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Voorrede
Toen Pieter Minderaa op 73-jarige leeftijd onverwacht overleed, had hij zijn
regeringsopdracht, een editie van Moortje te bezorgen, voor een groot deel vervuld.
Hij was juist begonnen aan een tweede hoofdstuk van de Inleiding.
In de hierbij aangeboden tekstuitgaaf zijn zowel de woordverklaringen aan de
voet van de bladzijde als de toelichting achterin aanzienlijk uitgebreid, terwijl het
oorspronkelijke eerste hoofdstuk van de Inleiding, opgenomen in het nieuwe
hoofdstuk I, alleen ten behoeve van het inpassen enige wijziging heeft ondergaan.
Zowel personen als instellingen hebben bijgedragen aan deze editie. Drs. Henriëtte
van Ophuijsen heeft uit de oudste drukken een variantenapparaat samengesteld,
drs. Marijke van der Wal de annotaties in het net getikt. Aan drs. K.J. Bostoen dank
ik fotokopieën van talloze toneelrecensies uit het archief van het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam, aan dr. W. Waterschoot gegevens
over het Gentse exemplaar van de eerste druk van Moortje. Ook door de heer H.
Beem en dr. W.K. Kraak zijn me gegevens verschaft. Prof.dr. G.J. Lieftinck heeft
me zijn exemplaar van Alle de Wercken van 1638 langdurig in leen gegeven en de
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen heeft mogelijk gemaakt dat ik haar exemplaar
van de Triplex in Leiden kon raadplegen.
Een microfilm van het Parijse exemplaar van de eerste druk, verschaft door de
Bibliothèque Nationale, en een fotokopie van de door Bredero gebruikte Franse
vertaling van de Eunuchus, waaraan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel me
geholpen heeft, bewezen me gedurig diensten. Een dagelijkse metgezel was het
luxe-exemplaar van de standaardeditie van Stoett, lang geleden ten geschenke
ontvangen van de uitgeversmaatschappij Thieme te Zutfen.
Zonder het boekenbezit en de aangename studieruimten van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de
Leidse universiteitsbibliotheek zou het werk niet volbracht zijn.
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Mijn bekendheid met Bredero's taal is natuurlijk zeer toegenomen tijdens de
discussies in de commissie van vijf, die de commentaren op het Groot Liedboeck
in deze reeks heeft samengesteld. Toch heb ik op mijn kennis niet geheel durven
vertrouwen. Een onschatbare vriendendienst is me bewezen door prof.dr. B.C.
Damsteegt, die het hele apparaat van tekstverklaringen en aantekeningen
gecontroleerd, uitgebreid en in hoge mate verbeterd heeft.
Redakteur en uitgever tenslotte hebben de vorderingen van het werk met bijna
eindeloos geduld gadegeslagen en mij geregeld met raad en daad bijgestaan.
C.A. Zaalberg
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Inleiding
I De editio princeps
In 1617 verscheen bij Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, ‘Boeckverkooper op
den hoeck vande Beurs in d'Italiaansche Bybel’, de eerste druk van Bredero's
Moortje. Het titelblad vermeldt dat het stuk is gespeeld ‘op de Oude Amstelredamsche
Kamer Anno M.DC.XV.’ De opdracht is gedagtekend op Oudjaar 1616. Moortje is
dus geschreven op zijn laatst in 1615; misschien is het voor de druk van 1617 door
de schrijver opnieuw bezien. De zeer slordige en inconsequente betiteling van
1
bedrijven en tonelen wijst echter niet op een zorgvuldige redactie .
Het titelblad laat op ‘Moortje’ volgen: ‘Waar in hy Terentii Eunuchum heeft
Nae-ghevolght’. In het voetspoor van Terentius waagde Bredero zich dus, na zijn
bij de Middeleeuwen aansluitende kluchten, aan een volledig blijspel, opgebouwd
naar een klassiek voorbeeld, een der eerste, zo niet hét eerste van de
renaissancistische blijspelen, geschreven in het Nederlands.

1

In zijn studie ‘De benamingen voor “bedrijf” en “scène” in het Nederlandse drama tussen 1575
en 1625’ (Spiegel der letteren XV = 1973, 161-186) heeft G. van Eemeren laten zien, hoeveel
termen er tijdens de opkomst van het Renaissancedrama gebezigd zijn om de onderdelen
van een toneelstuk te benoemen. Bredero, die het overstelpende aantal vermeerderd heeft
met deeling, gebruikt niet alleen in één stuk diverse termen om hetzelfde begrip uit te drukken,
maar ook hetzelfde woord in twee betekenissen; in Lucelle b.v. heet II 4 ‘'tVierde uytkomen,
Tweede bedrijf’, maar is ‘Het derde bedrijf in de vierde Deeling’ het opschrift van IV 3! (Zie
Lucelle, blz. 119 en 155 en de vierde Aantekening op blz. 199.) De heer Van Eemeren, die
‘Bredero de onbetwistbare kampioen van de verwarring’ in dit soort kopjes noemt, vraagt: ‘Is
dit aan zijn persoonlijke slordigheid te wijten of aan die van zijn drukkers?’ (Aangeh. art., 176).
Ook in Moortje is niet steeds consequentie betracht; een voorbeeld: de scènes III 1, III 2, III
3 en III 4 worden respectievelijk aangegeven met ‘Het derde deel, het derde (sic!) uytkomen’,
niets (wel met de namen der sprekende personen), nogmaals (maar nu terecht) ‘Het derde
Deel, het derde uytkomen’ en ‘Het vierde uytkomen, Het derde Bedrijf’.
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Men kan in zeker opzicht Costers Boere-Klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer
van Grevelinckhuysen, in 1612 gespeeld, het eerste blijspel achten, geschreven als
het is in vijf bedrijven en met een veel groter omvang dan de zestiende-eeuwse
kluchten, een omvang weinig kleiner dan zijn klassieke drama's. Het spel is wel, als
de kluchten, gebouwd op een anekdote, die Coster had gevonden in het ‘Antwerps
1
Liedboek’ , maar de weinige personen van die anekdote zijn geplaatst in een wereld,
een ‘Raum’, van scherp getekende figuren en toestanden, waardoor het netwerk
van een plot ontstaat. Coster noemt zelf zijn Teeuwis de Boer bescheiden
Boere-Klucht, maar het stuk toont op zijn minst een overgangsstadium tussen de
binnen beperkte grenzen blijvende klucht en het wijder uitgebouwde, in de voortgang
van zelfstandige bedrijven zich ontplooiende blijspel. Aan de kluchten herinnert wel,
dat Coster de gebeurtenissen zich deed afspelen op een vastenavond, maar iets
2
dergelijks deed Bredero in Moortje en nog wel in een door hem ingevoegde passage.
Het is dan ook zeker aannemelijk, dat de opvoering van Teeuwis de Boer in 1612,
of andersoortige kennismaking met dit werk van zijn kamergenoot Coster (maar het
werd pas in 1627 uitgegeven), bij Bredero het plan deed rijpen, een volledig blijspel
te dichten na de kluchten van de Koe (1612), Symen sonder Soeticheyt (1612 of
3
'13? ), van de Molenaer (1613) en van de Hoochduytschen Quacksalver, die wel
als een eerste poging is beschouwd. Hij deed het door de Eunuchus van Terentius
‘nae te volghen’.
Men kan zich afvragen: wat bracht Bredero, die geen Latijn kende, ertoe Terentius
tot voorbeeld te kiezen?
De vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Van de Latijnse auteurs heeft reeds in
de Middeleeuwen, maar in 't bijzonder sedert Humanisme en Renaissance
doordrongen, Terentius grote belangstelling gehad en dat speciaal in de
Nederlanden. Oorspronkelijk las men zijn werk als proza en liet het door één persoon
voordragen met begeleiding van gebarenspel door stomme vertoners; opvoeringen
als toneel komen pas later, het eerst in Italië in de vijftiende eeuw. De
Terentiuslectuur werd dienstbaar gemaakt aan de opvoeding, de morele vorming,
die men vond in de talloze over zijn werk verspreide ‘sententiae’. In de
humanistenscholen werd Terentius in de eerste plaats de leermeester voor een

1
2
3

Namelijk ‘Een boerman hadde eenen dommen sin’, nr. 35. Zie K. Vellekoop en H.
Wagenaar-Nolthenius, Het Antwerps Liedboek (...), Amsterdam 1972, II, blz. 151.
Zie verderop, blz. 37-38, en het artikel waarnaar daar verwezen wordt.
Zie voor de datering de uitgave van de Kluchten door dr. Daan, blz. 22 noot.
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zuivere ‘latinitas’, voor ‘eloquentia’ en ‘humanitas’. Erasmus constateerde: ‘inter
Latinos quis utilior loquendi auctor quam Terentius? purus, tersus et quotidiano
1
sermoni proximus, tum ipso quoque argumenti genere jucundus adolescentiae’ . Er
kwamen dan ook vele bloemlezingen, vooral uitgegeven te Deventer (Pafraet) en
te Antwerpen (Plantijn), de zgn. Vulgaria Terentii en Flores of Flosculi ex Terentii
comoediis, veelal met Nederlandse vertaling, die de leerlingen van buiten hadden
te leren en daarna toe te passen in hun ‘disputationes’. Bij deze bloemlezing sluiten
zich aan de talrijke colloquia-verzamelingen van beroemde humanisten als
Murmellius en Barlandus, die als handboeken dienden voor het Latijn-spreken en
waarin de invloed van Terentius overheerst.
In de zestiende eeuw volgen een groot aantal tekstuitgaven van afzonderlijke
komedies van Terentius of van het totaal, eerst te Deventer, daarna ook elders,
speciaal te Antwerpen. Van de 23 edities in de eerste drie decennia van de zestiende
eeuw komen er 21 van de persen van Pafraet te Deventer. P.J.M. van Alphen, die
in 1954 promoveerde op het proefschrift Nederlandse Terentius-vertalingen in de
e

e

16 en 17 eeuw, waar men gedetailleerd kan vinden wat hierboven slechts zeer
globaal werd aangestipt, somt voor de Nederlanden van afzonderlijke komedies 25
uitgaven op tussen 1512 en 1540, waaronder zes van de Eunuchus, en 31 uitgaven
van de zes blijspelen tezamen in de zestiende eeuw. Men kan dit getal inperken,
daar er acht kopieën bij zijn (uit 1566-1583) van de beroemde editie van Muretus
2
uit 1565, maar ook die kopieën bewijzen hoe groot de vraag was . Er volgen dan in
de zeventiende eeuw nog 36 uitgaven, waaronder de maatstafgevende van Heinsius
(1618). Bredero, die geen Latijnse school heeft bezocht, heeft weliswaar geen dezer
edities kunnen lezen of bestuderen, maar de vermaardheid van Terentius en de
bewondering voor hem van zijn humanistenlandgenoten heeft zeker grote indruk
op hem gemaakt en hem, jaloers op wie zijn werk in het oorspronkelijk konden lezen,
tot kennismaking door vertalingen en tot navolging gedreven. In de Reden aande
Latynsche-Geleerde (zie blz. 114) leest men hier sult ghy sien (indien't u lust) de
grootte stouwtheyt van een slechte Amstelredammer (...) de vrymoedicheyt
ghebruycken, dat hy die van u allen ghepresen Terentius derf inde handen nemen
en verderop: Want

1
2

I.F. Ringelbergi et Erasmi Roterodami De ratione studii (Leiden 1642), blz. 223-224.
Een bewijs voor de algemene vertrouwdheid speciaal met de Eunuchus is de
‘spreekwoordelijke bekendheid’ van de snoevende militair (Bredero's Roemert), wiens naam,
Thraso, in de zestiende eeuw soms als soortnaam gebruikt werd. Zie W. Waterschoot, De
‘Poeticsche Werken’ van Jonker Jan van der Noot (Gent 1975), III, blz. 148.
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siet, ick heb so veel van syn onuytsprekelijcke welsprekentheyt ghelesen, dat ick
hem beminde eer ick hem sach.
Het Terentiaanse toneel, zijn karakter, bouw en stijl, was aan een ruimer publiek
dan de Latijnse geleerden ook bekend geworden door het hier in de zestiende eeuw
1
bloeiende schooldrama . Terentius' stukken zelf werden herhaaldelijk door de
leerlingen van Latijnse scholen op de planken gebracht en de stukken over bijbelse
stoffen, over mythologische en historische onderwerpen waren voor een groot deel
geschreven naar het voorbeeld van de grote Romein. De plaatsen waar gespeeld
werd, in de school, maar ook op de markt, in het raadhuis of in de schouwburg,
wijzen op belangstelling van een ruimer publiek dan alleen van Latijn-kenners. Van
Vondel is bekend, dat hij in zijn jeugd in Keulen zijn zuster zag spelen in een drama
over Mozes en later voor het Utrechtse stadhuis een ‘David en Goliath’ zag opvoeren.
De Amsterdamse ‘Latijnse studenten’ speelden in de schouwburg onder hun rector
Franciscus van den Enden in 1657 de Andria en in 1658 zelfs de Eunuchus. Bij
onze fragmentarische gegevens over opvoeringen is het zeker mogelijk, dat ook
tijdens Garbrands leven Terentius te Amsterdam is gespeeld. Stellig kan hij, vanwege
de ruzie die erover ontstond tussen classis en synode enerzijds en stedelijke regering
en Staten van Holland anderzijds, gehoord hebben van de opvoering in 1603 van
de Andria, die de Alkmaarse predikant Adolphus Venator te zijnen huize liet
geschieden.
Dit blijven echter vage gissingen om Bredero's liefde voor Terentius (‘dat ick hem
beminde eer ick hem sach’) te verklaren. Wij mogen daarentegen veilig aannemen
dat hij het werk van Terentius pas werkelijk leerde kennen door vertalingen. (De
Italiaanse laat ik hier buiten beschouwing.) Reeds in de vijftiende eeuw waren er
twee in Duitsland verschenen, nl. de Eunuchus door Hans Neidhart (1486, later in
verkorte vorm berijmd door Hans Sachs) en een volledige Terentius door Hans
Grüninger (1499). Te Parijs verscheen het gehele oeuvre anoniem in proza en
2
poëzie in het Frans, volgens Lawton vertaald door Guillaume Rippe en Gilles Cybille ,
maar meestal toegeschreven aan Octovien

1
2

5

Zie b.v. G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 1 , blz.
477-480.
H.W. Lawton, Térence en France au XVIme siècle, diss. Paris 1926, blz. 350 vlg.
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de Saint-Gelais en gewoonlijk aangeduid met de naam van de uitgever Antoine
Vérard (1539). Daarop volgden Les 6 comédies de Térence en prose françoise door
J. Bourlier (Anvers 1566), l'Eunuque, comédie traduite en vers door A. de Baïf (Paris
1573) en Les 6 comédies de Térence en prose françoise door A. de Muret (Paris
1583). Lawton beschouwde ten onrechte deze vertaling door Muret als de
gecorrigeerde vierde uitgave van die van Bourlier. Vorige herdrukken dateren uit
1572, 1574 en 1578, een vierde, ongewijzigde, uit 1583, hetzelfde jaar als de
vertaling van Muret, die, al zijn er duidelijke overeenkomsten, dus moeilijk als een
1
herdruk van Bourlier is te beschouwen . In Engeland verscheen ± 1520 een Terens
in Englysh, die zich beperkt tot een vertaling van de Andria. De eerste gedrukte
Nederlandse vertaling is die van Cornelis van Ghistele uit 1555: Terentius Comedien,
Nu eerst wt den Latine in onser duytscher talen, door Corn. van Gh. rethorikelyck
overgesedt (Antwerpen, Symon Cock, 1555). Al bestaat er geen enkele zekerheid,
het is toch mogelijk dat Van Ghisteles Eunuchus-vertaling is opgevoerd. In ieder
geval rekent zijn tekst met een opvoering; in het Latijn zegt Thraso als slot slechts:
Vos valete et plaudite; Van Ghistele maakt ervan:
Hier hebdy tslodt Vrienden altesamen
Van onsen Eunuchus, die wi tot deser spatie
2
Hier verthoont hebben voor een recreatie .

