ick haer dienaer94 ben ende
oft haer yet belieft95 : hebt ghy my wel verstaen ? Jae ick96 seer wel,
sprack Bruyn, laet my metter saken begaen. Als des avonts de tijt om te
gaen eten was ghecomen, dat dese Schilders werck latende, afgecomen
waren beneden opte plaetse daer Philippe en Collette waren97, zo hebben
sy daer wat willen merren98 om Calandrijn lief te doen, daer began
Calandrijn op Collette te sien en het nieuwelijckste gelate99 te toonen
vander werelt, ende dat oock zo bedectelijck100 dat het lichtelijck van een
blinde gemerckt soude hebben geweest. Aen d’ander zijde bruyckte zy
oock al haer behendighe listen om hem te ontsteken101.
Philippe, Buffelmacho ende d’andere daer en tusschen (zoo’t in
ghesteldt was) hem ghelatende als oft zy onderlinghen spraken ende dit
niet en mercten102, schepten een lustighe vermaeckelijckheydt103 uyt
moghen verschonen: kunnen zuiveren [van de smet]
dit
89 wat … te hebben: wat wens je dat haar namens jou wordt meegedeeld?
90 moet je
91 Opm.: een mud was een vochtmaat van 1 deciliter
92 1) tovermiddel, 2) verderfelijk vocht; hier doelend op sperma; vgl. WNT
venijn (I) III, 10 en I, 7
93 de buik van de meisjes
94 minnaar; eufemisme
95 oft haer yet belieft: of ze ergens zin aan heeft, nl. aan geslachtsgemeenschap
96 Jae ick: Jazeker!
97 dat … waren: bet.: [de tijd] dat deze schilders, die gestopt waren met werken,
afgedaald waren naar beneden op het plein waar Philippe en Collette waren
98 treuzelen, zich ophouden
99 het idiootste gedrag
100 ‘verhuld’
101 in vuur en vlam te zetten
102 daer en tusschen … mercten: die ondertussen (zoals het afgesproken (ev.
beraamd) was) zich gedroegen alsof ze met elkaar spraken en dit niet
opmerkten
103 een vrolijk vermaak, veel plezier
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Calandrijns manieren van doen. Ten laetsten104 moest Calandrijn, nae een
wijle tijdts105, niet sonder groot verdriet, van haer scheyden : ende tsamen
gaende nae Florencen106, sprack Bruyn tot Calandrijn. Soo vele107 moet
ick u segghen dat ghyse niet anders dan ’t ijs inder Sonnen doet
verdwijnen ende smelten108. By gantsch dagen, ist sake dat109 ghy u
guyternije110 daer wilt brenghen, ende ghy van die amoureuse liedekens,
die ghy condt111, met haer singhen wilt, ghy sult maecken dat zy ter
vensteren uyt sal springhen om by u te moghen112 comen. Doen seyde
Calandrijn : duncket u, mijn gheselle, duncket u dat ick die met my
behoore te brenghen ? Jae seker antwoorde Bruyn. Calandrijn sprac tot
hem : huyden en wilde ghy my niet gheloven als113 ick het u seyde,
waerlijck myn geselle, ick mercke dat ick badt can doen114 t gene dat ick
wil dan eenich ander Mensche, dien ick kenne. Wie anders dan ick soude
sulcken vrouwe, als dit is115 soo haest op hem hebben connen doen
r]
verlieven ? hoe souden sulckx116 dese jonghe 106[rr]] snotcalven117 zo
haest connen volbrengen, die nacht en dagh verby haers liefs deuren118
loopen slingeren, ende in duysent jaren nauwelijcx twee vlieghen, in een
vat honighs en119 connen vanghen ? Maer dan sal u eerst lusten120 als ghy
my met mijn cleyn vyoolken sult sien : dan suldy schoon spel sien. Maer
Tenslotte
nae … tijdts: na verloop van tijd, na een tijdje
106 tsamen … Florencen: terwijl ze samen naar Florence liepen
107 Soo vele: Dit
108 dat ghyse … smelten: bet.: dat je haar [tegenstand] - net zoals het ijs in de
zon - doet wegsmelten
109 ist sake dat: indien; lett.: is het het geval, dat
110 guyternije: bet.: snaakse snaarinstrument; contaminatie van guyterne en guyterije;
zie WNT gitaar en MNW giterne
111 kent
112 kunnen
113 toen
114 dat … doen: dat ik beter kan bereiken
115 sulcken … is: zo’n vrouw als deze is
116 dit; nl. in zo korte tijd een vrouw verliefd op je doen zijn
117 snotjongens
118 verby haers liefs deuren: langs de deur van hun geliefde
119 Opm.: ontkenningspartikel dat samen met nauwelijcx het negatieve element in
de zin vorm geeft
120 Maer … lusten: Maar dan zullen jullie eens plezier beleven
104
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hoort my ter goeder trouwen121 : ick en ben soo out niet als u wel
dunckt122 : dat heeft zy oock wel gemerct ja ghewislijck. Ick salt haer
noch wel badt doen gevoelen als ic mijn pooten op haren rugge slae123.
By gants velten124, ick sal haer sulcken spel125 maken dat sy my naeloopen
sal als een versotte126 moeder na haer kint doet. Ho ho, sprac Bruyn : hoe
sult ghyse begrabbelen127. My dunct by naest128, dat ic u nu al sie bijten
met u tandekens als luycksleutels129 in haer rooder mondeken ende haer
wangekens die twee rooskens ghelijcken, jae dat ickse130 daer na
allenskens van u sie op eten. Calandrijn dese woorden aenhoorende,
meynde131 nu al daer inne doende te wesen : dies132 hy ginck133 al
springende ende danssende, zoo woestelijck dat hy waende134 uyt sijne
huydt te springhen. Als de morghen ghecomen was, bracht hy zijn
guyterije met hem, daer op135 hy tot groote luste vant gheselschappe, een
waghen vol liedekens huylde : sulck136 dat hy (om cort te segghen) in
sulcken sotternye gheraeckte, om dese vrouwe dickmael te sien137, dat hy
den gantschen dagh niet138 en wrocht, maer liep duysentmalen ’sdaechs,
nu aen de vensteren, dan aen de deure, oock mede opte plaetse om haer
ter goeder trouwen: in waarheid
als … dunckt: als het jullie wel voorkomt; vrij: als jullie wel denken
123 als … slae: toespeling op een houding bij geslachtsgemeenschap
124 By gants velten: opm.: bastaardvloek waarin velten teruggaat op de heilige
Valentijn, wiens naam vanwege de klankovereenkomst (‘fällt hin’) gerelateerd
werd aan de vallende ziekte (Van Sterkenburg 1997, 390)
125 minnespel
126 door liefde bezeten
127 hoe … begrabbelen: wat zul je haar betasten
128 My … naest: Het lijkt me bijna helemaal
129 pinnen; opm.: te denken valt aan stiften (sleutels zonder baard) ter afsluiting
van luiken voor vensters
130 ickse: ik haar
131 dacht, stelde zich voor
132 om welke reden
133 zich voort bewoog
134 van plan leek
135 waarop, waarna
136 zodanig
137 in sulcken sotternye […] om dese vrouwe dickmael te sien: in zo’n verdwazing om
deze vrouw zoveel mogelijk te zien
138 niets
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te mogen139 sien : de welcke140 door Bruyns onderwijs141 hem daer ooc
wel listelijcken toe aen te locken wiste. Aen d’ander zijde bracht oock
Bruyn Calandrijn142 bootschappen over : daer hy hem143 oock altemet van
haren wegen144 antwoort op brachte. Ende als sy daer niet en was
binnens huys (’t welck meest gheviel) soo bracht hy aen Calandrijn
brieven van haer, inden welcken zy hem goeden hope gaf om tot zijn
begeeren145 te comen : hem te kennen gevende146 dat sy ten huyse van
haren ouders was, daer uyt sy op die tijdt niet gheraken en mochte. In
deser wijse hadde Bruyn ende Buffelmacho (die hier mede de handt aen
hielt147) de grootste ghenoeghte vander werelt met desen armen
Calandrijn : ende ontvingen van hem, gelijc oft148 sy sulcx begeert hadde,
nu een yvooren kamme, dan een borsse149 oft een paer messen ende
ander dierghelijcke beuselinghen : daer voor sy hem wederom uyt haren
name brachten sommighe gheconterfeyte rincxkens150, die niet met
allen151 waert en waren : die Calandrijn nochtans hogelijcke achte. Hier
en boven genoten sy ooc van hem menig goet ontbijten ende ander
vrientschappen152 : op dat sij hem in zijn voornemen doch behulpelijck
souden wesen. Als Calandrijn nu wel twee maenden lanck van hunlieden
onderhouden153 was gheweest in deser manieren, sonder yet anders, dan
voor154 gehoort is, verworven te hebben, ende hy vermerckende was dat