Van een opvoering die Bredero zou hebben kunnen bijwonen is echter niets bekend
en hij spreekt er zelf niet over. Hij had Van Ghistele echter gelezen en dat vol
verontwaardigde kritiek. De passage in de Reden aande Latynsche-Geleerde die
buiten kijf op Van Ghisteles vertaling slaat, liegt er niet om: ‘want ick heb hem (nl.
Terentius) uyt eenderhandt eenparich ghekleet, niet met een bedel-rock van hondert
duysent snorrepijpen, van kromme-lappen, en ander uytheemsche geleende
snipperlingen, gelijck als hy over tsestich Iaren was uytghestreken in Brabant: Hy
sacher uyt, met oorlof, anders noch anders als Esopus Raven, sulcx dat, soo yder
'tsijne hadde gheeygent, hy souwder voorseker heel kaal afghekomen hebben’. Nog
krasser haast klinkt het even verderop: ‘doen hy my in dat geckelijck gheschockiert
Antwerps verscheen, ick stondt in beraadt of ick huylen wouw of lachen’. Het is
duidelijk, dat Bredero's

1

Zie J.F.J. van Tol, ‘Bredero's Moortje, zijn Franse bron en Van Ghistele’, Tijdschrift voor Taal
en Letteren XIX (Tilburg 1931), 5-30 en 100-110, in sp. 8-10.

2

Van Ghistele, Terentius Comedien, daarin fol. G viii v van de Eunuchus-bewerking. Vgl. Van
Alphen, diss. (vermeld op blz. 11), 93.

o
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ergernis over Van Ghisteles vertaling zijn reden vindt in diens taalgebruik: Antwerps
doorspekt met onnederlandse leenwoorden. Men kan zich die ergernis voorstellen,
als men bij Van Ghistele bv. in de Heautontimorumenos leest:
Maar u manieren onabele
Doen, dat ick uwer susteren laudabele
Alle mijn goet hebbe overghetransporteert
1
Daer ghi als een toevluchte hier op gloseert .

Dat kon de man niet smaken, die in de Voor-Reden van zijn Gheestich
Liedt-Boexcken over zijn woordkeus schreef: ‘Het is mijn al goet als 't hier-landsche
onvervalschte onvermenghde munte is, als ick weet dat het by de ghemeene man
in de dagelijcksche handeling en ommegangh gewraackt noch geweygert, maar by
2
haer lieden voor goet gekent, en ontfangen wort’ . Hij is verzot op kernachtige oude
woorden, die het gewone volk nog verstaat en gebruikt, maar hij moet niets hebben
van het rederijkerse pronken met half-Latijnse of -Franse bastaard-vormingen.
Hij geeft geen enkele kritiek op het onvermogen van Van Ghistele, de pittige,
snelle, geserreerde stijl van Terentius te benaderen. De wijdlopigheid van zijn
rederijkersstijl door de vele omschrijvingen, b.v. van het werkwoord door het
tegenwoordig deelwoord plus een hulpwerkwoord, door de breedsprakige verzwaring
van Terentius' kortheid, zoals in Eunuchus vs. 817: ‘Pergin, scelesta, mecum perplexe
3
loqui’ , wat vertaald wordt:
O ghy doertrapte hoere, vol dubbel treken,
4
Hoe derfdy noch so onbehoorlijck spreken?

door in de vertaling een enkel woord weer te geven door een aantal synoniemen,
door de vele eigen toevoegingen, in moraliserende of kluchttrant, zoals de weergave
van vs. 459: ‘Eamus ergo ad cenam. Quid stas?’ door:

1

o

2
3

Van Ghistele, a.w., daarin fol. G ii r van de bewerking van de Heautontimorumenos.
Bredero, Groot Lied-boeck, ed. G. Stuiveling e.a., blz. 17.
De Franse bewerking, waarover nader, heeft: Perseveras-tu meschante parler avec moy
douteusement.

4

Van Ghistele, a.w., daarin fol. F ii r van de Eunuchus-bewerking.

o
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This genoech hier ghepraet, gaen wi inne
1
Ter tafelen waert mijn dermen gapen
2

dat alles ontnam aan zijn vertaald blijspel veel van het typisch Terentiaanse karakter.
Dat Bredero in zijn kritiek daar in het geheel niet op wijst, is begrijpelijk. Hij kon
immers Terentius niet lezen, hij heeft waarschijnlijk nooit een Terentius-tekst naast
de gebruikte vertalingen gelegd, hij kon ook in zijn Franse hoofdbron (in proza
geschreven!) de echte Terentius-stijl nauwelijks leren kennen, en ... hij ging in zijn
eigen bewerking, afgezien dan van de verfoeide bastaardwoorden, veelszins op
dezelfde wijze te werk als Van Ghistele. Hij noemde zijn werk terecht geen vertaling,
maar navolging. Wat Van Ghistele op beperkte schaal deed, het overbrengen van
het hele geval in het klimaat van zijn eigen tijd, b.v. door godenaanroepingen te
verchristelijken, deed Bredero consequent; zijn riskant doel is, aan de hand van de
plot van een Terentiuskomedie zijn eigen Amsterdamse wereldje in de spiegel van
3
het blijspel te tonen en hij voegde daartoe zelfs hele partijen aan zijn voorbeeld toe .
Zijn honende woorden over Van Ghistele moeten ons niet misleiden. Niet alleen
heeft hij diens vertaling herhaaldelijk geraadpleegd, als hij met zijn Franse bron niet
uitkwam, maar zijn hele kritiek heeft slechts betrekking op bepaalde facetten van
die vertaling, terwijl er daarnaast een duidelijke verwantschap is, zij het dan dat
Garbrand te werk ging met een veel origineler en rijker talent.
Ter illustratie volgt hier een kleine passage in viervoud: tussen de Latijnse tekst
en het overeenkomstige fragment uit Moortje staan de Franse en de Vlaamse
vertaling, die Bredero gekend heeft. De jongeman Chaerea (in Moortje: Writsart)
vertelt aan Parmeno (Koenraat), zijn vaders bediende, hoe hij op straat door een
familielid staande werd gehouden, zodat een mooi meisje waar hij achteraan liep,
uit zijn gezicht raakte.

1
2
3

o

Aldaar, fol. C vj v .
Er zou veel meer te noemen zijn; zie Van Alphen, diss., 60-92.
Moortje telt ruim driemaal zoveel versregels als de Latijnse tekst. Hierover meer blz. 44-51.
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Terentius, Eunuchus vzn. 335-344a
Continuo accurrit ad me, quam longe quidem,
Incurvos, tremulus, labiis demissis, gemens:
‘Heus, heus! Tibi dico, Chaerea!’ inquit. Restiti.
‘Scin quid ego te volebam?’ - ‘Dic.’ - ‘Cras est mihi
Iudicium.’ - ‘Quid tum?’ - ‘Ut diligenter nunties
Patri advocatus mane mihi esse ut meminerit.’
Dum haec dicit, abiit hora. Rogo numquid velit.
‘Recte’ inquit. Abeo. Cum hoc respicio ad virginem,
Illa sese interea commodum hoc advorterat
In hanc nostram plateam.

Bourlier, la II. Comedie de Terence fol. 68-69
Soudainement il acourt vers moy de bien loing à la verité, tout courbe,
tremblant, & dodinant, aiant les bolievres avalées & pendantes, gemissant
à cause de sa toux. Hola hola. Cest à toy Cherea, dit-il, que je parle, je
m'arrestay <.> scais-tu que je te vouloie? dites le <.> j'ay demain une
cause à plaider, & puis qu'en est-il? que tu raportes diligemment à ton
pere, qu'il se souvienne d'assister demain matin à ma cause, pour m'y
favoriser & faire pour moy. Ce pendant qu'il dit ces paroles, une heure
s'est passee: je luy demande, s'il veut quelque autre chose, que tout alle
bien, dit-il. Ainsi que je regarde derriere moy deça vers la fille, ce pendant
elle s'estoit tournée fort bien à propos par deça vers nostre rue-cy.

o

Van Ghistele, Terentius Comedien, Eunuchus, fol. B viij r
Hi quam subitelijck
Al schudhoyende tot mi gheloopen van verre,
En al hinckende ghelijck een huckende kerre:
Ontbeyt Cherea (riep hi) ick moet u spreken.
Ick bleef staende, wat sal hem nu, dacht ick ghebreken?
Hoort sprack hi, wilt mijn meyninghe verstaen
Ick moet voor rechte morghen vroegh gaen,
Segt uwen vadere sonder verlaet
Dat hi mi bespie eenen goeden advocaet:
Hier af was al sinen praet, die voorwaer
By nae een ure duerde: en doe ick ghinc van daer
Ic sagh weer na de maecht, mer achter oft vuere
En conde icse bespien, ick stont met ghetruere
Nochtans was si mi hier int strate ontweken.
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Bredero, Moortje vzn. 1028b-1044a
soo ick na haar was gaande
So ontmoet my Jan kray, mijn noom die hiel my staande,
Ick sweerje dat ick hem niet met mijn ooghen sach
In een heel hallef jaar, als juyst op desen dach
Doen ick hem alderbest wel moghen hadt ontbeeren.
Koenr. Wel gingje niet weerom?. Writs. Ick dorst niet ommekeeren.
Hij was mijn op het lijf, eer ick het sach, of wist,
Ick hadde anders in een steegjen eens ghepist:
Den schudde-bol, die sprack al stamerend' met lispen
Wel hoe bocht-jachtie dus? Dit moet ick u berispen.
Hoe dus wilt-weyich? ha! wat sinje voor een knecht?
Secht u vaer dat ick ben gheroepen voor het recht,
En stae op Schepens rol, en dat hy teghen morghen
My eenen Advokaat, en voorspraack moet besorghen:
Dit was telckens weer an en duurde sonder endt.
Hy gingh, ick sach, ick liep vast hier en daer ontrendt,
Maar vont haar nieuwers niet.

Vergelijken we deze teksten, dan blijkt Bourlier een getrouw vertaler, al schijnt het
of hij de vraag ‘Quid tum?’ aan de oom in de mond heeft gelegd in plaats van aan
de neef. Van Ghistele kan men nog tamelijk nauwkeurig noemen, Bredero geeft
helemaal een vrije bewerking. De inhoud van het voor Terentius zo karakteristieke
vs. 336 met zijn vier raak tekenende adjectiva en participia (incurvos, tremulus,
labiis demissis, gemens) tracht Van Ghistele op eigen wijze weer te geven door
schudhoyende (‘hoofdschuddende’) en de vergelijking met een huckende kerre
(‘een waggelende kar’). Dat is niet alleen minder en anders dan wat Terentius
schreef, maar ook is de stilistische puntigheid van Terentius verloren gegaan. Bij
Bredero vinden we, dank zij Bourlier, wat meer van het oorspronkelijke terug in zijn
vs. 1036: ‘Den schudde-bol, die sprack al stamerend' met lispen’ (zou hij schudde-bol
niet aan Van Ghisteles schudhoyende ontleend hebben?), maar het komt pas zeven
verzen verder, na een lange invoeging, die een gesprek met Koenraat, later nog
voortgezet, insluit en de scène drastisch in het Amsterdamse volksleven plaatst (Ick
hadde anders in een steegjen eens ghepist). Van het prachtig levende, flitsende
gesprek in de vzn. 338-339 (Scin quid ego te volebam? - Dic. - Cras est mihi iudicium.
- Quid tum?) komt bij geen der bewerkers stilistisch iets terecht. Het korte, maar
alles zeggende abiit hora (vs. 341) wordt door de dichters wijdlopig verzwakt. Het
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slot wordt door Van Ghistele wel juist weergegeven, maar met stoplappen aangevuld
(achter oft vuere - ick stont met ghetruere). Bredero heeft hier een Terentiaans
snelle regel (Hy gingh, ick sach, ick liep vast hier en daer ontrendt), maar laat een
aantal details weg. Van de wat duistere wending in de vzn. 341-342: ‘Rogo numquid
velit. “Recte” inquit’ is bij de Antwerpenaar noch bij de Amsterdammer iets terug te
vinden (maar ook de Fransman kende blijkbaar de betekenis van recte ‘nee, dank
je’ niet). Afgezien van het rederijkersvers bij Van Ghistele en de alexandrijn van
Bredero is er in dit voorbeeld weinig verschil tussen de beide berijmde bewerkingen,
behalve dat de laatste vrijmoedig zijn eigen invallen toevoegt.
Volgens zijn eigen zeggen heeft Bredero zijn beminde dichter ‘niet dan door een
1
Fransche tolck’ gekend; na zijn bescheidenheidshyperbool over het
2
‘kints-School-frans’ dat hem ‘in 't hooft rammelde’ verbaast het niet, dat hij de
3
Latijnse-geleerden verzekert dat hij de Fransman ‘nauwelijx en verstondt’ . Een
troost voor zijn zelfrespect, maar niet voor een lezer of toeschouwer die uit Moortje
Terentius wil leren kennen, is het vermoeden dat de Franse vertolker ‘hem oock
4
niet grondich verstaan heeft’ . Als mijn weergave tekort schiet, zegt Bredero verderop,
‘'t is mogelijck by mangel van verstant’, dus door zijn verkeerd begrijpen van het
Frans, dat hij maar gebrekkig en lang geleden geleerd heeft, ‘of door feyl van quade
5
voorgang, niet vande Kartagiaen, maer vanden Franck’ . Het is duidelijk, en na de
6
hoon voor het ‘geckelijck gheschockiert Antwerps’ van de ongenoemde Van Ghistele
ook niet verwonderlijk, dat onze dichter alleen de Franse tekst als zijn bron erkent.
Wij komen op dit alles terug (men zie blz. 4951 en 55-58).
Die Franse Eunuchus, waaruit hiervoor al een fragment is aangehaald, is
aangewezen door J.F.J. van Tol, in het artikel, vermeld op blz. 13 in noot 1. De vier
daar genoemde vertalingen, van Saint-Gelais, Bourlier, de Baïf en de Muret, heeft
de schrijver onderling en met het Latijn en met Moortje vergeleken. Herhaaldelijk
blijkt dan dat Bourlier en Moortje gezamenlijk afwijken van de andere vertalingen,
hetzij in de tekst of in de toewijzing van de woorden aan bepaalde sprekers. Het
werk van Bourlier, Les six comédies de Térence en prose françoise (Anvers 1566),
berust voor wat de Andria, de Eunuchus en de