kunnen
die
141 op Bruyns instigatie
142 voor Calandrijn
143 aan hem
144 altemet van haren wegen: wel eens (ev. soms) van haar kant
145 de vervulling van zijn wens
146 hem … gevende: door hem te berichten
147 die … hielt: die hier ook aan meewerkte
148 gelijc oft: net alsof
149 beurs
150 enkele namaakringetjes
151 niet met allen: in het geheel niets
152 menig … vrientschappen: menige goede maaltijd en andere blijken van
vriendschap
153 bezig gehouden, aan het lijntje gehouden; WNT derde artikel onderhouden
II,A,1
154 hiervoor
139
140

het werc, welck van hem155 ende synen geselle daer gemaeckt wert, haest
voldaen soude wesen, soo began hy te dencken dat hy nimmermeer
soude moghen156 komen tot zijn voornemen157 : indien hy daer gheen
eynde af158 en maeckte voor en al eer henluyder aenghenomen werck
aldaer geeyndet soude wesen : dies159 hy ooc stercker dan oyt te voren,
die sake aen Bruyn began te versoecken160. Als daerom Collette op eenen
tijdt aldaer was, ende Bruyn met haer ende Philippe gesproken ende
besloten hadde wat elck doen soude, sprack hy tot Calandrijn : Merckt
ghijt wel161 mijn vrient ende gheselle ? dese vrouwe heeft my wel
duysent werven belooft u begheeren te volbrenghen, sonder daer tot
noch toe yet ghedaen te hebben, ende laet my beduncken162 dat zy ons
op den toome rijdet163 : daerom, ghemerckt sy niet en doet alsoo zy
belooft, sullen wyt haer nu doen volbrengen, Godt geve weer sy wil dan
niet164. Ey (sprack Calandrijn) laet dat doch haest165 gheschieden, dat bid
ic u om Gods wille. Doen sprac Bruyn soudt ghy wel die stoutheyt166 in u
hebben dat ghyse soudet dorven aenroeren met [106v] een kleyn
cedulken gheschrifts167, dat ick u sal geven ? Ja ic met allen wel168, sprac
Calandrijn. Tsa dan, seyde Bruyn, maeckt maer dat ghy my brenght wat
schoon parckements169, een levende vledermuys, drie greynen170
wieroocx, ende een ghewijdde keersse, laet my dan voort gewerden. Dien
gheheelen naevolgenden nacht wert van Calandrijn overgebracht171 om
een vledermuys te mogen vangen. Ten laetsten als hy een ghevanghen
Opm.: de tekst vermeldt ten onrechte hen
kunnen
157 tot [de realisering van] zijn plan (vrijer: wens)
158 daer […] af: opm.: nl. aan het getreuzel van zijn collega’s
159 om welke reden
160 die sake … versoecken: bij Bruyn op deze kwestie begon aan te dringen
161 Merckt ghijt wel: Is het misschien (ev. goed) tot je doorgedrongen
162 laet my beduncken: [dat] doet bij mij de mening postvatten
163 dat … rijdet: bet.: dat zij ons de baas is; Stoett 1943, nr. 2155
164 weer … niet: of zij wil of niet, of zij wel of niet wil; weer – uit ‘weder’
165 spoedig
166 moed (ev. brutaliteit)
167 een klein briefje met tekst; WNT cedel 3
168 met allen wel: bet.: voorzeker
169 wat schoon parckements: een stukje onbeschreven perkament
170 1) korrels, 2) gewichtseenheden
171 gebruikt
155
156

hadde, bracht hy die metten anderen dinghen tot Bruyn : de welcke daer
mede vertrocken is in een Kamer alleen : waer hy eenrehande
beuselinghen172 met vreemde caracteren173 op een parckement
geschreven heeft, ’t welck hy Calandrijn brachte, seggende : Calandrijn
weet dat vry voor seker174 dat sy u terstont volghen sal ende al175 doen
dat u belieft, ist dat176 ghy haer geraeckt met die woordekens gheschrift.
Daerom indient van dage gebeurt dat Philippe erghens buytens huys
gaet, so moet ghy (Godt geve door wat middel het zy177) u by haer
voegen ende haer met dit briefken aenroeren. Dat ghedaen zijnde, gaet int
stroy binnen de schuere die dicht hier by is : want dat is de bequaemste
plaetse178 die hier is, ghemerckt179 daer selden yemant komt : dan suldy
sien dat sy u daer volghen sal : ende weet oock wel, als sy daer wesen sal,
wat u te doen staet180. Dies wert Calandrijn de vrolijckste man ter werelt,
ende sprack tot Bruyn, ho gesellen laet my nu voorts begaen181, al wast
nu alsoo182 dat Calandrijn hem hoede voor Nello, so hadde die nochtans
van dese Historie metten anderen de ghenuechte oock ghemeen, als183
die daer de hant oock aen hielt om Calandrijn te bedriegen. Daerom is hy
(so hem van Bruyn belast was) na Florence tot Calandrijns huysvrouwe
gegaen, ende sprack tot haer : U en is noch niet vergeten184, lieve nichte
Tesse, wat al slaghen185 ghy buyten uwen schulde van u man ontfinget,
op dien dagh als hy hier in huys quam met die steenen van Mugnon186 :
Vrij: allemaal onzinnigheden; eenrehande – ‘van dezelfde soort’
lettertekens
174 weet … seker: wees daar volstrekt van overtuigd
175 alles
176 ist dat: indien
177 Godt … zy: bet.: door welk middel ook; lett.: God moge bepalen door welk
middel het zal geschieden
178 de geschiktste plaats
179 omdat
180 wat … staet: wat je moet doen
181 laet … begaen: bet.: laat mij nu verder [alleen] het voornemen uitvoeren
182 al … alsoo: Al was het nu het geval; opm.: hier begint een nieuw tekstgedeelte
183 Vrij: zodat; lett.: als degene die; als … bedriegen – bep. van gesteldheid bij
Nello
184 Vrij: Staat het je nog voor de geest; zie WNT vergeten A, I, 1, b
185 hoe veel slagen
186 die stenen van Mugnon: opm.: die stenen uit de rivier de Mugnone in de
omgeving van Florence. Deze passage doelt op het derde verhaal van de achtste
172
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dit dunckt my nu tijt om van u gewroken te werden : ende doedijs niet,
soo en dencke 187 ick u mijn leven voor gheen nichte oft vriendinne meer
te achten188. Hy is verlieft op een vrouwe daer buyten : die mede so
verslingert189 is dat zy dicwils met hem om een hoecxken190 gaet ende is
noch niet lange gheleden, dat sy malcanderen op deser uren dagh
ghestelt hebben te versamen191, daerom is mijnen sinne192 dat ghy hem
daer op komt betrapen ende dat ghy hem nae sijn verdienste193 wel
deurstrijckt194. Soo haest het wijf dit hoorde, docht haer wel195 dat sulcx196
gheen boerte noch spel en was : maer flucx opghestaen zijnde, began zy
te segghen197 : O, ghy openbaer dief198, doet ghy my dit ? By gantsch
daghen199 dat en sal soo niet doorgaen, sonder dat ick ’t u verghelde200.
Alsoo greep sy terstont haer overkleet, nam ooc noch een vrouwe met
haer, ende rasscher aengaende201 dan den ghemeenen tredt, is zy met
Nello nae de hoeve gegaen. Terstont als Bruyn haer van verre sach