1
2
3
4
5
6

Zie voor de zeventiende-eeuwse ‘bescheidenheidsformule’: H.W. van Tricht, De briefwisseling
van P.C. Hooft, I (Culemborg 1976), 14-15.
Zie blz. 144.
Zie blz. 115.
Zie blz. 115.
Zie blz. 117.
Zie blz. 115.
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Heautontimorumenos betreft op de zgn. Triplex van Petrus Antesignanus (Lyon
1560). Deze heet Triplex omdat onder de Latijnse tekst zowel een letterlijke vertaling
als een vlottere met toelichtingen stond. Bourlier heeft, grof gezegd, de letterlijke
vertaling van Antesignanus nageschreven, maar uit de kolom daarnaast nogal eens
de toelichtingen gebruikt. We zullen op blz. 42 hierop terugkomen; nu is alleen van
belang dat juist deze toevoegingen, die in de andere Franse bewerkingen ontbreken,
in Moortje terug zijn te vinden. Een eenvoudig voorbeeld uit Van Tols artikel:
Ter., Eun.

vs. 1052:

Bourlier

fol. 105 v :

me la loues-tu à moy qui
suis son amoureux?

Moortje

vs. 3186:

Prijs gyse my noch an die
op haer ben verlieft?

Mihi illam laudas?

o

Bredero is Hooft voorgegaan in het transponeren van een antiek blijspel, het
‘verduytschen nae 's Landts ghelegentheyt’, zoals dit meer-dan-vertalen boven de
1
aanhef van de Warenar wordt genoemd. Hij deed het zo consequent mogelijk ; de
gang van zaken in het stuk blijft, voor een Hollandse stad van toen, nogal
onaannemelijk, maar om dat bezwaar weg te nemen had hij de intrige tot
onherkenbaar wordens toe moeten veranderen. Eenvoudige kunstgrepen zoals de
vervanging van personages, straten en plaatsen kostten hem even weinig moeite
als weldra Hooft in Warenar en Schijnheiligh - meer zorg vereiste één aanpassing
aan de vaderlandse zeden en gebruiken, waardoor zelfs vervanging noodzakelijk
was van de oorspronkelijke titel, die overigens op het titelblad van de oude drukken
in koeieletters, veel groter dan de nieuwe naam van het stuk te lezen is.
In de Eunuchus heeft Terentius twee intriges samengevlochten. Van twee broers
slaagt de ene erin, zich blijvend te verzekeren van de gunsten van een

1

Bredero kon persoons- en plaatsnamen uit aller heren landen in één toneelstuk (Roddrick
ende Alphonsus, Griane, Stommen Ridder) bijeenbrengen. Pierre Brachin heeft er in een
recensie aandacht voor gevraagd, dat Lucelle, dat in Bredero's bewerking even duidelijk in
Lyon gelokalizeerd is als het Franse origineel, verscheidene Hollandse eigennamen bevat.
‘L'incohérence éclate quand l'aspirant-cuisinier énumère avec brio les quelque vingt dialectes
néerlandais qu'il connaît. Rien n'eût été plus simple que de transporter toute l'intrigue à
Amsterdam ou à Dordrecht’ (Etudes germaniques, XXVIII = 1974, 131-132). In Moortje
daarentegen zijn personen en plaatselijke omstandigheden zoals toponiemen radicaal
veramsterdamst. Te radicaal, kan men zeggen, als de voormalige min van een Haags meisje
zich de ‘Beniste oploop hier binnen Amsterdam’ herinnert (vs. 2595). Het is ook nooit goed,
zal een komediedichter verzuchten.
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prostituée, die hem door een rijke medeminnaar misgund wordt, en verwerft de
andere toegang tot het meisje waar hij verliefd op is, door zich te laten presenteren
als eunuch. In zijn bewerking nu verving Bredero het hier te lande ongewone
verschijnsel: haremwachter, door een Angolese slavin. Met slavernij was men nog
wel vertrouwd, de zielige Negra is niet de enige persoon in het stuk die het
verschijnsel aan den lijve heeft ondervonden.
Door die geslachtelijke metamorfose offerde Bredero de ironie op, die van achter
de oorspronkelijke titel om een hoekje kijkt. Immers: de ‘eunuchus’ naar wie de oude
komedie heet, is niet de stumper Dorus, die maar even op het toneel blijft, het is de
jeune premier Chaerea, die zich schuldig zal maken aan een verkrachting. Van de
1
overeenkomstige figuur in het ‘Spel van de Moor’ verrast zo iets minder . Maar door
zijn ingrijpen in de sekse kon de dichter de handeling overbrengen naar die wereld,
die hij zo meesterlijk kon oproepen in zijn poëzie. De winst was oneindig veel groter
dan het verlies.
Was Bredero helemaal zelfstandig op het idee van de veramsterdamsing en de
geslachtsverandering gekomen?
Het is heel wel mogelijk dat hij een voorbeeld heeft gevolgd. De Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag bezit onder nummer 1118 C 50 een Italiaanse grammatica
met oefeningen en teksten:
Catharini Dulcis Schola Italica, in qua praecepta bene loquendi facili
methodo proponuntur. Et exercitationum Lib. VII. illustrantur; cum
Dictionario Italico-Latini appendice. Editio altera. (Vinjet met ovaal
randschrift: Auxiliante Deo cedit sors propera votis.) Anno M.DC.XIV.
Francofurti, E Typographéo viduae Matthiae Beckeri, Impensa Petri
Musculi.
In deel II van dit werk vinden we de lees- of vertaaloefeningen: zo korte als lange
stukken, kerkelijke en wereldlijke, brieven, levensbeschrijvingen en dialogen, en ten
slotte, voorafgaand aan de woordenlijst die in de titel is aangekondigd, Liber VI.
Duas Comoedias lepidissimas complectens; in quarum prima Eunuchus Terentii
incundissima (sic) μετεμψυχωσει in Aethiopissam mutatus; in altera verò Amintas,
Fabula Torquati Tassi, in scenam

1

Het WNT wil, dat het verkleinwoord Moortje op een vrouw duidt. 't Kan zijn. Maar niet alleen
in de inhoudsopgaaf van ons stuk, ook verder wordt de slavin telkens een Moor genoemd.
Het WNT zelf haalt hier twee voorbeelden van aan, en in een later citaat, weliswaar uit de
negentiende eeuw, wordt met ‘Moortje’ een rokende neger aangeduid (deel IX, kolom 1101).
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1

producuntur. De bewerking van de Eunuchus blijkt La Mora te heten , ‘comedia
molto piacevole ad imitatione dell' Eunuco di Terentio’, de handeling speelt zich af
in Napels in plaats van in Athene, en de personages hebben nieuwe namen
gekregen: de broers heten Cinthio en Laureno, met de achternaam Capecci, de
prostituée heet Aurora, de Moorse slavin Fatma, de bediende Parmeno is verdoopt
tot Turchetto, de parasiet Gnatho tot Polpetta, enzovoort.
Heeft Bredero van die omwerking geweten?
Zijn overige werk bevat geen aanwijzingen, dat hij Italiaans kon lezen. Een
tekstvergelijking van Moortje met La Mora levert ook geen gegevens op die er
overtuigend voor pleiten dat hij zich details uit het werk van Dolce herinnerde.
Gemeenschappelijke verschillen met het Latijn zijn er wel, maar ze zijn vaag en
algemeen. Beide navolgers houden van uitbreidingen en in een enkel opzicht is er
wel overeenkomst: beiden zijn gesteld op drastische uitdrukkingen. Maar als de
snoevende militair aan het begin van het derde bedrijf zijn parasiet vraagt hoe zijn
aangebedene haar dankbaarheid toonde voor zijn geschenk, het mooie slavinnetje,
verrijkt Dolce de vleiende beantwoording met het sappige: ‘Haveva el culo nel latte’
(blz. 314); Bredero daarentegen houdt zich op de overeenkomstige plaats (vs. 1147)
o
precies aan wat bij Bourlier staat (fol. 72 r ). In La Mora treffen we talloze sententiën
aan, die meest betrekking hebben op de liefde, enkele malen ook op de bedrukte
positie van bedienden; ze worden onder de aandacht van de lezer gebracht doordat
het eerste woord kapitaal gedrukt is. De toevoegsels zijn dikwijls gewijd aan liefde
en galanterie. Als we bij Terentius de volgende begroeting vinden tussen de
beroepsvrouw Thais en de karikaturale wapendrager Thraso: ‘Salve mi Thraso. - O
Thais mea! Meum suavium’ (Eun. vzn. 455b-456a), bij Bredero eveneens in zes
jamben weergegeven (vs. 1292), dan maakt Dolce in zijn Italiaanse proza, waarvan
vertaling voor de goede

1

Een exemplaar van de herdruk (Frankfort, P. Musculus 1616) draagt in de K.B. het
plaatsnommer 1118 D 48. J.A. Worp vermeldt het stuk met het jaartal 1643 (Geschiedenis
van het drama en van het tooneel in Nederland I, 423 noot 1). De Bibliothèque Nationale in
Parijs vermeldt in haar catalogus een onvolledig exemplaar zonder plaats of jaar. - Het zoeken
naar de auteur vereist dat men zijn drie namen kent: Ledoux, Dulcis, Dolce, en hem
onderscheidt van de vruchtbare vertaler van klassieke litteratuur Ludovico Dolce. - De polyglotte
Savoyaard (geb. 1540 in Cruseilles, 40 km ten Zuiden van Genève) heeft veel van de wereld
gezien, meest als gouverneur van adellijke jongelui, ook slavernij en andere ellende ondergaan,
en werd in 1602 professor aan de Illustre School in Kassel. Daar droeg hij in 1605 zijn Schola
Italiana aan de erfprins op, een werk dat veel ingang moet hebben gevonden. Over hem:
Pauli Freheri Theatrum virorum eruditione clarorum, Noribergae 1688, p. 1498 seq.; Nouvelle
biographie générale ... publiée par MM. Firmin Didot Frères, sous la direction de M. le Dr.
Hoefer, tome quinzième (Paris 1868), 130 (Dulcis).
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verstaander overbodig is, daarvan: ‘Iddio vi salvi, Idolo mio dolcissimo!’ - ‘Ecco
Polpetto (zo heet de tafelschuimer), Amore con le Grazie in compagnia, che quivi
mena il suo Trionfo: vi faccia cosi felice in cielo, come vi fece bella e leggiadra,
Signora mia dolcissima’ (blz. 319). De broer van het slavinnetje haalt in een monoloog
(Moortje vzn. 1386-1429) knorrig op, hoe Thais-Moy-aal hem in haar bordeel verdacht
vriendelijk ontving; in de Italiaanse tekst wordt dat een lubriek geschilderde
verleidingsscène (blz. 324). Tegen de soubrette die hem na zijn aankloppen te
woord staat, is hij in zijn ongeduld en wantrouwen kortaf en zelfs bars (Moortje vzn.
1431b-1432; 1436a; 1438a; 1439), maar bij Dolce ontwikkelt zich een flirtation die
2 ½ bladzij in beslag neemt (blz. 325-328).
Een uitzondering doet zich voor: La Mora en Moortje hebben een detailpunt
gemeen dat niet van Terentius afkomstig is. Het komt voor in het relaas van de
verkrachter, de pseudo-morin. Hij vertelt een vrind dat in het vertrek waar hij de
wandaad zou plegen, de wandversiering hem de gedachte ingaf dat wat hij ging
doen, hem moeilijk zwaar aangerekend kon worden, aangezien goddelijke wezens
(bij Bredero ook een koningszoon) hem waren voorgegaan. Hetgeen hem aldus
o

inspireerde, is bij Terentius (vzn. 584-585), Bourlier (fol. 81 r ) en Van Ghistele (fol.
o

D [iv v ]) een schilderij, voorstellende Jupiter, die in de gedaante van een goudregen
tot Danaë komt; bij Dolce (blz. 332) een overeenkomstige voorstelling, maar ook
een van Venus en Mars ‘abbraciati insieme’ (‘in elkaars armen’) en ten derde:
Europa, angstig op de rug van de stier zittend. Bredero (vzn. 1667-1669) doet deels
hetzelfde als Dolce: in de kamer ten huize van Moy-aal zijn behalve ‘'t vrolijck Hof
van Weelden’ ook de betrapte Venus en Mars te zien, en als derde ‘de verkrachting
van de schoon Romeynsche Vrouw’, ongetwijfeld Lucretia. Dus: Jupiter en Danaë
vindt men in vier versies, bij Dolce én Bredero onder meer Mars en Venus, alleen
bij Dolce Jupiter en Europa, en alleen bij Bredero Tarquinius en Lucretia. Opmerking
verdient, dat het, met uitzondering van het laatstgenoemde, geen van alle
verkrachtingsgevallen zijn. Uit werken als het Schilder-Boeck kon men algemeen
weten, - dat de historie van Danaë ons leert ‘datmen door rijckdommen en
geschencken, overmidts de cracht der alder onversadighste giericheyt alles uytrichten
en te weghe brengen can: want onghetwijffelt Iuppiter dees zijn vriendinne, en haer
1
Voester, met groote gaven van goud heeft becoort, en bedrogen’ , en dat Venus

1

Carel van Mander, Wtleggingh Op den Metamorphosis Pub. Ovidij Nasonis ... Haerlem, 1604,
o

fol. 39 r . In: Id., Het Schilder-Boeck ... Haerlem, 1604. (Facs.-uitg. Utrecht 1969.)
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1

zich tegen Mars verzet heeft, zal nooit enig hemeling of sterveling gedacht hebben .
Wie weet heeft Bredero er zich rekenschap van gegeven, dat die gouden regen
in de schoot van Danaë niet zo geschikt was om een excuus te vormen voor een
verkrachter in een Amsterdams bordeel. Dan zou het begrijpelijk zijn dat hij het
geval van Tarquinius en Lucretia inlaste, dus aan het argument van de ontzondiging
door de ‘groote Goôn’ (vzn. 1672-1673) nog de steun van het voorbeeld van
een Konings soon
Die ons in alle Duecht behoorde voor te wandellen (1673-1674)

toevoegde, nadat hij de gelederen der ontuchtige goden al versterkt had met de
boelerende Mars en Venus. Hij gaf nu twee getuigenissen in plaats van een voor
de sexuele losbandigheid van de Olympiërs, en daalde voor een verachtelijke
gewelddaad naar de wereld der mensen.
Is het noodzakelijk, aan te nemen dat onze dichter de lectuur van Dolce nodig
had om kennis te maken met de boelage van Mars en Venus? Zeker niet. De
rederijker, de italianizerende schilder, de Renaissance-dichter die meermalen blijk
2
heeft gegeven van kennis die wíj op zijn hoogst bij classici zouden verwachten ,
had het Homerische schandaalverhaal zonder de minste twijfel tot zijn beschikking.
Hij hoefde daarvoor niet de Odyssea te kunnen lezen, evenmin als hij de schending
van Lucretia uit Livius hoeft te hebben gehaald, ook al bezat hij waarschijnlijk zelf
een exemplaar van diens Roemsche historie oft gesten, ‘nu eerstmael in onse
3
Nederlantscher spraken ghedruckt’ : in schilderskringen wist men van die dingen
af.
Voor de algemene opzet van zijn Terentiusbewerking: de verplaatsing van de
handeling naar eigen tijd en plaats en de vervanging van de gesnedene door een
Afrikaanse slavin, kan daarentegen heel goed Dolce zijn voorbeeld zijn geweest.

1

In het verhaal van de ontvoering van Europa door Jupiter in stieregedaante, dat in Moortje
evenmin voorkomt, vermeldt Ovidius (Metamm. II, in fine) geen andere angst bij het slachtoffer
dan voor de golven. Evenzo Dolce, en in overeenstemming met Ovidius Van Mander (Wtleggh.
o

2
3

fol. 21 r onderaan).
Zie C.A. Zaalberg, ‘Retouches aan het beeld van Bredero’ in Ntg LXI (1968), W.A.P.-Smitnr.,
43; ook de slotalinea van de inleiding tot Griane door Fokke Veenstra.
Zie G. Stuiveling, Memoriaal van Bredero, blz. 174. De geschiedenis van Tarquinius en
o

o

Lucretia staat in de Liviusvertaling op fol. xxj v -xxij v .
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Licht kan een bevriend schilder, die Italië had bezocht of een reis daarheen
voorbereidde, de Schola Italica hebben bezeten, en zijn kunstbroeder attent hebben
gemaakt op de originele manier waarop de auteur de beroemde komedie uit de
Oudheid geadapteerd had. Meer had Bredero niet nodig en heeft hij waarschijnlijk
ook niet ondeend.
We moeten bij dit alles wel in het oog houden, dat wat in het geleerden- en
docentenbrein van Catarino Dolce opkwam, evengoed onafhankelijk daarvan kon
ontstaan, hetzij tijdens Bredero's lectuur van Bourlier of Van Ghistele, hetzij tijdens
een discussie in artiestenkring.

II Het voorwerk
In de oudste druk van Moortje beslaat het voorwerk 12 pagina's:
1 bladzij met de titel, die men gereproduceerd vindt op bladzij 107 van deze
editie;
1 bladzij blanco;
4 bladzijden met een opdracht aan Iacob van Dijck;
2 bladzijden met de Reden aende Latijnsche-Geleerde;
2 bladzijden met de Inhoudt + een lofdicht;
1 bladzij met drie lofdichten;
1 bladzij met een lofdicht + de namen der spelende personagiën.
In later drukken heeft men het voorwerk tot 8 pagina's kunnen beperken, o.m. door
de opdracht uit een klein korps te zetten en de lofdichten achter in het boek op te
nemen.

Opdracht.
Een waardiger ‘Mecenas’ (r. 14) dan deze erudiete diplomaat (zie de voetnoot op
blz. 109) Van Dijck kon Bredero zich niet wensen, beroemdheden als Hugo de Groot
en Petrus Scriverius hadden werken aan hem opgedragen en met zijn Spaanschen
Brabander zou de dichter het opnieuw doen. Het is begrijpelijk dat de opsomming
van de waardigheden (zie blz. 109) zó nauwkeurig overeenkomt met die boven de
opdracht - door Scriverius - van de pas verschenen Nederduytsche Poemata van
1
Heinsius , dat het fraais wel door

1

Afgedrukt in Bacchus en Christus: Twee lofzangen van Daniel Heinsius, opnieuw uitgegeven
door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan (Zwolle, 1965), blz. 79-83.
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Bredero gekopieerd zal zijn; de ondertekening wordt voorafgegaan door een
formulering die heel weinig afwijkt van het vermoedelijke voorbeeld ‘Vwe Ed.
1
hertswillige vrundt ende diender’ .
B.C. Damsteegt heeft in zijn Haagse afscheidscollege aandacht gevraagd voor
2
de overeenkomsten tussen de opdrachten van Bredero . Ze bevatten, behalve wat
o

als vanzelfsprekend te verwachten is, namelijk 1 het verzoek om de opdracht te
o

aanvaarden en zodoende het werk in bescherming te nemen, 2 een lofprijzing van
o

de mecenas en 3 aan het slot een beleefdheidsfraze, ook steeds een spreuk of
aanhaling.
Die van Moortje begint met de motivering tot het aanbieden: erkentelijkheid, waarvoor, blijkt verderop, - dan volgt een bescheidenheidsbetuiging: de aarzeling
om iets aan te bieden dat niet vergeleken kan worden bij andere werken die aan
Van Dijck zijn opgedragen. De aarzeling wordt weggenomen door de overweging,
geadstrueerd met een substantiële aanhaling uit Seneca, dat een geschenk zijn
waarde ontleent aan de genegenheid van de schenker. Voor een lofprijzing van
Van Dijck is de stof makkelijk te vinden: hij is zo beroemd dat Zweden zich van zijn
diensten verzekerd heeft.
In zijn hoge functie is ontspanning welkom, hetgeen heeft meegebracht dat de
heer ambassadeur ‘met lust en vruechde’ de rijmerijen van Bredero heeft
aangehoord, we mogen aannemen: voorgelezen door de dichter zelf. (De
erkentelijkheid die aan het begin aangeduid werd, zal wel betrekking hebben op de
aanmoediging die Van Dijcks waardering voor hem inhield.)
Niet de ‘kunst’, maar de (ontleende) ‘stoffe’ zal, naar de dichter hoopt, zijn
beschermer behagen, al zullen de oorspronkelijke kwaliteiten van het toneelstuk
minder goed tot hun recht komen doordat tijd en plaats van handeling zijn veranderd.
Hij hoopt eenmaal iets waardigers aan te kunnen bieden en eindigt met een
zegenwens, mede in verband met de jaarwisseling.

Reden.
Opdrachten schreef iedereen, die boeken publiceerde; de ‘Reden aande
Latynsche-Geleerde’ is uniek. Wel gaf Bredero ook aan andere boeken graag een
verklaring voorin mee: aan de ‘lesers’ en/of ‘liefhebbers’, in het geval van Griane
aan de ‘verstandichste rymers’, maar als captatio benevolentiae, verontschuldigend
of verdedigend; de ‘Reden’ daarentegen is een aanval. Tot wie richt de dichter zich,
en wat beoogt hij?

1
2

A.w., blz. 83.
B.C. Damsteegt, Van Spiegel tot Leeuwenhoek (Leiden, 1981), blz. 25-28.
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Als we het begrip ‘latinist’ ruim nemen, zien we dat de schilder-dichter nogal wat
1
van deze bevoorrechten van nabij kende: de voormalige rector Telle , doctor Samuel
Coster, Pieter Corneliszoon Hooft, lieden die geleerd hadden Latijn te spreken en
2
te schrijven. Althans eenmaal heeft Bredero een gesprek gevoerd met Hugo Grotius ,
wiens internationale roem berustte op Latijnse geschriften zoals een eeuw eerder
die van Erasmus. Maar tegen 1615 had de Amsterdamse volksdichter blijkbaar de
3
aandacht getrokken van de Leidse humanisten Daniel Heinsius - die hij ergens
‘den hoogen en uytgheleerden’ noemt, de dichter van ‘de goddelicke Lofsang van
Iesu Christo’ - en Petrus Scriverius. We mogen aannemen dat het Scriverius is
4
geweest, die in 1615 het Gheestich Liedboecxken in Leiden ter perse heeft gelegd
en dat de dichter door de waardering uit die zo aanzienlijke on-Amsterdamse hoek
zijn positie in de republiek der letteren versterkt voelde. Hoorden tot de
‘Latynsche-Geleerde’ sommige van de gestudeerden die hier genoemd zijn?
Eerst dienen we vast te stellen, als dat kan, wat Bredero met zijn ‘Reden’ op het
oog had. Het stuk, gericht tot de ‘Meesteren’ der Latijnse taal, dus hetzij tot de
docenten, hetzij tot al degenen die het Latijn beheersten, begint als een bescheiden,
ja beschaamde verontschuldiging dat zo'n Amsterdamse halve analfabeet hún
Terentius ‘derf inde handen nemen’ en overbrengen in zíjn bespotte dialekt.
Bovendien is de handeling verplaatst uit het ‘Keyserlyck Roomen’ (versta: uit Athene)
naar de ‘Vaderlijcke Stadt’ van de omwerker. Toch: het had erger gekund, want de
Amsterdammer heeft zijn slachtoffer een zuiver Nederlands taalkleed aangetrokken,
geen broddelpak van basterdwoorden zoals ‘over tsestich Iaren’ een ongenoemde
Brabander (namelijk Cornelis van Ghistele) had gedaan.
Hier stelt nu de leerling van Coornhert en Spiegel zijn batterij op: ‘dat geckelijck
gheschockiert Antwerps’, vergeleken bij het onzuivere Nederlands van ‘spreeuwen
van Hovelinghen en Stads schrijvers’, ‘besongierende Kooplieden, en andere die
haar eyghen spraack verarmen en gewelt doen’, heeft die oude berijming
ongenietbaar gemaakt, - en die ‘willighe arremoede’ is nu te horen ‘over 'tgantsche
Nederland’. Juist zij tot wie de dichter zich richt, de

1
2
3
4

Zie over hem A.A. Keersmaekers, in de editie van G.A. Bredero's Vertaalde gedichten (Den
Haag, 1981), blz. 46-56.
Blijkens de brief aan Hooft: H.W. van Tricht, De briefwisseling van P.C. Hooft I (Culemborg,
1976), blz. 271.
In de opdracht van de Spaanschen Brabander aan Jacob van Dijck: ed. Stutterheim, blz. 130.
Zie G. Stuivelings Inleiding in onze editie van het Groot Lied-boeck, II, blz. 11-12.
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geleerden, die immers ‘over al t'huys’ zijn, zullen kunnen beoordelen of er nóg een
volk bestaat dat zich zo dwaas gedraagt tegenover zijn moedertaal.
De aanval van de taalverdediger blijkt nu wel degelijk op een bepaalde soort van
latinisten gericht. Zonder duidelijke voorbereiding gaat Bredero over op de klacht,
dat de geleerden hun geleerdheid demonstreren in het Latijn, zodat wij ongeleerden,
die ‘uytheemsche-letterloosen’ zijn, er geen steek wijzer van worden. Het zijn dus
de in het Latijn publicerende landgenoten, op wie hij in het belang van het
Nederlandse volk een beroep doet, namelijk om hun moedertaal in geschrifte te
gebruiken.
De ‘Reden’ eindigt met een vervolg op wat een louter als aanhef-formule bedoelde
captatio benevolentiae scheen, en waarbij het pleidooi ten behoeve van de
ongeleerde belangstellenden nu blijkt aan te sluiten. Om hunnentwille, om ze althans
iets te laten genieten van wat het werk ‘van de Kartagiaen’ aan rijkdommen biedt,
heeft Bredero onbevoegd dit werk verricht. Dat het tekortschiet, komt mogelijk ook
door de Franse tussenpersoon, maar in dat geval is toch Bredero's onbekendheid
met het Latijn de oorzaak. De conclusie, dat de geleerden hem niets mogen verwijten
zolang ze het werk waarvoor weldra de Nederduytsche Academie zal worden
opgericht niet zelf ter hand nemen, blijft onuitgesproken. Met humanisten als Heinsius
(dichter in het Nederlands) en Scriverius (bezorger van Nederlandse poëzie) achter
zich, had hij zich een uitdrukkelijker peroratie zeker kunnen veroorloven, maar takt
of taktiek won het, en de slotformule keerde terug tot de bescheidenheid van de
aanhef.
De ‘Reden’ heeft iets tweeslachtigs. De spot met de taalverbastering neemt er
een grote plaats in, maar de kern, zoals ook uit het opschrift blijkt, is het verwijt aan
de geleerden, die hun plicht verzuimen. Ook op dit punt toont Bredero zich een
1
leerling van Henrick Laurensz. Spiegel .