dag in de Decamerone. In de vertaling van Coornhert is dat de 33ste historie.
Hierin gaat de misleide Calandrijn bij de Mugnone op zoek naar de Elitropie, de
heliotroop die hem onzichtbaarheid zou schenken. Deze zou er als een zwarte
steen uitzien. Beladen met zwarte ‘keselkens’ (steentjes) keert hij huiswaarts. Als
Calandrijn thuiskomt, verbreekt zijn vrouw door haar aanwezigheid zijn
‘onzichtbaarheid’ en als zij hem ook nog zijn late thuiskomst verwijt, komt haar
dit op een aframmeling te staan.
187 ben voornemens
188 u … te achten: om u mijn leven lang niet meer als nicht of vriendin te
beschouwen
189 verliefd [op hem]
190 om een hoecxken: bet.: uit het zicht van anderen
191 dat … te versamen: dat zij met elkaar hebben afgesproken vandaag bij elkaar te
komen
192 daerom … sinne: daarom is [het] mijn bedoeling (vrij: daarom wil ik)
193 Bet.: overeenkomstig zijn schandelijk gedrag
194 wel deurstrijckt: flink afranselt
195 docht haer wel: leek het haar zeker
196 dit
197 began zy te segghen: riep zij meteen uit
198 [voor iedereen] duidelijke dief [t.w. van mijn eer als echtgenote],
onmiskenbare bedrieger
199 Bastaardvloek uit ‘bij Gods (heilige) dagen’
200 zal vergelden, betaald zal zetten
201 voortgaande

komen, sprack hy tot Philippes, siet daer komt het gene dat ghy wel weet
: voorts is Philippe van daer ghegaen daer Calandrijn ende d’andere
wrochten202, seggende : Werckt neerstigh203, Meesters, ic moet nu
terstont van hier gaen naer Florencen, ende is mede wech ghegaen, hem
selven erghens in een secrete plaetse verberghende204 : alwaer hy sonder
te moghen ghesien werden205, al206 sien mochte dat Calandrijn
bedrijven207 soude. Niet langhe daer naer, als hem Calandrijn liet
beduncken208 dat Philippe nu al wat verre vander hant209 was, is hy af
ghegaen op de plaetse daer hy Collette alleene vandt, ende began met
haer te kouten. Sy wel wetende wat haer te doen stont, quam hem wat
naerder210 ende toonde hem een weynigh schoonder ghelaet211 dan zy
noch ghewoone was te doen, het welcke Calandrijn oock oorsaecke gaf
dat hyse met sijn briefken aenroerde. So haest hy haer daer mede
gheraeckt hadde, keerde hy hem om sonder eenigh woordt meer te
segghen, ende nam sijnen wegh nae de schuere daer het stroy 212 was.
Daer- 107[r] waerts is hem Colette strackx213 naeghevolcht, de welcke
binnen de schuere ghecomen zijnde ende de deure van dien gesloten
hebbende, Calandrijn terstont omhelsde op ’t stroy (dat daer opter
aerden lach) ter neder wierp214, schrijelinghs215 op zijn lijf ginck sitten,
haer handen op beyde zijn schouderen stelde, soo dat zy hem by haer
aensicht niet en liet ghenaken, ende hem aensach niet anders dan oft sy
wat begheerlijck gheaenschouwet hadde216, segghende : O mijn soete
aan het werk waren
Werckt neerstigh: Werkt ijverig door
204 hem selven … verberghende: terwijl hij zich ergens op een verborgen plaats
verstopte
205 sonder … werden: zonder dat hij gezien kon worden
206 alles
207 uitvoeren, doen (Negatieve connotatie)
208 als … beduncken: toen Calandrijn meende; toen het Calandrijn voorkwam
209 wat verre vander hant: bet.: tamelijk ver uit de buurt; WNT hant I, I, F
210 quam … naarder: kwam wat dichter bij hem
211 toonde … ghelaet: toonde hem een beetje vriendelijker gezicht; gedroeg zich
wat aangenamer tegenover hem
212 stro
213 direkt
214 op … wierp: op het stro dat de aarde (grond) bedekte, neer wierp
215 overdwars
216 niet anders … hadde: precies alsof zij iets begerenswaardigs aanschouwd had
202
203

Calandrijn, mijn hertelijc lief217, mijn hoop, mijn troost218, hoe vierichlijck
heeft my langhe verlanght om met u eens219 te wesen nae mijn begheeren
? u bevallijck wesen heeft my mijn sinnen220 betoovert, ghy hebt met u
guyterije mijn herte wt mijnen lijve getrocken. Maer ist oock mogelijck,
dat ick u hier hebbe221. Calandrijn die hem selven nauwelijcx en cost222
verroeren, sprack tot haer : Och alderliefste laet my los dat ic u mach223
cussen. Daer zy weder op sprack : Heere Godt, wat grooter haest224 hebt
ghy ? laet ick u eerst wat nae mijn lust aenschouwen : laet mijn ooghen
wat gaen weyden in u aensicht225 dat soo soet is. Bruyn ende
Buffelmacho waeren oock ghegaen daer226 Philippus was, dies zy alle drie
dese verholentheydt hoorden ende saghen227. Maer als nu Calandrijn al
besich was228 om Colette met kracht te willen kussen229, siet soo komt
daer Vrou Tesse op ’t slach230 aengaen231 met Nello : de welcke soo haest
sy daer gekomen waren tot haer seyde, by gantsch doot232, ic mercke, dat
zy by malcanderen zijn. Het wijf, die 233nu al half ontsint was, aen de
deure vander schueren ghekomen zijnde, heeft daer so geweldigh aen234

Mijn hartelief, mijn innig geliefde
beantwoorder van mijn liefde; WNT troost 5
219 samen, bijeen
220 my myn sinnen: mijn geest
221 dat … hebbe: opm.: hier – direkte aanwijzing; Collette zal waarschijnlijk op
haar hart wijzen als zetel der liefde
222 kon
223 kan
224 wat een grote haast
225 laet … aensicht: vrij: sta toe dat mijn ogen zich eerst gaan verlustigen in je
gelaat
226 [naar] daar, waar
227 dies … saghen: zodat zij alledrie dit stiekeme gedrag gehoord en gezien
hebben
228 al besich was: druk bezig was
229 met kracht te willen kussen: stevig te gaan kussen
230 op dat moment, plotseling
231 aanlopen
232 Bastaardvloek uit ‘bij Gods (d.i. hier Jezus’) dood
233 dat; opm.: incongruentie van het betr. vnw. die met het neutrum wijf,
mogelijk onder invloed van vrou
234 daer […] aen: daartegen
217
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gestooten dat die op gevlogen is. Flucx is sy daer op in235 gesprongen
ende sach Calandrijn ter aerden liggen daer Collette op rijdende was236 :
de welcke soo haest zy Tesse vernam, de vlucht ghenomen heeft ende
liep daer237 Philippe was. Daer is vrou Tesse met ongekorte naghelen op
Calandrijns aensichte ghevallen die noch niet opghestaen was ende
becrabde hem bloedelijck. Daer na greep zy hem by den hayre, ende hem
herwaerdts ende gins sleypende238 began zy hem te segghen239 : Ey
leelijcke schandelijcke hont als ghy zijt, sult ghy, ghy sinneloose
grijsaert240 my dit doen ? Vervloeckt zy de liefde die ic u gedragen241
hebbe : ic wane ghy meynt dat ghy t’huys niet wercx ghenoegh242 en hebt,
nu ghy op ander verlieft. Ey siet hier doch een schoon amoureus243. Hier
ezel kent ghy u selven niet ? en kent ghy u selven niet ? die u tusschen
een persse schroefde, en soude zoo veel vochtigheyts uyt u niet drucken
datmer244 een souce af soude mogen maken. Het en was nu by der doot
Tesse niet die u laestwerven met kinde maecte245, dat haer Godt
schenden moet246, so wie sy oock is : want men seeker wel mach247
dencken dat z[y] niet seer kostelijc248 en moet wesen, ghemerckt249 zy
verlust was op sulcken schoonen Clenoot als ghy zijt250. Als Calandrijn
zijn Wijf sach, en wist hy niet oft hy leefde oft251 doot was, ende en was
binnen
daer … was: bet.: op wie Collette haar lichaam heen en weer bewoog
237 Bet.: naar de plaats waar
238 hem … sleypende: bet.: terwijl ze hem heen en weer sleurde; herwaerdts –
‘hierheen’, gins – ‘daarheen’
239 began … te segghen: sprak zij tot hem; began – dit duidt begin van handeling aan
240 ghy sinneloose grijsaert: jij verdwaasde oude lul
241 betoond
242 niet wercx ghenoegh: opm.: toespeling op geslachtsgemeenschap
243 (ironisch) een mooie minnaar
244 datmer: dat men er
245 Het … maecte: Was het nu verdomme niet Tesse die jou onlangs een kind
schonk?!; by der doot – bastaardvloek uit ‘bij de dood ons Heeren’; laestwerven –
lett. de laatste keer, contaminatie van laetstleden en telw. + -werven
246 dat … moet: moge God haar te gronde richten
247 kan
248 niet seer kostelijc: bet.: van laag allooi
249 omdat
250 sulcken … zijt: (ironisch) zo’n pronkjuweel als jij
251 De tekst vermeldt met zetfout leefdeoft
235
236

soo vroom252 niet dat hy eenighe were teghens haer dorste bieden : maer
also gecrabbelt, gepluckhayrt ende gheklopt als hy was, raepte hy zijn
bonet253, ende stondt op ende badt zijn wijf ootmoedelijck dat zy doch
niet luyde en riepe : indien zy niet en wilde dat hy aen stucken gehouwen
soude werden, gemerckt dese vrouwe, daer by sy hem bevonden hadde,
de Huysvrouwe254 was vanden meester vanden huyse. Laet zijt dan
wesen255 sprack Tesse, dat haer Godt een goet iaer moet geven256. Bruyn
ende Buffelmacho met Philippe ende Collette ghenoegh ghelacht
hebbende om dese bruyloft257, zijn onder hen beyden258 daer by
ghecomen om te vernemen wat dat gheruchte mocht beduyden : ende na
langhe woorden het wijf te vreden ghestelt hebbende259, rieden zy
Calandrijn weder tot Florencen te keeren260 ende niet meer daer boven261
te comen : uyt vreesen dat hem yet erchs mochte opkomen262 indien
Philippe hier yet wat af vernaeme. Alsoo is die arme ongheluckighe
Calandrijn met [107v] uytghepluckten hayre ende met een bekrabbelt
aensichte wederom263 na Florencen ghegaen : ende so vroom264 niet
wesende dat hy ymmermeer265 weder op de hoeve dorste comen, heeft
hy een eynde ghemaeckt van zijn liefde, nacht ende dach lastigh verwijt

dapper, moedig
muts
254 echtgenote
255 Laet … wesen: bet.: Ook al ís zij het
256 dat … geven: (ironisch) moge God haar een ‘goed’ jaar geven; vrij: het
interesseert mij geen lor; vgl. WNT jaar (I) I,7 (7de schrapje)
257 Bruyn … bruyloft: Bruyn en Buffelmacho, die samen met Philippe en Collette
genoeg om deze vrijpartij gelachen hadden
258 onder hen beyden: tezamen; vgl. het Moerman-citaat onder WNT gerei (I) A,I,1
en het Bijns-citaat onder WNT zweren (I) 1,c,
259 na … hebbende: nadat zij na lange discussie de vrouw tot rust hadden gebracht
260 weder … te keeren: naar Florence terug te keren
261 daer boven: opm.: op de heuvel waar de villa in aanbouw was, te weten
Camerata
262 overkomen
263 terug
264 dapper
265 ooit
252
253

hoorende van zijn Wijf266, nae dat hy voor zijn gesellen Philippe ende
Collette een kortswijl ende lachernije267 gheweest hadde.

266 nacht … Wijf: omdat hij dag en nacht onaangename verwijten van zijn vrouw
te horen kreeg
267 een kortswijl ende lachernije: [een bron van] vermaak en lachen

Bijlage 2: De bron van De wanhébbelyke liefde
en samenvatting van de klucht
Overzicht van Donneau de Visé: La Mere coqvette ov les
Amans broüillez 1
Personages
Géronte
(vader)

Le Marquis
(neef v. G&A) Arimant
(zoon)

Lucinde
(moeder)
Belamire
(dochter)

Jacinte
(dienstmeisje v. L)
Ergaste
(huisknecht v. L)

Inhoud2
Acte I
Scène 1: Jacinte, Lucinde
De levenslustige Lucinde is weduwe, althans zo beschouwt ze zich en zo
wenst ze het zich, sinds na een schipbreuk niets meer van haar
echtgenoot is vernomen. Tegenover haar kamermeisje Jacinte klaagt ze
dat haar dochter Belamire te groot en te mooi is. Belamire wordt
aanbeden door Arimant die zij als kind heeft leren kennen, en met wie zij
volgens de wens van haar vader moet trouwen. Maar Lucinde, die zelf
ook verliefd is op Arimant, wil dat huwelijk verhinderen. Om Belamire
uit de buurt te krijgen overweegt ze haar naar het klooster te sturen.

Voor de tekst, waarin zich ook regieaanwijzingen van de auteur bevinden,
verwijs ik naar Visé, ed. Mélèse 1940 1-79. De spelling van de titel sluit aan bij
die van de Parijse editie uit 1666 bij Theodore Girard.
2 Dr. Martin Hietbrink heeft de samenvatting van Visé’s La mère coquette in
Quinault, ed. Gros 1926, ‘Introduction’ xxi-xxv vertaald, waarvoor mijn dank.
1

Scène 2: Lucinde alleen
Lucinde probeert haar houding te rechtvaardigen. Zij houdt van haar
Belamire, maar zij is toch jaloers op het feit dat haar dochter zo mooi en
aantrekkelijk is.
Scène 3: Lucinde, Belamire, Jacinte
Om Belamire voor haar standpunt te winnen houdt Lucinde een vurig
betoog tegen het huwelijk en prijst zij de geneugten van het
kloosterleven. Belamire protesteert, maar Lucinde legt haar het zwijgen
op en stuurt haar weg.
Scène 4: Lucinde, Jacinte
Als de moeder zich wederom tegenover haar beklaagt, besluit Jacinte om
het jonge stel uiteen te drijven. Ze wil Arimant overhalen te trouwen met
Lucinde.
Scène 5: Jacinte alleen
Jacinte legt uit waarom zij de zijde van de moeder kiest en niet die van de
dochter. Zij denkt haar doel te kunnen bereiken met een
ongeadresseerde brief die Belamire haar heeft gegeven voor Arimant.
Scène 6: Arimant, Jacinte
Jacinte doet Arimant geloven dat Belamire hem afwijst en dat zij op
iemand anders verliefd is. Om hem daarvan te overtuigen toont ze de
brief waarvan ze zegt dat die voor de markies bestemd is. Zij suggereert
Arimant dat hij wraak zou kunnen nemen door te doen alsof hij van
Lucine houdt. Ontgoocheld gooit Arimant de brief weg.
Scène 7: Arimant, Le Marquis
De markies komt op. Gedreven door jalousie ontvangt Arimant hem
zeer koeltjes, bespot zijn gedragingen en maniertjes, en beklaagt zich
tegenover hem over de hardvochtigheid van zijn vader. Géronte wil hem
namelijk weghouden van Belamire en hem uithuwelijken aan een
geschiktere partner.
Scène 8: Le Marquis, Géronte
Met de komst van Géronte vlucht Arimant weg. Géronte is getuige
geweest van het toiletmaken van Belamire en vertelt de markies over de
verrukkingen die hij gezien heeft. De markies belooft hem spottend zich
in te zullen zetten voor zijn amoureuze belangen, maar dan wel tegen
klinkende munt.