Inhoudt.
Bij Griane, Lucelle en Rodd'rick ende Alphonsus wordt enkel een beknopt
inhoudsoverzicht gegeven, bedrijf voor bedrijf. Bij Moortje, evenals in Spaanschen
Brabander, begint de ‘Inhoudt’ met een inleidende alinea. De ‘Sinnelycke Lesers
en hongerige Leserinnetjes’ leren dat Terentius lang geleden het stuk ‘den name
van Eunuchus gegeven heeft’ en waarom Bredero die ‘persoon’ heeft ‘verandert in
een Moor’ en de komedie heeft ‘ghestelt oft hier in Nederlandt waer ghebeurt.’ De
geschiedenis wordt naverteld zonder be-

1

Vergelijk b.v. diens opdracht van het Ruygh-bewerp vande Redenkaveling ofte Nederduytsche
Dialectike aan burgemeesters en curatoren te Leiden, in H.L. Spiegel, Twe-spraack,
Ruygh-bewerp, Kort begrip, Rederijck-kunst, ed. W.J.H. Caron (Groningen, 1962), blz. 67-68.
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drijfsgewijze indeling, en onvolledig: zo wordt genegeerd dat en waarom Moy-aal
zich moeite heeft gegeven om ‘het Haagsche Dochtertje’ en Frederyck te herenigen.
o

Dat element ontbreekt ook in het Franse voorbeeld (Bourlier fol. 53 r ), dat een
navolging is van het gewrongen-beknopte, niet van Terentius afkomstige
Argumentum in de Latijnse tekst.
Terwijl Van Ghistele slechts drie morele lessen noemt die de Eunuchus ons
voorhoudt, namelijk in de ‘rasernie der liefden’, de ‘pluymstrijcker Gnato’ en ‘die
groote glorioesheyt vanden ruyter Thraso’, is volgens Bredero Moortje tevens een
1
waarschuwing tegen ‘liefdeloose Liefde der lichter Vrouwen’ .

Lofdichten.
De vijf sonnetten, waarvan vier ondertekend met een zinspreuk, worden besproken
aan het begin van het hoofdstuk ‘Geschiedenis van de waardering’.

Lijst der personages.
Net als in het Franse voorbeeld staan de spelers in volgorde van opkomst. Elk heeft
een Nederlandse naam gekregen, met uitzondering van ‘Dorus’, de eunuch, die
vervangen is door ‘Negra, de Moor’. Toegevoegd is ‘Katryntie, 'tHaagsche Dochtertje’
daar de overeenkomstige rol in het origineel een zwijgende is. De manschappen
van Roemert, die in vs. 2208 vlgg. met name genoemd worden, komen niet in de
lijst voor aangezien die alleen de sprekende ‘personagiën’ bevat; dat geldt uiteraard
niet voor Jan-Neef.
In de oude drukken vertonen sommige namen nogal vormverschillen; in deze
editie zijn die genormaliseerd overeenkomstig de lijst in het voorwerk, behalve in
de gesproken tekst.

III Samenvatting van de handeling
(Waar in de oude drukken het op- of afgaan van personages niet samengaat met
de aankondiging van een volgend toneel, is in dit overzicht gebruik gemaakt van
de letters a, b en c achter het scènenummer. Achter de eerste vermelding van

1

Op het titelblad van zijn bewerking had Van Ghistele dit punt wel geadverteerd; een rijmpje
zegt onder meer:

Der onbehoorlijcker liefden rasernye
En der hoeren treken / die menighen hoonen
Sal u Eunuchus opelijck bethoonen.
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een personage staat tussen ( ) de naam die het in de Eunuchus van Terentius
draagt.)
Het toneel is een straat met het woonhuis, tevens bordeel, van Moy-aal (Thais) en
het woonhuis, tevens kantoor, van Lambert (Laches), de vader van Ritsart (Phaedria)
en Writsart (Chaerea) en werkgever van Koenraat (Parmeno).
I, 1a (1-86). Ritsart is uitgenodigd door Moy-aal, die hem de vorige dag niet heeft
willen ontvangen. Hij is geprikkeld, weifelt, wil weigeren. Koenraat stijft hem daarin
en raadt hem, uit de buurt van de verleidster te blijven.
I, 1b (87-428). Moy-aal komt op uit haar huis, verwelkomt Ritsart vleiend. Op de
verwijten van haar minnaar antwoordt ze met de levensgeschiedenis van Katryntje,
een buitgemaakt Haags meisje, dat door ‘seecker Don’ geschonken is aan Moy-aals
moeder, die in Spanje gevestigd was. De meisjes zijn samen opgegroeid, tot Moy-aal
met haar eerste minnaar naar Amsterdam is getrokken. Een volgende (‘een Roover,
een Vrybuyter’, namelijk een kaperkaptein) heeft haar ‘vaak besocht’, maar is weer
naar zee gegaan en vervangen door Ritsart, van wie ze hartstochtelijk zegt te
houden.
Het geroofde meisje is na de dood van haar pleegmoeder in handen gevallen van
een inhalig familielid, dat haar in Barbarije wou verkopen. Maar het Spaanse schip
waarop ze overstaken, werd prijs gemaakt door het kaperschip waarop Moy-aals
‘boelschap’ gezag voert. Nu hij is thuisgevaren wil hij een meisje dat hij heeft
buitgemaakt aan Moy-aal schenken, mits die zich ‘een wijltydts’ aan hem alleen
wijdt. Moy-aal doet een beroep op Ritsarts medewerking, daar ze vermoedt dat het
meisje haar pleegzusje is, en ze het aan de familie wil terugbezorgen in de hoop
op protectie.
Ritsart gelooft het samenweefsel van toevalligheden niet, wenst niet te wijken
voor de halfgare ‘Hopman’ en herinnert de ondankbare vrouw aan al zijn kostbare
geschenken: ‘Eergist'ren’ begeerde ze ‘een Moris’, en die heeft hij nu gekocht.
Niettemin, en ondanks de ironische interrupties waarmee Koenraat hem telkens
gesteund heeft, bezwijkt de verliefde: hij zal een paar dagen op het familiebezit
‘buyten Sloten’ gaan vissen. Ritsart af met Koenraat.
I, 1c (429-448). Moy-aal belijdt in een monoloog haar gevoelens voor Ritsart. Ze
verwacht bezoek van Frederyck (Chremes), van wie ze vermoedt dat hij de broer
van het meisje in kwestie is.
II, 1a (449-490). Ritsart draagt de weinig geestdriftige Koenraat op, de negerslavin
(uit zijn aangrenzende woonhuis) te halen en met welgekozen bewoordingen aan
Moy-aal aan te bieden. Ritsart af.
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II, 1b (491-524). Koenraat klaagt in een monoloog over de verandering die de ‘Min’
heeft teweeggebracht in de ijverige en zorgvuldige kantoorman Ritsart.
II, 1c (525-848a). Als Kackerlack (Gnatho) opkomt met het beeldschone Katryntje,
wordt Koenraat bevangen door pessimisme bij de gedachte aan het concurrerende
geschenk van Ritsart.
Het meisje beklaagt in een monoloog haar levensloop, die al door Moy-aal is
geschetst (531-586). Eveneens in een monoloog karakterizeert Kackerlack zichzelf
als de geslaagde vleier en tafelschuimer, door het breedvoerige verslag van zijn
ontmoeting met een mislukkeling en beider wandeling over de markten (587-753,
onderbroken door een kort terzijde van Koenraat). Als hij Koenraat in de gaten krijgt,
ontspint zich een onaangenaam gesprek tussen de twee mannen, dat nauwkeurig
uitdrukt hoe ze over elkaar denken.
II, 1d (848b-866). Terwijl Kackerlack met Katryntje het huis van Moy-aal
binnengaat, blijft Koenraat op hem afgeven.
II, 1e (867-875). Kackerlack komt weer te voorschijn en de woordenwisseling met
Koenraat wordt nog even voortgezet.
II, 1f (876-1145). Koenraat geeft een afsluitend oordeel over de afgaande
Kackerlack, en ziet Writsart, de jongste zoon des huizes, aankomen. Onbegrijpelijk:
zijn vader had hem met een opdracht naar een schip op het IJ gestuurd, en nu loopt
hij hier zich wonderlijk aan te stellen.
Writsart klaagt wanhopig, nog voor hij Koenraat gezien heeft, omdat hij zoëven,
aangeklampt door zijn ‘Oudt oom’, een beeldschoon meisje uit het oog heeft verloren.
Koenraat hoort het aan en beklaagt de vader van zulke minzieke zoons.
Koenraat komt voor den dag en Writsart tracht hem te bewerken om hem aan het
meisje te helpen. Als hij zegt dat Kackerlack bij haar was, weet Koenraat wie het
is. Writsart verwelkomt het denkbeeld van Koenraat, zich te laten vermommen en
grimeren als de Moris van zijn broer en zo te worden binnengesmokkeld bij Moy-aal.
Koenraat krabbelt terug: hij had het niet in ernst bedoeld, maar verklaart zich na
veel bezwaren bereid tot medewerking.
III, 1 (1146-1289). Kackerlack brengt Roemert (Thraso) een overdreven verslag
uit van de ontvangst door Moy-aal van het haar geschonken Katryntje. Dit brengt
het gesprek op de hoge waardering die de ‘Hopman’ geniet van de zijde van ‘Sijn
hoocheyt’ en het ontzag dat hij in kroegen e.d. de mannen inboezemt. Kackerlack
geeft hem raad in liefdesaangelegenheden: zodra Moy-aal iets ten gunste van zijn
jonge medeminnaar zegt, moet Roemert Katryntje prijzen; als zij Ritsart wil ‘noo'n
te gast’, moet hij Katryntje erbij halen om haar
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te laten musiceren. Zo zal hij Moy-aal jaloers maken en des te zekerder kunnen
blijven van haar gunsten.
III, 2a (1290-1313a). Moy-aal komt naar buiten: begroeting en dankbetuiging voor
het geschenk, met honende terzijdes van Koenraat. Voor men zich op weg kan
begeven om bij Roemert te gaan eten, komt Koenraat naar voren om de
pseudo-Moris aan te bieden. Kackerlack en Roemert honen het cadeau bij voorbaat.
III, 2b (1313b-1362a). Koenraat haalt de vermomde Writsart naar voren, beveelt
‘haar’ en de schenker aan bij Moy-aal en beschimpt Roemert en Kackerlack, hetgeen
zij beantwoorden. Moy-aal gaat met de aanwinst haar huis in.
III, 2c (1362b-1371). Kackerlack en Roemert wisselen verdere onaangenaamheden
met Koenraat. Roemert stuurt Kackerlack vooruit om de maaltijd voor te bereiden.
III, 2d (1372-1385). Moy-aal komt naar buiten en instrueert haar gedienstige
Angeniet (Pythias) met het oog op de komst van Frederyck en het beschermen van
de ‘suyverheyt’ van Katryntje, en gaat tenslotte af met de ongeduldige Roemert.
III, 3a (1386-1429). Frederyck verschijnt voor het huis van Moy-aal. Blijkens zijn
monoloog wordt dit het tweede bezoek waartoe ze hem heeft uitgenodigd. Wat wil
ze met haar toenadering en die vragen over zijn familie: hem wijsmaken dat ze zijn
verdwenen zusje is? Hij toont ongeduld.
III, 3b (1430-1443). Angeniet doet open. Omdat Frederyck weigert te wachten tot
Moy-aal terug zal komen, roept ze Klaartje Klonters (Dorias), die hem naar het huis
van Roemert zal brengen.
III, 4a (1444-1534). Monoloog van Reynier (Antipho), ‘een Jonghelingh’: gisteren
hebben ‘de borsten’ de afspraak gemaakt dat men vandaag samen zou dineren,
en Writsart op de Doelen ‘de beste Kamer’ zou reserveren en een vorstelijk menu
bespreken, maar nu blijkt er nog niets gebeurd te zijn. Zou hij bij een nieuw ‘haertje
of swaentjen’ zitten, of nog thuis zijn?
III, 4b (1535-1711). Writsart komt uit het huis van Moy-aal. Reynier, na
onzekerheid, herkent hem en hoort zijn voldane, vreugdevolle monoloog. Hij spreekt
Writsart aan en krijgt in kleuren en geuren te horen door welke list zijn vrind het
onbekende meisje heeft kunnen verkrachten. Veiligheidshalve zal Writsart zich bij
Reynier verkleden, waarna hij zal zorgen dat het diner om acht uur klaar staat.
IV, 1 (1712-1751). Monoloog van Klaartje Klonters, terugkomende nadat ze
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Frederyck naar het huis van Roemert heeft gebracht. De Hopman heeft hem, die
hij kennelijk voor Ritsart houdt, met geveinsde vriendelijkheid op voorstel van Moy-aal
aan tafel genood, maar zijn felle argwaan is duidelijk. Toen Roemert tekenen van
verstandhouding tussen Moy-aal en Reynier zag, gaf hij last, Katryntje te halen,
waar Moy-aal zich tegen verzette. Klaartje heeft zich tijdens een felle twist uit de
voeten gemaakt. Ze gaat in huis.
IV, 2 (1752-1793). Ritsart komt maar weer terug uit Sloten: hij zou het daar, zonder
Moy-aal ook slechts uit de verte te kunnen zien, toch niet uit hebben kunnen houden.
IV, 3 (1793-1885). Angeniet stuift met Klaartje Klonters ontdaan het huis van
Moy-aal uit en barst uit in beschuldigingen tegen Ritsart. Op zijn verbaasde vraag
naar de reden van haar ‘klaghen’ krijgt hij de volle laag. Hem en zijn Moortje hoorde
men te ‘ruynen en Kappoenen’. Haar eerst onsamenhangende uitroepen doen hem
denken dat Angeniet dronken is. Hij houdt vol dat het Moortje een vrouw is en gaat
zijn vaders huis in om haar te halen.
IV, 4a (1886-1891). Zodra Ritsart met de werkelijke Morin, Negra, naar buiten
komt, verklaart Angeniet dat dit schepsel niets gemeen heeft met het geschenk dat
Kackerlack is komen brengen. Door Negra te verhoren komt men erachter wie de
verkrachter geweest is. Ritsart tracht zijn figuur te redden door de Morin zichzelf te
laten tegenspreken, stuurt haar dreigend naar binnen en volgt haar.
IV, 4b (1892-1997). Angeniet herkent achter de schanddaad het brein van
Koenraat; ze spreekt met Klaartje af dat ze aan Moy-aal niet meer zullen zeggen
dan dat de ‘Moris’ weg is, en ze maakt melding van de ‘twist gheresen Tusschen
den Hopman en myn Vrouw’ aan de lunch te zijnen huize.
IV, 5a (1998-2061). Frederyck, nog in alle opzichten vol van het genotene, komt
terug van het maal bij Roemert, waar de hopman hem heeft gedwongen onmatig
te drinken.
IV, 5b (2062-2093). Angeniet komt naar buiten, ongerust over het uitblijven van
haar meesteres, en Frederyck begint vruchteloze dronkemans-avances; op haar
vragen bericht hij over de twist tussen Moy-aal en Roemert, en haar door Frederyck
niet begrepen signalen dat hij met haar moest verdwijnen.
IV, 6 (2094-2201). Moy-aal komt eindelijk terug, verwacht dat Roemert met ‘zyn
gasten’ Katryntje zal komen halen, maar is niet bevreesd. Frederyck belooft, Moy-aal
te zullen beschermen. Zij onthult hem dat ze hem zijn zuster zal teruggeven; hij
schrikt bij de gedachte dat die in dát huis verblijft, maar wordt gerustgesteld en
verklaart zich ten hoogste verplicht. Ook hij is helemaal
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niet bang, maar wil de schout en zijn rakkers erbij halen. Moy-aal en Angeniet maken
zich vrolijk om zijn vertoon van dapperheid.
IV, 7 (2202-2402). ‘Roemer, Kackerlack, Ian Neef met al haar Soldaten’ komen
op. Roemert, die immers ook landmachtofficier is, verdeelt functies en rangen onder
zijn krijgsvolk en laat het marcheren. Hij motiveert de operatie en zet het krijgsplan
uiteen. Kackerlack dikt een en ander nog wat aan, soms spottend terzijde met de
hopman, bijvoorbeeld als die verklaart waarom hij zich zelf achteraan zal opstellen.
Frederyck irriteert Moy-aal door zijn bangheid.
De belegeraar eist de overeengekomen nachten met Moy-aal op, of anders
teruggave van Katryntje. Frederyck antwoordt met dreigementen en kondigt de
komst van de min Geertruy aan, die getuigen zal dat Katryntje zijn zuster is. Roemert
laat na overleg met Kackerlack ‘een gemeene af-tocht’ blazen. De sjlemielige figuur
Jan-Neef krijgt opdracht, voor een militaire slemppartij te zorgen.
V, 1 (2403-2438). Moy-aal, die pas na het vertrek van de belegeraars
nietsvermoedend haar huis is binnengegaan, eist opheldering van Angeniet over
de rampzalige toestand waarin ze Katryntje heeft aangetroffen. Het hoge woord
moet eruit. Angeniet beschuldigt Writsart, Moy-aal zichzelf. Ze zien de nog steeds
vermomde Writsart aankomen.
V, 2 (2439-2576). Monoloog van Writsart, die zich niet bij Reynier heeft kunnen
afschminken en verkleden en dus naar huis sluipt. Moy-aal begroet hem spottend,
hij verontschuldigt zich formeel, nog niet wetende dat hij ‘een goet mans kint’ heeft
‘ontset van haer reynicheyt’. Angeniet scheldt en dreigt, Moy-aal doet haar zwijgen
en spreekt de jonge buurman ernstig toe. Hij wil het meisje graag trouwen, Moy-aal
verzoent zich met hem onder gesputter van de argwanende Angeniet, en gaat met
hem in huis.
V, 3 (2577-2718). Frederyck moet eindeloos aanhoren hoe de voester Geertruy
zich verliest in herinneringen aan haar jeugdige bloei en het intieme verkeer ten
huize van zijn ouders. Tenslotte noemt ze enige lichamelijke kentekenen van zijn
zusje. Zijn voldoening verblijdt Angeniet, die voor de deur op beiden heeft staan
wachten, ze binnenlaat en dan Koenraat gaat beluisteren als hij zelfvoldaan aankomt.
V, 4 (2719-2792; scènenommer ontbreekt). Monoloog van Koenraat, afgeluisterd
door Angeniet. Trots op het slagen van zijn toeleg somt hij het eerbetoon op dat
hem eigenlijk toekomt wegens het bekend maken van de slechtheid van hoeren
aan een jongeman.
V, 5a (2793-2876). Angeniet heeft zich ‘een loose vondt verschaft’; ze
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verwijt Koenraat jammerend dat hij Writsart in het ongeluk heeft gestort: door de
zeer aanzienlijke broer van zijn slachtoffer, maakt ze hem wijs, wordt hij in Moy-aals
huis gecastreerd. Laat Koenraat er niet op afgaan, want dan overkomt hem hetzelfde.
Ze zien Lambert, de vader van Ritsart en Writsart en meester van Koenraat, naderen,
Angeniet gaat in huis.
V, 5b (2877-3038). Lambert vertelt uitvoerig van het ijsvermaak dat hij op zijn
wandeling langs de Amstel heeft gadegeslagen. Na zijn lange monoloog krijgt hij
o