Acte II
Scène 1: Lucinde, Jacinte
Jacinte zegt te vrezen voor de terugkeer van de verdwenen echtgenoot
van haar meesteres. Maar Lucinde maakt zich er niet erg druk om.
Verliefd als ze is beklaagt ze zich over het ouder worden. Jacinte roemt
juist haar jeugd en haar schoonheid.
Scène 2: Lucinde, Arimant, Jacinte
Zoals afgesproken met Jacinte, maakt Arimant Lucinde het hof. Hij wil
zijn rol graag goed spelen en overlaadt haar met complimenten. Maar
terwijl hij zijn gevlei richt op de moeder, blijft hij steeds maar denken aan
haar dochter Belamire.
Scène 3: Lucinde, Arimant, Belamire, Jacinte
Dit spel gaat door in deze scène, als Belimare op komt. Arimants
loftuitingen op Lucinde vat zij op als evenzovele verwijten aan haar.
Scène 4: Belamire, Jacinte
Precies zoals zij dat tevoren had bedacht, maakt Jacinte Belamire wijs dat
Arimant haar brief heeft verscheurd. Op haar instigatie zal Belamire
wraak nemen door te verklaren dat die brief niet voor hem, maar voor de
markies bestemd was.
Scène 5: Belamire, Le Marquis, Jacinte
Dan verschijnt de markies. Hij vertelt dat zijn nieuwe kleding bij het hof
zeer in de smaak is gevallen. Als Belamire Arimant aan ziet komen, trekt
ze zich terug in haar slaapvertrek, waar de markies zich ook verbergt.
Scène 6: Arimant, Jacinte
Arimant komt uit het slaapvertrek van Lucinde en prijst luid haar
voortreffelijkheden. Maar als hij de kamer van Belamire wil binnengaan,
houdt Jacinte hem tegen. Ze suggereert dat de markies zich daar bevindt.
Scène 7: Arimant, Belamire, Jacinte, [Le Marquis]
Belamire komt haar kamer uit en doet alsof zij op weg gaat naar die van
haar moeder. Dan volgt een scène van gekrenkte liefde. ‘Ik houd van uw
moeder’ zegt Arimant. ‘En ik van de markies’, antwoordt Belamire.
Desondanks staan ze bijna op het punt toe te geven aan hun tedere
gevoelens voor elkaar. Om te vermijden dat het zover komt, laat Jacinte
de markies uit zijn schuilplaats komen. .

Scène 8: Arimant, Belamire, Lucinde, Jacinte
Lucinde verschijnt ten tonele. Arimant en de markies gaan ruziënd naar
buiten.
Scène 9: Lucinde, Belamire, Jacinte
Jacinte gaat achter hen aan om te voorkomen dat Arimant en de markies
met elkaar slaags raken.
Acte III
Scène 1: Lucinte, Jacinte
Hoe verliefd ze ook is, toch aarzelt Lucinte om met Arimant te trouwen.
Ze ziet op tegen zwangerschappen en gedoe met kinderen. Jacinte stelt
haar gerust.
Scène 2: Jacinte alleen
Jacinte verdenkt Géronte ervan verliefd te zijn op Belamire. Ze besluit
haar voordeel te doen met deze wetenschap.
Scène 3: Arimant, Jacinte
Jacinte vertelt Arimant, dat Belamire zich elke vleierij laat welgevallen en
zich nu ook door Géronte het hof laat maken. Woedend besluit Arimant
dan maar met Lucinde te trouwen.
Scène 4: Arimant, Belamire, Jacinte
Als Belamire verschijnt, vertelt Arimant haar wat hij heeft besloten en
gaat hij de kamer van Lucinde binnen.
Scène 5: Belamire, Jacinte
Alleen achtergebleven met Jacinte slaakt Belamire diepe verzuchtingen,
en roept herinneringen op aan haar jeugd en aan de tijd dat Arimant nog
van haar hield. Ze wil deze lichtzinnigheid verder vergeten.
Scène 6: Belamire, Jacinte, Géronte
Géronte komt op en verklaart Belamire zijn liefde in belachelijke
bewoordingen. Hij begrijpt niets van de spottende opmerkingen van
Jacinte.
Scène 7: Géronte, Belamire, Lucinde, Arimant, Jacinte
Arimant en Lucinde komen op. Terwijl Belamire en Arimant elkaar
verwijten van ontrouw maken, bekennen ze elkaar, ondanks Lucinde en
Géronte, bijna de waarheid.

Scène 8: Arimant, Lucinde, Balamire, Géronte, Jacinte, Ergaste
De huisknecht Egaste komt de terugkeer van Lucindes echtgenoot
melden. Géronte kan dit niet geloven: er is al vier jaar niets meer van
hem vernomen.
Scène 9: Lucinde, Arimant, Belamire, Géronte, Jacinte
Jacinte bevestigt het bericht.
Scène 10: Lucinde, Arimant, Belamire, Géronte, Jacinte, Le Marquis
Ook de markies bevestigt het bericht. Ontdaan gaat Lucinde weg.
Scène 11: Géronte, Arimant, Belamire, Jacinte
Jacinte bekent dat ze iedereen om de tuin heeft geleid. Géronte stemt toe
in een huwelijk tussen Arimant en Belamire.

Overzicht van Philippe Quinault: La Mere Coquette ou
Les Amans Broüillez 3
Personages
Crémente
(vader)
Le Marquis
Acante
(neef v. C&A) (zoon)
Page

Ismène
(moeder)

Laurette
(dienstmeisje)

Isabelle
(dochter)

Champagne
(kamerdienaar)

3 Dit overzicht berust op de uitgave Quinault, ed. Gros 1926, die dr. Reinier
Lops voor mij vertaalde, en de samenvatting van dit blijspel in Visé, ed. Mélèse
1940, ‘Introduction’ xv-xvii. De spelling van de titel is die van de Parijse uitgave
uit 1666 bij Gabriel Quinet.

Inhoud
Acte I
Scène 1: Laurette, Champagne
Champagne vertelt Laurette, dat hij door Crémente naar Turkije was
gestuurd om de echtgenoot van Ismène uit de slavernij te verlossen.
Door schipbreuk op de heenreis komt Champagne op Malta terecht. Hij
is huiswaarts gekeerd in gezelschap van een oude christen-slaaf die met
een verongelukt Turks schip eveneens op Malta was aangespoeld. Reeds
gedurende zes jaar heeft Ismène niets meer van haar echtgenoot
vernomen. Ismène heeft Laurette verteld dat zij haar bejaarde
echtgenoot liever niet terug zou zien. Champagne had dit gesprek
afgeluisterd.
Crémente en Ismènes echtgenoot waren goed bevriend en
hadden besloten, dat Acante en Isabelle, die elkaar al van kindsbeen af
kenden, met elkaar zouden trouwen.
Scène 2: Acante, Laurette, Champagne
Acante geeft voor dat hij voor Ismène op bezoek komt, maar in
werkelijkheid is hij gericht op Isabelle. Laurette zegt hem dat zijn vader
bij Isabelle is.
Scène 3: Le Marquis, Acante, Champagne, Laurette
De markies overlaadt Acante met hoffelijkheden. Acante verwijt hem
overdrijving en hij beklaagt zich vervolgens over de hardheid van zijn
vader, die eerst wilde dat hij met Isabelle zou trouwen, maar zich nu
zonder opgave van redenen hiertegen keert. De Markies is op weg naar
Crémente en laat zich niet ophouden.
Scène 4: Crémente, Le Marquis
Crémente verlaat het vertrek van Isabelle. Hij vertelt de markies in
vertrouwen dat hij verliefd is op Isabelle, die hij verraste bij het maken
van haar toilet. De markies vraagt Crémente 100 Louis en deze stemt
hiermee in op voorwaarde dat met zijn hulp Amante en Isabelle ruzie
met elkaar zullen krijgen. Dit zou namelijk de kansen van Crémente
vergroten. [‘c’est tout mon espoir De les broüiller ensemble, & de m’en
prévaloir’ (vs. 363b, 364a)].

Acte II
Scène 1: Ismène, Isabelle, Laurette
Als Isabelle haar kamer verlaat op weg naar haar moeder, treedt ook haar
moeder uit de hare. De laatste is erg humeurig tegenover haar dochter en
stuurt haar weg zonder opgave van reden.
Scène 2: Ismène, Laurette
Laurette wil van haar meesteres weten waarom ze Isabelle zo
onwelwillend behandelde. Dan blijkt Ismènes afgunst op haar dochter.
Laurette prijst vervolgens Ismènes schoonheid en aantrekkelijkheid. Als
Laurette haar voorstelt Isabelle in een klooster te doen, wijst Ismène dit
af, omdat ze dan niet meer om redenen van opvoeding van haar dochter
onder de mensen kan komen: wandelingen, publieke spelen,
(gemaskerde) bals, balletten. Ismène wenst Acante als echtgenoot.
Laurette heeft er al voor gezorgd dat de gelieven niet meer met elkaar
spreken. Verder geeft Ismène aan Laurette de opdracht tegen elke prijs
er voor te zorgen, dat Champagne en de bevrijde grijsaard verklaren dat
haar echtgenoot overleden is.
Scène 3: Champagne, Laurette
Laurette poogt Champagne tot de gewenste verklaring te bewegen. Maar
hij aarzelt, omdat hij eerder reeds had verklaard, dat hij niet wist of de
echtgenoot nog in leven is.
Scène 4: Ismène, Laurette, Champagne
Laurette verklaart Ismène de smartelijke dood van haar echtgenoot.
Eerst na het ontvangen van de huwelijksdiamant van Ismène is
Champagne bereid het overlijden te bevestigen.
Scène 5: Ismène, Laurette
Nu Champagne Ismènes echtgenoot dood heeft verklaard, heeft Laurette
voor Ismène alle beletselen voor een huwelijk met Acante uit de weg
geruimd. Ismène vreest bij het uitvoeren van haar voornemen om met
Acante te trouwen echter de tegenwerking van Crémante, die zeer van
haar houdt en haar mogelijk wil trouwen.
Scène 6: Crémante, Ismène, Laurette
Crémante biedt Ismène zijn zoon aan als tweede echtgenoot en vraagt
haar voor zichzelf de hand van Isabelle. Beiden vrezen echter dat de
liefde die Amante en Isabelle van jongsaf aan voor elkaar voelden, weer

zal terugkeren. Nadat Laurette heeft aangegeven, dat zij de kunst van het
bedriegen verstaat, trekken ze zich gedrieën terug in een kamer om daar
te overleggen met welke middelen zij de gelieven voor altijd kunnen
scheiden. [‘Allons-y consulter ce que nous devons faire, Et voir par quels
moyens nous pourrons sans retour Separer deux Amans en dépit de
l’Amour’(vss. 702-704)].
Acte III
Scène 1: Isabelle, Laurette
Isabelle beklaagt zich bij Laurette over de trouweloosheid van Acante.
Zij houdt vol dat Acante vanwege haar geld en bezittingen Ismène wil
huwen. Isabelle gruwt bij de gedachte dat hij dan haar schoonvader zou
worden: ‘Mais voir mon Amant mesme en devenir l’Epoux! / Voir mon
Beaupere en luy!’(731, 732a)] Dat weigert Isabelle te geloven en ze
schrijft hem een ongeadresseerd liefdesbriefje, dat Laurette hem moet
brengen. Mocht Acante ongewenst reageren, dan kan Isabelle nog
zeggen, dat het voor iemand anders bestemd was.
Scène 2: Champagne, Laurette
Champagne vraagt duizend Ecu’s voor de valse verklaring door de
grijsaard. Hij meldt Laurette, dat Acante nog steeds verliefd is op
Isabelle. Als hij het liefdesbriefje bij Laurette opmerkt, vraagt hij of het
bestemd is voor de markies. Dan nadert Acante.
Scène 3: Acante, Champagne, Laurette
Acante doet alsof hij voor Ismène komt, maar in werkelijkheid hoopt hij
Isabelle te treffen. Champagne praat steeds zijn mond voorbij en zo
hoort Acante uiteindelijk ook van Laurette dat de markies in de liefde
voor Isabelle zijn rivaal schijnt te zijn en hij ziet dat Laurette een briefje
bij zich draagt. Dit zou voor de markies bestemd zijn. Acante krijgt het
in handen, leest de inhoud, die hem tot woede brengt, en verscheurt het.
Scène 4: Isabelle, Laurette
Isabelle is beledigd en boos. Laurette stelt haar voor te zeggen, dat het
briefje voor de markies bestemd was.
Scène 5: Crémente, Laurette
Crémente vraagt Laurette of zij de achterdocht tussen de twee gelieven
heeft kunnen aanwakkeren. Zij wil de verwijdering vergroten en voegt

eraan toe: ‘(…) pour les broüiller mieux, je veux encor plus faire; Le
Marquis pour cela nous seroit necesssaire.’(1012b, 1013). Crémente zal
het regelen.
Acte IV
Scène 1: Champagne, Laurette
Laurette meldt Champagne, dat Isabelle de markies een bezoek heeft
toegestaan. Champagne neemt aan dat beiden liefde voor elkaar hebben
opgevat. Laurette bindt hem op het hart over de hele zaak niets aan
Acante te zeggen.
Scène 2: Le Marquis, Laurette
Laurette had Isabelle voorgehouden, dat er een hooglopende ruzie
tussen Acante en de markies was en dat de markies om aan een duel te
ontkomen bij haar een schuilplaats hoopte te vinden. Dit zal Acante
jalours maken. De markies heeft plezier om deze list. De page volgt zijn
heer.
Scène 3: Le Page, Le Marquis, Laurette
De markies trekt de ‘magische grijze mantel’ aan, die hij van de page
ontving. De koets staat op veilige afstand om zijn aanwezigheid niet te
verraden. Hij gaat met Laurette de kamer van Isabelle binnen.
Scène 4: Acante, Champagne
Beiden bespieden de markies en Isabelle door het sleutelgat.
Scène 5: Laurette, Acante, Champagne
Champagne heeft zijn geheim – overeenkomstig de bedoeling van
Laurette – natuurlijk aan zijn heer verteld. Laurette ontkent haar snode
opzet en verspert Acante de doorgang tot het vertrek van Isabelle.
Scène 6: Isabelle, Acante, Laurette, Champagne
Acante, woedend, geeft voor op zoek te zijn naar de markies. Isabelle
verklaart Acante, dat de markies bij haar welkom zou zijn geweest, maar
Acante had het briefje dat inderdaad voor de markies bestemd was,
verscheurd. Acante vraagt Isabelle een goed woordje voor hem bij haar
moeder te doen die hij wil trouwen.
Scène 7: Acante, Laurette, Champagne
Laurette zegt Acante toe ervoor te zullen zorgen dat de markies
ongemerkt de kamer van Isabelle zal verlaten. Ze vraagt Acante zich

daarbij rustig te gedragen ten opzichte van de markies. Acante wil zich
op Isabelle wreken. Daarvoor doet Laurette hem een voorstel. Door een
huwelijk met Ismène te sluiten, die bovendien over zoveel gouden en
zilveren écu’s beschikt, zal hij zijn doel bereiken. Champagne stimuleert
zijn heer tot een huwelijk met Ismène.
Scène 8: Ismène, Acante, Laurette, Champagne
Laurette poogt Acante en Ismène aan elkaar te koppelen. Acante maakt uit wraak en teleurstelling ten opzichte van Isabelle – haar moeder het
hof. Hij beklaagt zich echter steeds tegenover Ismène over de
trouweloosheid van Isabelle en zijn verdriet. Uiteindelijk loopt hij weg,
omdat in zijn geest Isabelle steeds Ismène verdringt.
Scène 9: Ismène, Laurette
Laurette krijgt de opdracht de markies te laten vertrekken. Ismène
aarzelt Acante te trouwen, die zich nog steeds zo aangerokken voelt tot
Isabelle,omdat het haar bezwaart met de geliefde van haar dochter te
trouwen: zij zou verdriet lijden. Ismène toont zich voorstander van een
huwelijk tussen Crémente en haar dochter.
Acte V
Scène 1: Le Marquis, Champagne, Laurette
De markies verlaat het vertrek van Isabelle, gadegeslagen door
Champagne, en verheugt zich erover de jalouzie van Acante te hebben
gewekt.
Scène 2: Acante, Champagne, Le Marquis
Acante trekt de markies zijn verhullende mantel weg. De markies zou
voor Acante bij zijn vader Crémente de acceptatie van de verbinding
tussen hem en Isabelle bevorderen. Maar de vader bleek onvermurwbaar.
Dan informeert Acante naar de gevoelens van de markies voor Isabelle.
Hij antwoordt dat zij voor hem slechts een tussenstation in de liefde was.
Om deze belediging van haar daagt Acante de markies tot een duel uit,
hetgeen de markies ontwijkt.
Scène 3: Crémante, Le Marquis, Acante
De markies trekt zijn degen en Acante pakt zijn mesje. Dan bedaart
Crémante de gemoederen en de markies verdwijnt snel.