Koenraat in de gaten, die hem begroet en aarzelend onthult 1 dat Ritsart Moy-aal
o
een ‘swart Moortjen’ van ‘duysent guldens’ heeft cadeau gedaan en 2 dat Writsart
in het buurhuis een meisje verkracht heeft, waarvoor hij nu wraak dreigt te ondergaan.
Lambert vindt dat laatste overdreven en gaat vastberaden het huis van Moy-aal in,
Koenraat in angst en beven achterlatend.
V, 6 (3039-3098). Angeniet schatert het uit terwijl ze beschrijft hoe Lambert in
angstige haast het huis van Moy-aal heeft doorzocht. Ze trekt de aandacht van
Koenraat, lacht hem uit en voorspelt hem straf van zijns meesters en van 's gerechts
wege.
V, 7 (3099-3120; scènekop: ‘achtste Handeling’). Roemert komt met Kackerlack
op teneinde ‘het hooft te leggen inde schoot’. Koenraat ziet zwijgend toe.
V, 8a (3121-3158; scènekop zonder nommer). Writsart komt overgelukkig naar
buiten en dankt Koenraat als ‘beleyder van 't beleydt’ voor het hem zojuist ten deel
gevallen geluk: vaderlijke toestemming om Katryntje te trouwen. Ook is de relatie
van Ritsart met Moy-aal nu geregeld, doordat Lambert haar in zijn bescherming
heeft genomen. Roemert en Kackerlack horen het zwijgend aan. Koenraat gaat
Ritsart zoeken.
V, 8b (3159-3178). Zelfs Kackerlack kan Roemert geen hoop meer bieden.
Dankbare monoloog van Writsart, die samenvat hoe alles zo gelopen is.
V, 8c (3179-3356). Koenraat op met Ritsart; uitingen van vreugde. Roemert belooft
Kackerlack al wat hij zal begeren mits hij hem ‘weder inde gracy van Moy-aal’ brengt.
Ritsart merkt Roemert op en bedreigt hem voor 't geval dat hij ooit weer in de buurt
durft komen. Kackerlack neemt de broers apart en stelt voor dat Ritsart zijn geliefde
zal delen met Roemert: allen kunnen dan genieten van 's mans welvoorziene dis,
en er zal nooit aanleiding zijn tot jaloezie want de ‘voosen vueghel’ heeft ‘noch
kracht, noch kuyt’, en hij zal met zijn domme opschepperij een blijvende bron van
vermaak vormen.
Ritsart en Writsart gaan akkoord en Kackerlack deelt Roemert mee dat zij door
dit gesprek veel gunstiger over de hopman denken, zodat nu de vrede
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getekend is. Roemert voert een reeks voorbeelden aan waaruit blijkt hoe hij - namelijk
door vrouwen - gewaardeerd wordt. Kackerlack kondigt voor de volgende dag een
lunch aan, hetzij bij Roemert hetzij bij Moy-aal. In het afgaan beschimpt hij de
hopman achter zijn rug, en vraagt om applaus, daarbij Terentius niet vergetend.

IV Plaats en tijd
Dat de vertoonde handeling zich in Amsterdam afspeelt, daaraan laten de beschreven
wandelingen met hun plaats- en straatnamen niet de minste twijfel bestaan. Wel is
het een Amsterdam waar ongewone dingen gebeuren, b.v. dat een gezeten burger
de protectie op zich neemt van een vlakbij wonende prostituée, die gedeeld wordt
door zijn oudste zoon en een grenzeloos domme kapitein, een prostituée die heel
wat personeel houdt; maar daarvoor zijn we dan ook in de komedie. In welke straat
van het oude Amsterdam het stuk speelt, is niet met zekerheid vast te stellen, wel
dat alles wat we zien, gebeurt in de open lucht, vóór de huizen waar enerzijds
Moy-aal, anderzijds Lambert en zijn zoons wonen en hun beroepen uitoefenen.
Toespelingen op reële gebeurtenissen brengen ons in de verleiding om een vage
benadering te wagen van de tijd waarin de dichter de handeling heeft willen plaatsen.
Het besje Geertruy herinnert zich onnauwkeurig de Anabaptistenrel van 1535, met
de klerenverbranding in de Zoutsteeg (vzn. 2595-2597). Hoe oud is ze? Ze is de
voester geweest van Frederyck en zijn zestienjarig zusje; hun vader heeft zij
meermalen ‘getroost’ (vs. 2664) ‘in (huer) jeught’. Ze kan dus moeilijk het oudje zijn
dat haar dikke buik (vs. 2585), haar tandeloze mond (vs. 2620) en haar spoedige
vermoeidheid (vs. 2593) suggereren. Als ze in 1530 geboren is, kunnen we de
handeling op zijn laatst in 1585 stellen. Dan kan Katryntje nog heel goed door ‘onse
Heer Bestoor’ (vs. 2686) gedoopt zijn, een jaar of acht voor de alteratie van
Amsterdam. Maar dat veronderstelt een merkwaardige ironie, wellicht cynisme,
misschien ook domheid of onwetendheid (Stoett, blz. 188, denkt aan dronkenschap)
bij de hopman, als hij te zijnen huize een toost uitbrengt op de ‘Prins van Parmen’
(vs. 2053), die immers juist bezig zou zijn de onderwerping van Brabant te voltooien.
Daarentegen is de vermelding van ‘Pieter Pietersz. Schouwt’ (vs. 2170) bepaald
een anachronisme: hij was schout van 1566-1572. Men bleef hem evenwel gedenken
wegens

G.A. Bredero, Moortje

36
zijn lijkschennende gedrag ten aanzien van de onschuldig veroordeelde Egbert
1
Meinertsz. in 1568 . Zo lang als Bredero leefde, is Willem van der Does schout
geweest. En van een schout Melis (vs. 2347) maken de Amsterdamse historieboeken
geen melding. Hij wordt trouwens alleen door hopman Roemert genoemd, die ook
de naam van de hertog van Parma op vreemde wijze liet vallen.
Heeft Bredero wel een bepaald tijdstip willen suggereren? Of heeft hij door een
paar toespelingen vaagweg naar het ‘het verleden’ willen wijzen? Volgens de
Opdracht (blz. 112) heeft hij het stuk willen ‘maken als oft (...) over ettelycke Iaren
ware geschiet’. In de Inhoudt (blz. 119) wordt de voorgeschiedenis geplaatst ‘Ten
tyden als door der Spaanschen hóóghmoedt het nederighe Nederlant meest was
vernedert’, waarbij wij kunnen denken aan de periode 1555-1572; tussen de
troonsafstand van Karel V en het begin van de Opstand. Verder licht Bredero ons
niet in. Zijn soevereine macht als dichter heeft hem de vrijheid gegeven, waar het
hem te pas kwam ook actuele toespelingen te plaatsen. De passage vzn. 556-562
moet wel zinspelen op de verstandhouding met Barbarijse zeerovers tijdens het
2
Bestand , en in vzn. 2753-2758 uit Koenraat een beschuldiging die stellig verband
houdt met een Amsterdamse keur van 13 augustus 1615 ‘waarbij aan de biertappers
3
verboden wordt wijn te tappen’ . Ook vs. 1446 is anachronistisch. De borsten maken
‘een ringh ghelijck de Poortegysen’, hetgeen doet denken aan het uitgaan van de
4
synagoge. Maar dat kan pas de aandacht zijn gaan trekken in 1614 . Bij de
inexactheid van de verwijzingen naar het verleden past, dat Geertruy zegt dat het
jaartal van het naaktlopen der Wederdopers ‘in de nuwe Kerck ande Hane-balcken
(staat geschreven)’ (vs. 2600, in het praesens): dit was zo vóór de brand van 1645,
5
toen ‘deze balk mede afgebrant (is)’ . Het in de vorige eeuw plaatsen van een
komedie kan een soortgelijke functie gehad hebben als tegenwoordig de mededeling
vooraf bij sommige romans en films, dat alle overeenkomst met reële personen of
gebeurtenissen toevallig is. Bredero, die zijn Spaanschen Brabander ‘over meer
dan veertich Jaren’ laat spelen, zegt uitdrukkelijk dat hij ‘Die beleeftheyt (heeft)