Scène 4: Crémante, Acante
Crémante verwijt zijn zoon de belediging van de markies en verbiedt
hem nog aan zijn liefde voor Isabelle te denken. Hij meldt hem zijn eigen
aanstaande huwelijk met haar. En hij laat zich niet door zijn zoon
weerhouden. Nu haar vader dood blijkt te zijn, vervalt naar zijn mening
de oude afspraak dat Acante en Isabelle zouden trouwen. Hijzelf is
weduwnaar, dus vrij man. En gelet op zijn leeftijd, wil hij nog een aantal
goede laatste jaren met haar hebben. Crémante beveelt zijn zoon aan met
Ismène in het huwelijk te treden: een jeugdig man moet immers geld
trouwen.
Scène 5: Isabelle, Crémante, Acante
Crémante is nog kwaad op zijn zoon als Isabelle binnentreedt, die het
vertrek van Ismène moest verlaten toen Champagne met de grijsaard
haar moeder bezocht. Terwijl Isabelle hem verklaart dat Acante haar
enige liefde is, geeft Crémante hoog op van zijn liefde voor haar en
snoeft op de vitaliteit van zijn oude lichaam. Zijn verhaal eindigt echter
in een hoestbui.
Scène 6: Crémante, Champagne, Isabelle, Acante
Champagne beweegt Crémante met hem mee te gaan, omdat men hem
(bij Ismène) iets heeft mee te delen.
Scène 7: Acante, Isabelle
Beiden aarzelen om weg te gaan. Dan wordt het bedrog ontraveld.
Acantes probleem was: waarom bevond de markies zich in de gesloten
kamer van Isabelle; Isabelles probleem: waarom heeft Acante haar
liefdesbriefje verscheurd?
Scène 8: Isabelle, Laurette, Acante
Laurette bekent haar trouweloosheid in opdracht van Ismène: het
bevorderen van de onenigheid tussen Acante en Isabelle, waarbij zij ook
de markies heeft ingezet. Zij verklaart dat de grijsaard in werkelijkheid de
echtgenoot van Ismène is. Deze bracht Crémente ertoe de oude belofte
weer gestand te doen, zodat uiteindelijk Acante en Isabelle toch met
elkaar zullen trouwen.

Overzicht van De wanhebbelyke liefde (1678)
Personages
Joost
(vader)

Adriaan
(neef v. J&H) Hendrik
(zoon)

Geertruij
(moeder)
Lucia
(dochter)

Agniet
(nicht v. G&L)

Inhoud
1ste toneel: Joost, Hendrik
Joost en Hendrik zijn met elkaar in gesprek over de liefde. Hendrik heeft
zijn hart aan Lucia verpand, maar haar moeder wil geen toestemming
geven voor een huwelijk.. De consequentie ervan is, dat zij dan geen
bruidsschat hoeft mee te geven. Hendrik zelf zou 25.000 gulden
meekrijgen. Joost heeft uit Hendriks woorden begrepen, dat het meisje in
kwestie een knecht als vader had die slechts 500 pond bij zijn huwelijk
inbracht. Joost vindt zo’n familie eerst te min voor zijn geslacht. Het
belang van afkomst staat boven het geld. Dan wijst Hendrik erop, dat
Joosts vrouw ook maar een dienstmeid was en nog wel uit Westfalen. In
Amsterdam telt naar zijn mening tegenwoordig alleen nog maar het geld
en niet de afkomst.
Hendrik vraagt zijn vader een huwelijksaanzoek voor Lucia te
doen bij haar moeder Geertruij. Hij heeft neef Adriaan met zijn Agniet,
haar nichtje, al uitgestuurd om voor hem bij Geertruij een goed woordje
te doen. Aanvankelijk wil Joost er niet van weten, maar als Hendrik
dreigt een vroege dood te zoeken door in de oorlog tegen de Fransen te
gaan, geeft hij toe. Hendrik bindt zijn vader op het hart toch vooral
tactisch te handelen en het beeldschone meisje van zijn liefde steeds in
gedachten te houden.

2de toneel: Joost, Lucia
Joost, ‘weinig meer als séstig jaaren’ (vs 225), is aangekomen bij het huis
van Geertruij, die ‘schier séventig jaaren’(vs 151) telt. De moeder is
echter niet thuis en dan ontstaat er een gesprek met de dochter. Joost is
zo onder de indruk van haar schoonheid, dat hij daarover bij zichzelf
steeds opmerkingen maakt. Hij spreekt met haar over zijn zoon Hendrik
en over de reden van zijn komst. Lucia, die in eerste instantie vereerd is
met het bezoek van de vader van haar geliefde, geeft later aan dat Joost
voor niets is gekomen. Want diezelfde ochtend heeft Lucia nog ruzie
gehad met haar moeder, omdat zij – zonder enige argumentatie - nimmer
toestemming voor het huwelijk zou geven.
Nu probeert Lucia nog 10.000 pond bij Joost los te krijgen, want
dan zou er geld genoeg zijn voor het huwelijk en was een weigering van
de toestemming door de moeder geen beletsel meer. Daar begint Joost
echter niet aan. Hijzelf bezit namelijk ongeveer 100.000 gulden.
Joost is zelf zo onder de indruk van Lucia gekomen, dat hij zelf
in haar geïnteresseerd is geraakt. Als blijkt, dat Lucia geen overwegend
bezwaar tegen een oudere echtgenoot heeft en slechts onderhouden wil
worden om zo onder het gezag van haar moeder uit te komen, vraagt
Joost haar ten huwelijk. Zij stemt toe en ze wisselen een ring op trouw.
Daarna spreken ze af, dat Adriaan het nieuws via zijn verloofde Agniet
aan Geertruij zal brengen. Agniet onderhoudt namelijk goede
betrekkingen met haar tante Geertruij.
3de toneel: Adriaan, Joost
Omdat Joost Lucia ten afscheid gekust heeft, leidt Adriaan hieruit af, dat
Joost erin geslaagd is van Geertruij toestemming voor het huwelijk
tussen Hendrik en Lucia te krijgen. Adriaan is op weg naar Geertruij om
samen met Agniet Hendriks huwelijksaanvraag bij Geertruij te
bevorderen. Dat wil Joost echter voorkomen en hij brengt Adriaan ertoe
samen met hem een stukje om te lopen, zodat hij hem in kennis kan
stellen van de jongste ontwikkeling.
4de toneel: Agniet, Geertruij
Agniet wil van Geertruij weten waarom ze geen toestemming voor het
huwelijk van Hendrik en Lucia wil geven. Zo komt Agniet er achter dat
Geertruij zelf verliefd is op Hendrik en daarom het huwelijk niet wil