1
2
3

4
5

P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien, boek V (in de 2de druk, Amst. 1656, blz. 180).
Hierover T.S. Jansma in J.A. van Houtte (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI
(Utrecht enz., 1953), blz. 109-112.
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven (...) van Amsterdam, II,
R.G.P. 78 (Den Haag 1933), blz. 124: ‘Keur, waarbij aan de biertappers verboden wordt wijn
te tappen’.
Zie de aantekening op vs. 1446 achterin.
O. D(apper), Historische Beschryving der Stadt Amsterdam (...), Amst. 1663, blz. 148.
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ghebruyckt, (...) op datmen te minder beduydenisse op de teghenwoordighe levende
en soude maken’ (blz. 136 van de editie van C.F.P. Stutterheim; men zie ook diens
Inleiding, hoofdstuk II). Misschien leefden er in Amsterdam wel personen die
overeenkomst vertoonden met figuren uit Moortje. Als de dichter daar rekening mee
heeft willen houden, heeft hij dat niet vierkant gezegd zoals later in de zoëven
geciteerde passage. In de Opdracht verklaart hij, - de motivering is al gedeeltelijk
aangehaald op blz. 36, - ‘ick was belust het selve te maken als oft hier te lande en
in myn Vaderlycke stadt over ettelycke Iaren ware geschiet, omdat het so by de
gemeente te kundigher en te angenamer soude wesen’. ‘Kundigher’ (‘begrijpelijker’,
‘herkenbaarder’) werd de bewerking alleen door de verplaatsing naar Holland en
Amsterdam; ‘angenamer’ ook, althans voor de gewone mensen, de ‘gemeente’. De
afstand in tijd maakte het stuk niet ‘kundigher’; zou het er ‘angenamer’ door geworden
zijn? Was er in het Amsterdam van het Bestand een heimwee naar de heldentijd
van de Geuzen te bespeuren? Anders moet ‘angenamer’ betekenen dat er minder
kans was dat tijdgenoten onaangenaam getroffen werden doordat ze karikaturen
van zichzelf op het toneel meenden te zien. Óf we moeten ‘over ettelycke Iaren’
zonder enige nadruk lezen, zo, dat zware beklemtoning duidelijk maakt dat het door
‘om dat’ uitgedrukte logische verband zich beperkt tot de beide plaatsbepalingen
ener-, en tot ‘kundigher’ en ‘angenamer’ anderzijds. Dan wordt ‘over ettelycke Iaren’
tot een tijds- of aspectsbepaling die aan de betekenis van de werkwoordsvorm
vrijwel niets toevoegt.
Het stuk speelt in de winter: Writsart moest van zijn vader het vertrek van zeker
schip naar Lissabon mogelijk maken ‘Eer dat de koude vorst met gront-ijs al het Y
Beschiet met schots op schots’ (vzn. 882-883a). Het zal dus eind december, begin
januari zijn. Dat de handeling zich voltrekt op Vastelavond, neemt op grond van vs.
1
1509, 1537 en 1553 Worp wel wat voorbarig aan . Immers eind februari of in de
eerste helft van maart hoeft men niet te vrezen voor een strenger worden van de
vorst, of voor een aanhouden van de vorst waardoor het brakke water (zoals in het
toenmalige IJ) ten slotte onbevaarbaar wordt. Veel waarschijnlijker is dat we de
handeling op Driekoningen moeten plaatsen. Het WNT (Deel XVIII, kolom 751) geeft
een aantal voorbeelden van het gebruik van het woord Vastenavond ‘voor den tijd
tusschen Driekoningen (6 Januari) en Aschwoensdag’ en het is niet onnatuurlijk dat
speciaal de feestdag waarmee die

1

J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, I (Gron. 1904), blz.
423.
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periode begon zo genoemd werd. Als het Driekoningen was, dan is ook de reactie
van Reynier vanzelfsprekend (vzn. 1541-1545): hij ziet Writsart met zijn zwartgemaakt
gezicht aankomen en merkt op dat zijn vrind, ‘Had hy'er twee tot hem’, best de
1
zwarte koning Melchior kon voorstellen bij het zingend rondgaan ‘met de Star’ .
Hoeveel tijd neemt de handeling in beslag? Even streng als aan de eenheid van
plaats houdt de dichter zich aan die van tijd; die zat er trouwens bij Terentius al in.
Op het eind van I (vs. 415) krijgt Koenraat opdracht om ‘de Swart’ aan Moy-aal te
bezorgen. Akte II begint met de herhaling van die opdracht en aansporing tot haast;
er is geen enkele reden om te veronderstellen dat er tussen de twee scènes een
lang uitstel is geweest. Het voornemen om een paar dagen de stad uit te gaan (vzn.
411-412) voert Ritsart dadelijk uit (vzn. 475-488); de twee geschonken bedienden
worden Moy-aal dezelfde dag geleverd (vzn. 525-529 en het begin van III), althans
niets wijst erop dat er tussen II en III een nacht verlopen zou zijn. De verkrachting
van Katryntje (verhaald in vzn. 1631-1694) is onmiddellijk gevolgd op de schenking
van de twee bedienden. Hoe het komt dat Ritsart niet buiten is gebleven, maar al
wandelende, dus nog dezelfde dag, teruggekeerd, vertelt hij zelf in vzn. 1752-1793;
als hij bij de vaderlijke woning aangekomen zijn monoloog houdt, stormt Angeniet
naar buiten uit het buurhuis, gloeiend van verontwaardiging over de zojuist aan het
licht gekomen verkrachting. Het vierde bedrijf sluit aldus onmiddellijk aan bij het
derde en tussen de ‘uytcomens’ of ‘handelinghen’ van IV zit alweer nergens een
chronologische gaping. Het slotbedrijf begint dadelijk na het militaire vertoon voor
Moy-aals deur en voert, weliswaar enigszins gestremd door drie uitweidingen (vzn.
2594-2683, 2719-2792 en 2877-2994), zonder sprongen naar de ontknoping.
Met het aan Terentius ontleende tempo botst wel enigermate de
invoegingstechniek van Bredero. Meermalen doet de bewerker alsof tijd op het
toneel geen geld is. Daar is zeker ook wel iets van aan: goed bestede tijd brengt
juist geld in. De amusante scènes die hij invoegde, moesten publiek trekken en
zodoende de recette verhogen; we zullen verderop (blz. 80-91) nog zien dat juist
de niet van Terentius afkomstige tussenzetsels waardering zijn blijven vinden.

1

Een omstandig pleidooi voor Driekoningen als datum van handeling vindt men in TNTL XCII
(1976), blz. 235-240.
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V Overeenkomst en verschil met de bronnen
We weten dat Bredero als grondtekst voor zijn adaptatie van de Eunuchus de Franse
Terentiusvertaling heeft gebezigd die door Jan Bourlier ontleend was aan de Triplex
van Petrus Antesignanus (hiervoor, blz. 18-19). Dat hij de berijmde vertaling van
Cornelis van Ghistele, waarvoor hij in de ‘Reden aande Latynsche-Geleerde’ alleen
hoon over heeft (blz. 114-116), bij zijn werk toch niet zeer ver van zich heeft
geworpen, is in ons eerste hoofdstuk al enigermate aangekondigd. We kunnen het
beste die kwestie bespreken eer we ons tot Bourlier wenden, die de lezer - hetgeen
Bredero ongetwijfeld moet hebben beseft - veel nader tot de tekst van Terentius
brengt.
Leggen we de twee berijmde verdietsingen naast elkaar, dan krijgen we al gauw
de indruk dat de Amsterdammer - indien al geen dankbaar, dan toch - tamelijk ruim
gebruik heeft gemaakt van hetgeen de Vlaamse voorganger tot zijn beschikking
stelde. Natuurlijk kan zo'n indruk misleidend zijn. Als Van Ghistele de openingszin
van het blijspel: ‘Quid igitur faciam?’ vertaalt als ‘Wat sal ick dan doen’ en Bredero
de woorden ‘Que feray-ie donc?’ weergeeft met: ‘Wel wat sal ick dan doen?’, dan
volgt daaruit nog niet dat onze dichter, toen hij begon te schrijven, het rijmwerk van
de gesmade rederijker open voor zich had liggen. De klaus eindigt echter in de vier
versies als volgt:
redeam? non, si me obsecret.
Neen ick/al bidt si mi noch so seere Ick en salder niet comen.
non feray quand ores par obtestations elle m'en prieroit.
1
Neen ick en gader niet al badt sy noch so seer .

Hier klinkt de gemeenschappelijke toevoeging ‘noch so(o) seer(e)’ al verraderlijk,
en even verder lijkt het wel of Bredero handig gebruik heeft gemaakt, of niet heeft
kunnen loskomen, van het rijm manieren/bestieren, al heeft hij het eerste rijmwoord
heel anders in het zinsverband geplaatst:

1

Bredero heeft wellicht ook de vertaling van het begin van de Eunuchus gelezen en onthouden,
die men in Coornherts Wellevenskunste tegenkomt: Vyfde Boeck, X Hoofdstuck, § 31. De
aanhef luidt daar: ‘Wat zal ick doen? Ken ga tot haren huyse niet. Oock nu niet? nu zy my
van zelf tot haar ontbiedt?’ en de plaats waar het hier over gaat: ‘Ga ick daar weer? Dat doe
ick niet al baad zyt my oock noch zo zeer.’ (D.V. Coornhert, Zedekunst dat is Wellevenskunste
... ed. B. Becker, Leiden 1942, blz. 389.)
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in sulcke sake De welcke men in gheender manieren
o

Met redene/of wijsheyt en can bestieren (A iij v )

tegenover:
(de min is) so wilt van manieren
Dat wijsheit, kracht, noch kunst, haer woestheyt kan bestieren. (vs. 31-32)

Het zijn niet alleen overeenkomstige rijmwoorden, soms is het een woordgroep, vrij
van de verlokking van het rijm, hetgeen ons Bredero's afhankelijkheid suggereert.
Nog steeds in het eerste bedrijf dreigt Parmeno dat hij een eventuele leugen van
Thais niet voor zich zal houden:
o

Dat brenge ick terstont int openbaer: (A v r )

Koenraat zegt ter plaatse:
Soo brengh ick het terstont over die heele stadt (vs. 126),

hetgeen merkbaar losgemaakt is van het Franse voorbeeld:
o

incontinent il est deuant tout le monde (Bourlier 58 r ).

In Moortje zijn tientallen plaatsen te vinden waar de overeenstemming met de Franse
legger geringer is dan die met de Vlaamse berijming. Enige voorbeelden:
Il commence à flechir & cheoir, estant surmonté &
o

abatu d'vne seule parole, o combien vistement! (B. 60 v )
o

Dat woort heeft alree vermorwet zijn herte/(A viij r )
Dat woordt dat heeft al ree gants omgheset zyn hart. (vs. 398)
i'ay en admiration & en grande reputation leur naturel & maniere de fayre
o

qu'ils ont de nature: tout ce qu'ils disent, ie le loue: (B., 64 v )

Ick prise haer groot verstant/ en haer manieren
o

Ick segghe dat si wijs zyn/ al moet ict versieren (B iii v )
Dien prijs ick het verstant, en schoonheyt van Manieren
En grootheyt van haar gheest, al moet ick het versieren: (vs. 629-630)
o

le filz puisné de mon maistre (B., 66 v )
o

Onsen ioncxsten sone: (B v v )
ons jonckste soon! (vs. 878)

In III, 5 vertelt Chaerea aan Antipho hoe Thais, voor ze naar Thraso vertrekt, het
jonge meisje onder zijn hoede heeft achtergelaten. Het ironische ‘satis tuto
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tamen’ van Antipho (Ter., Eun. 577) wordt in het Frans letterlijk weergegeven door
o

‘Assez seurement pourtant’ (B., 81 r ), maar als Van Ghistele een sappiger zegswijs
o

kiest: ‘Ick hoore wel tschaep was den wolf beuolen’ (D iv r ), laat Bredero zich die
Brabantse verrijking niet ontgaan, terwijl hij toch de ironie uit het Frans weet te
redden:
om dat sy niet sou dolen
Heeft sy het arme schaap de Wolif selfs bevolen. (vs. 1646-1647)

Uit de bovenstaande bloemlezing wordt wel duidelijk dat Bredero uit het ‘geckelijck
gheschockiert Antwerps’ (blz. 115, r. 33) menig ‘schampeljoentje’ heeft geplukt. Een
keer heeft hij er zelfs een echt retorikaal sieraad aan ontleend. Van Ghistele besloot,
1
als goed rederijker, een strofe of een scène graag met een sententie . Zo laat hij
Parmeno, als Pythias hem in V,7a een duchtige en verdiende bestraffing heeft
voorspeld, zuchtend concluderen:
En niemant soemen siet (dwelck ick nv bekinne)
o

En coemt in laste/ hi en brengter hem selven inne (G iv v ).

Bredero legt daar Koenraat deze kopie in de mond:
als ick my wel versin,
Niemant komt hier in last, hy brengt sijn selfs daer in. (vs. 3097-3098)

Wat Bredero aan Van Ghistele verschuldigd is, zal in een ander verband nog aan
de orde komen.
De ‘Fransche tolck’ (blz. 115, r. 30) die onze dichter tot zijn verdietsing in staat heeft
gesteld, is in het eerste hoofdstuk aan de lezer voorgesteld: Jan Bourlier, de bezorger
van een volledige vertaling van Terentius (hiervoor, blz. 18). Hoewel het boek geen
Latijnse tekst bevat, maakt het toch de indruk van een schoolboek: iedere scène
wordt voorafgegaan door een ‘argument’, een aankondiging van wat erin gebeurt
en wat voor karakter of gedrag de personages daarbij vertonen, en wordt gevolgd
door een ‘exposition morale’, bevattende

1

Zie Mireille Vinck-van Caekenberghe, Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire
opvattingen van Cornelis van Ghistele ... (Ongedrukt Gents proefschrift, 1981/1982), II, 339.
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de conclusies die men moet trekken uit wat zojuist ten tonele gevoerd is. Bredero
heeft die toevoegsels weggelaten.
We zagen in het eerste hoofdstuk dat Bourlier zijn tekst heeft gehaald uit de
Terentius Triplex van Petrus Antesignanus. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van
de beide kolommen die daar onder de Latijnse tekst staan. De ene draagt de titel:
‘Interpretation de mot à mot du texte Latin en Francoys’ en is inderdaad een letterlijke
vertaling, maar met verduidelijkende invoegsels tussen haakjes, zoals men wel in
bijbelvertalingen ziet. Bijvoorbeeld als in IV het legertje van Thraso nadert en
Chremes hulp wil gaan halen, wat Thais onnodig vindt, heeft Terentius (Eun. vzn.
764-765, hier geciteerd volgens Antesignanus) genoeg aan 13 woorden: ‘TH. mane.
CHR. Melius est. TH. mane. CHR. omitte, iam istic adero. TH. nihil opus est istis
Chreme’. Dat wordt, ‘mot à mot’ vertaald: ‘T. demeurez. C. il est mieux (que ie face
ainsi que ie dy). T. demeurez (vous dy-ie). C. laissez-(moy), ie seray maintenant
1
icy. T. il n'est rien besoing Chremes de (toutes) ces choses .’ De andere kolom
draagt de titel ‘Annotations et plus ample ou diverse interpretation’: soms wordt,
b.v. met verwijzingen naar oude commentatoren, de vertaling van een bepaalde
plaats of de toewijzing van een klaus aan een bepaald persoon verdedigd, dikwijls
geeft Antesignanus, als gewenste verduidelijking bij een vertaalde zin, een veel
vrijer parafrase. Het behoeft geen betoog, dat op deze manier weinig overblijft van
de veel geroemde beknoptheid en soberheid van Terentius; in het eerste hoofdstuk
is dit al aangekondigd (blz. 17, 19). En Bredero was aan die uitvoerigheid gebonden,
- voorzover hij zich ooit ergens aan liet binden, - want de tekst van Bourlier is in
wezen de tekst van de ‘Interpretation de mot à mot’ van Antesignanus met weglating
van bijna alle haakjes, met vervanging van hier of daar een woord door een synoniem
en enkele malen een wijziging in de woordorde, plus nogal eens gebruikmaking van
de ‘plus ample ou diverse interpretation’. De afstand tussen Terentius en Bredero
blijkt echter bijna altijd teweeggebracht door andere oorzaken, zodat men om een
indruk te krijgen van het eigene van Bredero heel goed de Latijnse Eunuchus of
een moderne vertaling naast zijn werk kan leggen, rekening houdend met hetgeen
tot dusver is meegedeeld over de verschillen die niet aan hem zijn toe te schrijven.
Welke motieven hij ook voor zijn onderneming gehad moge hebben (men zie blz.
26-27), toen Bredero eenmaal de Eunuchus voor zijn adaptatie gekozen