toestaan. Agniet wijst op de onwenselijkheid van een groot
leeftijdsverschil tussen echtelieden. Geertruij, zelf 100 – 34 = 66 jaar oud
(vss. 302, 303), wijst op de voordelen van haar ouderdom: niet alleen is
zij een ervaren vrouw, ze beschikt ook over een kapitaal van ruim
160.000 gulden (vs. 318). Bij haar overlijden zou Hendrik circa een
‘Tonnegoud’ (320) erven. Als Agniet er Geertruij op wijst dat men haar
om haar gedrag zal uitlachen, stuurt ze haar nichtje boos heen.
5de toneel: Adriaan, Agniet
Adriaan en Agniet hebben beiden de ander groot nieuws te vertellen Ze
komen er echter niet aan toe, omdat Hendrik er aan komt lopen.
6de toneel: Hendrik, Adriaan, Agniet
Hendrik vraagt Adriaan en Agniet hoe de zaken er voor hem bij
Geertruij voorstaan. Agniet vertelt hem eerst dat Geertruij op hem
verliefd is en vervolgens vertelt Adriaan dat Lucia zich met zijn vader
verloofd heeft. Hendrik ervaart de situatie direct als verloren, maar
Agniet ziet nog een oplossing. Als Hendrik Geertruij het hof maakt, kan
wellicht een huwelijk tussen Joost en Lucia voorkomen worden. Men zal
immers nooit toestaan, ‘dat een vader ’t kind/ Van zyn zoons vrouw
trouwt’ (vs. 387b, 388a) en nog minder, ‘Dat een moeder haar
schoonzoons zoon trouwt’ (vs. 390).
7de toneel: Hendrik, Geertruij
Hendrik meldt Geertruij, dat hij niet voor Lucia komt, maar voor haar.
En verder, dat Lucia zich verloofd heeft met zijn vader Joost. Geertruij
roemt de beslissing van haar dochter, dat zij een oudere, welgestelde
echtgenoot heeft gekozen, en adviseert Hendrik naar dit voorbeeld ‘een
fraije bejaarde huismoeder’ (vs. 419) te zoeken.
Omdat Hendrik van Agniet gehoord heeft dat Geertruij wel oog
voor hem had, komt hij haar nu ten huwelijk vragen. Geertruij is dolblij
en stelt Hendrik voor het huwelijkscontract geheel overeenkomstig zijn
wens op te laten stellen. Ze wisselen ringen op trouw uit en Hendrik
vertrekt om het contract te laten opmaken. Hij weet nog net te
voorkomen dat ze elkaar ten afscheid kussen.
8ste toneel: Hendrik, Adriaan
Hendrik laat Adriaan zien dat hij van Geertruij een ring heeft ontvangen.
Ze kunnen echter niet verder praten, omdat Joost er aan komt. Hendrik

ontwijkt de ontmoeting met zijn vader door snel een straatje om te
lopen.
9de tonaal: Joost, Adriaan
Joost, die er opmerkelijk vrolijk en jong uitziet, vraagt aan Adriaan of
Hendrik soms boos op hem is, omdat hij zijn zoon zag weglopen.
Adriaan ontkent dit en vertelt Joost dat Hendrik zich heeft verloofd en
nu zijn vaders instemming verzoekt. De aanstaande bruid is weduwe met
kind, oud en welgesteld: ze bezit ‘wel anderhalve tonnegouds’ (vs. 477).
Aanvankelijk is Joost enthousiast. Maar wanneer Adriaan zegt: het
betreft ‘Uw bruids moeder’ (vs. 489a), wordt hij boos en wil het huwelijk
tegenhouden. Adriaan wijst hem er echter op, dat Hendrik niets anders
doet dan wat Joosts bruid doet. Joost betrekt de vergelijking echter op
zichzelf: ‘neem ik myn vaders toekomende moeder?’ (vs. 493).
Adriaan stemt met Joosts verwijt in, dat een huwelijk van
Hendrik met Geertruij ongepast is, maar dat geldt evenzeer voor zijn
voorgenomen huwelijk met Lucia. Joost vreest dat Hendriks
huwelijksplan het zijne zal blokkeren. Hij zal zich echter niet door
Hendrik laten tegenhouden en hem zo nodig zijn legitieme portie of een
schenking bij leven geven. Adriaan wijst erop dat Hendrik bij Geertruij
echter meer geld ontvangt.
Als Adriaan bemerkt dat Joost niet van zijn huwelijk af te
brengen is, pleit hij Hendrik vrij. Hij is onschuldig aan de ontstane
situatie, omdat Geertruij hem heeft betoverd. Zij greep haar kans toen
haar dochter een verbintenis met Joost aanging. Niet Hendrik, maar
Geertruij veroorzaakt dus dat Joosts huwelijk met Lucia geblokkeerd
dreigt te worden. Adriaan brengt Joost ertoe op hoge poten naar
Geertruij te stappen om haar ertoe te bewegen van haar huwelijk af te
zien.
10de toneel: Joost, Geertruij
Joost scheldt Geertruij de huid vol en maakt haar het verwijt zijn zoon te
hebben betoverd. Daarbij verwijt hij haar, dat ze er opgedirkt uitziet.
Geertruij, die daarop Joosts overdreven kleding bespot, verwijt hem dat
hij haar enige dochter verleid heeft, en scheldt hem uit voor een oude
vieze gluurder.

11de toneel: Lucia, Joost, Geertruij
Lucia komt ten tonele en neemt het op voor haar aanstaande echtgenoot.
Ze maakt haar moeder duidelijk, dat ze niet door Joost is verleid, maar
dat ze zelf in hem geïnteresseerd is.
12de toneel: Hendrik, Joost, Geertruij, Lucia
Hendrik komt op en wil in de discussie de zijde van zijn aanstaande
echtgenote Geertruij kiezen. Joost staat Hendrik echter niet toe vóór
hem als eerste te spreken. Hij is immers zijn vader, waarop Hendrik
repliceert , dat Joost spoedig (dat is na Hendriks huwelijk) zijn zoon zal
zijn. Lucia grijpt haar kans en voegt Geertruij toe, dat haar moeder na
haar huwelijk met Hendrik haar dochter zal zijn. Daarop wil Geertruij
Lucia uit woede aanvallen.
13de toneel: Adriaan, Agniet, Joost, Geertruij, Lucia, Hendrik
De discussie over wie het woord mag voeren, wordt vervolgd. Joost als
vader van Hendrik het eerst? Dit vervalt omdat Hendrik na zijn huwelijk
gelijk recht van spreken heeft. Want dan wordt Joost Hendriks zoon.
Joost als oudste? Dit vervalt, omdat Geertruij ouder is. Maar dat geldt
ook niet, want man gaat voor vrouw. Geertruij laat dan Hendrik namens
haar spreken. Lucia steunt dit voorstel en begrijpt kennelijk, dat de
leeftijden bij elkaar worden opgeteld. Haar leeftijd bij die van Joost is 60
+ 20 = 80 jaren. Het aantal jaren van Geertruij en Hendrik is echter 66 +
24= 90 jaren. Joost erkent eindelijk zijn verlies van Hendrik.
Dan neemt Adriaan het woord: ‘het schynt van de réden te
wyken, / Dat men u alle vier aan malkander trouwen zou, / En dat een
zoon zyn vaders schoonvader zou zyn. / ’t Is tégen de wétten: / En om
u de een tégen des anders huuwelyk te zétten. / Hebt gy allebei éven
groote réden.’ (vss. 594b-599a). De vrienden zullen de huwelijken
betwisten en alle vier de trouwlustigen zouden onder stadscuratele
geplaatst worden. Verder zouden de vrienden degene die van het
huwelijk af zou willen, steunen. [Hier bluft Adriaan waarschijnlijk, want
op toneel hebben we niet gezien of gehoord dat hij zijn vrienden over de
huwelijken heeft gesproken.] Dan vraagt Adriaan aan Hendrik, die
immers als eerste het woord mag voeren, of hij zijn huwelijksverplichting
wil opgeven. Hij stemt toe. Vervolgens doen Lucia, Joost en Geertruij

hetzelfde. Om de liefdebrand van Geertruij te koelen stelt Adriaan voor
dat ze met Joost zal trouwen. Vervolgens worden Hendrik en Lucia aan
elkaar gekoppeld en op instigatie van Agniet vormen Adriaan en zijzelf
het derde paar.