1

Terentius, In quem triplex edita est P. Antesignani Rapistagensis Commentatio (Lugduni =
Lyon, 1560), blz. 204.
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had, stond centraal de eis dat zijn Amsterdamse publiek erdoor geboeid zou kunnen
worden. Daarom verplaatst hij de handeling naar Amsterdam en naar het jonge
verleden. Vandaar de vervanging van eigennamen, de vele Amsterdamse
straatnamen, de toespelingen niet alleen op plaatselijke instellingen en gewoonten
maar ook op de oorlog tegen Spanje. Maar in de eerste plaats: de vervanging van
de eunuch door een Afrikaanse slavin. De titel van het stuk werd hierdoor
onherkenbaar, de oorspronkelijke werd misschien ook om deze reden zo groot op
het titelblad aangebracht. En toch, op de getrouwheid van de vertaling heeft juist
deze vervanging weinig invloed gehad. Vermeldenswaard is dat in de Moorse slavin,
die Ritsart voor Moy-aal heeft gekocht, twéé geschenken uit het oorspronkelijke
o

stuk versmolten zijn: een vrouw ‘du païs d'Ethiopie’ (Bourlier, 75 v ) en de ‘Eunuque’.
Ook Ledoux, in zijn Italiaanse adaptatie (zie blz. 20-23), heeft deze versmelting
aangebracht; of Bredero daarvan geweten heeft, is niet vast te stellen. Bredero heeft
in de scène van het aanbieden van het pseudo-Moortje kans gezien, nog een
combinatie aan te brengen. Als de Ethiopische vertoond wordt, hoont Thraso: ‘Il y
o

a icy trois mines.’ Gnato vindt dat hoog geschat: ‘A grand peine’ (B., 75 v ). Maar
als de vermomde Cherea uit het buurhuis komt en voorgesteld wordt, moet Thraso
toegeven: ‘Ainsi me puisse Dieu aimer, il est beau & gentil.’ In Moortje moesten die
zo verschillende beoordelingen betrekking hebben op een en dezelfde persoon.
Dat maakt Bredero heel aanvaardbaar door de honende taxaties te laten uitspreken
als Roemert en Kackerlack Writsart nog niet gezien hebben (vzn. 1314-1315), zodat
de betekenis niet meer is dan: ‘'t Zal me wat zijn!’ Dat Roemerts vooroordeel plaats
maakt voor belustheid (vzn. 1132-1133) zodra hij de aanwinst met eigen ogen
aanschouwt, heeft niets onaannemelijks. (We dienen in dit verband misschien te
bedenken dat in Bredero's tijd vrouwenrollen door mannen gespeeld werden en de
verklede Writsart ook daardoor op het publiek de indruk kon maken een vrouw te
zijn.)
Daarentegen is in IV, 4 Bredero er niet helemaal in geslaagd, de juiste
voornaamwoorden te gebruiken bij het ‘verhoor’ van Negra, de echte Angolese
slavin. In IV, 4 haalt Ritsart haar uit zijn vaders huis, zodat de twee dienstmeisjes
van Moy-aal de vermoedelijke dader zullen kunnen identifiëren. Hij weet dat Negra
een slavin is, Angeniet en Klaartje Klonters houden haar - zolang ze haar nog niet
goed gezien hebben - voor de verkrachter van Katryntje. Het is dus normaal, dat in
vzn. 1893-1897 Ritsart haar aanduidt met ‘Sy’, ‘se’ en ‘huer’, terwijl Angeniet ‘hy’
en ‘hem’ gebruikt, evenals Klaartje. 't Is vreemd dat Ritsart in vzn. 1902-1908
overgaat op ‘hem’ en ‘hy’, begrijpe-
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lijker dat Angeniet in vs. 1928 ‘Haar’, in vs. 1937 ‘heur’ kiest, maar dan verrast ze
ons weer met ‘hy’ in vs. 1939. Aangezien er in het Franse en het Vlaamse voorbeeld
geen vrouwelijke pronomina te pas komen, is de verwarring in deze passage alleen
aan Bredero te wijten.
Aanzienlijk zijn de toevoegingen die Bredero in het stuk heeft ondergebracht met
het doel, het ‘(zyn) medeburghers en naghebuuren ten goede’ te vernederlandsen
(blz. 119). Bepalingen van tijd en van plaats zijn hier niet goed te scheiden. Als
Thaïs in I de geschiedenis van haar pleegzusje begint te vertellen, wordt het ons
o

overgelaten, te gissen hoe lang geleden het meisje geroofd is (B., 58 v ). Moy-aal
daarentegen gaat uit van het vertrek van de Prins van Oranje, dus van 1567 en de
volgende jaren van verwarring en oorlog, waarmee ze het ‘buyt’ maken van ‘een
kleyn Meysje’ door ‘een seecker Don’ (vzn. 137-138) minder onwaarschijnlijk maakt.
Hoe duidelijk zullen de toeschouwers hun wereld herkend hebben in de schets
van zijn jonge meester Ritsart door Koenraat in de vzn. 498-520, waar het Frans
niet meer aanbieden kan dan: ‘nul n'a esté moins sot que cestuy-cy, ne persone
plus austere & fuyant toutes voluptez, ne plus continent & s'abstenant de toute
o

intemperance & principalement de hanter femmes.’ (B., 63 r )
Om een anonieme mislukkeling te demonstreren hoe men in aanzien kan komen
door zíjn methode te volgen, heeft Gnatho voldoende gehad aan een (toevallige)
wandeling met de man over het macellum, de markt voor vlees, vis en groente, waar
alle kooplui hem geestdriftig begroeten en te eten inviteren: Ter., Eun. 256-259;
Bourlier (met de Triplex in de hand) laat het hem vertellen in negen prozaregels van
circa 48 letterplaatsen. Bredero plaatst hier het beroemde verslag van Kackerlack,
vzn. 640-736, waaraan latere generaties Amsterdammers nog hun hart ophaalden
(vgl. blz. 80).
Aan het begin van II, 1e verbaast Parmeno zich erover dat hij Chaerea ziet
aankomen, die wacht moet lopen in de Piraeus; Koenraat deelt op de
overeenkomstige plaats (vzn. 879-885) mee dat Writsart door zijn vader naar een
van hun schepen op het IJ is gestuurd en omkleedt dat met klimatologische redenen
(vgl. blz. 37).
Writsart roept Koenraats hulp in ten einde het meisje waar hij achteraan heeft
gelopen in handen te krijgen. Zo dikwijls heeft zijn vaders bediende hem hulp beloofd
voor het geval dat Writsart ‘(zijn) sinnen ley Op Dochter, Vrouw, of Weeuw’, telkens
als de jongen hem overvloedig voorzien had van spijs en drank uit vaders voorraad!
Drie verzen van Terentius (Eun., 308-310), waar bij Bour-
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o

lier acht regels de weergave van zijn (B., 67 v ), geven bij Bredero aanleiding tot
de passage vzn. 930-967. De precisering van ‘quelque chose, que vous aimez’ tot
de genoemde ‘Dochter, Vrouw, of Weeuw’, hoe typerend ook, draagt nauwelijks bij
tot die uitbreiding, maar Writsart verliest zich in twee anekdoten, en dat - zoals meer
dan een criticus heeft aangemerkt - terwijl hij staat te springen van ongeduld om
het meisje op het spoor te komen. We zullen later zien dat hij zelfs nog een langere
uitweiding in petto heeft (blz. 47). De waarschijnlijkheid is van minder belang dan
het geboeid houden van het ongeleerde publiek, dat zich thuis voelde bij verhalen
van fopperijtjes met bier en wijn.
o

Het Frans sprak van ‘le roy’, bij wie Thraso in de gunst stond (B., 72 r enz.). In
de Amsterdamse voorstellingswereld blijkbaar een te onwerkelijke figuur: hij wordt
in Moortje een hertog (vs. 1157 enz.) - in de tijd waarin het stuk speelt zeker een
reële factor in de gang van zaken hier te lande, maar men zal zich afvragen: hoe
kan die kaperkaptein tot de adviseurs horen van de hertog van Parma? Later (vs.
2053) horen we zelfs dat Roemert drie roemers ad fundum drinkt ‘op 'twelvaren
vanden Prins van Parmen’; was dat een ironisch grapje in die jaren? Het was blijkbaar
tijdens het Bestand mogelijk, de naam van de man die de zaak van de Opstand
zoveel kwaad had gedaan, te noemen zonder ongewenste reacties van het publiek.
In ieder geval is er weer, als in vs. 132 vlgg., een verband met de vaderlandse
geschiedenis gelegd, al is het niet overduidelijk.
Zoals er liever geen eunuchen ten tonele gevoerd moesten worden, zo ook geen
schandknapen. De al te jonge Rhodiër, die het tracht aan te leggen met een
disgenote van Thraso, heeft van de miles gloriosus te horen gekregen: ‘Tu es
o

toy-mesme lieure, & neantmoins tu cerche la friandise.’ (B., 73 v ). Bij Roemert is
het een ‘brabler’, een Brabander dus en waarschijnlijk een rooms-katholiek; de
antipapistische hoon waarmee de Hopman het brutale jongmens op zijn nummer
heeft gezet (vzn. 1254-1255) is weer een toevoeging die de dialoog dichter bij het
publiek brengt. Hetzelfde geldt voor de vraag die Moy-aal aan Frederyck zou hebben
gesteld: of hij niet een klein zusje ‘had verlooren Inden Troubel’ (vzn. 1416-1417),
hetgeen herinnert aan de omstandigheden waarop in vs. 132 vlgg. werd gezinspeeld.
De lange monoloog van Reynier (vs. 1444 vlgg.) is welvoorzien van toespelingen
op de Amsterdamse actualiteit: de joodse immigranten, de tekortkomingen van het
rederijkerstoneel, bepaalde adressen. Het droeve relaas van Ritsart (vs. 1752 vlgg.)
over zijn voettocht naar Sloten stelde de toeschouwers gedeeltelijk in
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o

o

staat zijn route te volgen, terwijl Phedria (B., 83 v -85 r ) alleen vaagweg over ‘aux
chams’ en ‘la metairie’ spreekt.
Een ander element treedt op in de monoloog van Frederyck, als hij aangeschoten
van de lunch bij Roemert komt (vzn. 1998-2061). Dat hij daar vele malen langer aan
het woord is dan Chremes in de Franse tekst, waar kortweg staat: ‘le vin que i'ay
beu m'a vaincu & surmonté’, komt vooral door uitweidingen over folkloristische
drinkplichtplegingen, maar ook door enkele stukjes Amsterdams chauvinisme,
ongetwijfeld niet zonder instemming aangehoord, al wist men dat ze niet door een
nuchter mens ten beste werden gegeven.
Iets dat hiermee verwant is, valt waar te nemen in de karikaturale speech van
hopman Roemert tot de manschappen met wie hij in IV het huis van Moy-aal gaat
o

o

belegeren (vs. 2202 vlgg.). In zijn ‘pep talk’, waarvan het Frans (B., 91 v -92 r ) zelfs
geen kiem bevat, herleeft de Geuzentijd. Zijn samenraapseltje, namen dragend als
Bulleback, Groofje, Schente-keuken en Mueghe-vuel, wordt toegesproken als een
gezelschap veteranen uit de guerrilla, die ‘soo menighen Spangert’ in een sloot
geduwd of met boerengereedschap doodgestoken of -geslagen hebben. Ze worden
betiteld als ballingen, als beeldstormers, maar ook als overlopers (vs. 2221): een
merkwaardig staaltje van ont-heroïsering van een heldentijdvak, niet minder frappant
dan de toost op de hertog van Parma in vs. 2053 (zie blz. 35), maar alweer een
voorbeeld van inlijving van de toneelhandeling in de wereld van de toeschouwers.
Nauwkeuriger nog dan het Ritsarts doolwegen naar Sloten en Amstelveen kon
volgen, kon het publiek in de zaal althans een gedeelte controleren van de haastige
sluiptocht van zijn vermomde broer (vzn. 2450-2452). Waar hij maar kan, brengt
Bredero in Moortje Amsterdamse straatnamen aan; in de herinneringen van Geertruy
helpt de naam van de Zoutsteeg om een vermaard feit uit de historie van de stad
concreter voor te stellen (vs. 2596): de oude vrouw vertelt mogelijk wel als
ooggetuige, al is ze bij een Haags gezin in dienst geweest.
Een ooggetuigenverslag in heel andere zin geeft de oude heer Lambert, die naar
1
zijn ‘Bogaert’ is geweest en diverse soorten van ijsvermaak op de Amstel heeft
gadegeslagen. Veel stadgenoten noemt hij met naam en toenaam. Er is geen reden
om aan te nemen dat reële personen genoemd worden, maar de namen hadden
zonder twijfel een klank van echtheid, waardoor ze de toeschouwers nog sterker in
de Amsterdamse ban hielden dan de schildering van die vertrouw-

1

Wel te onderscheiden van ‘ons Landt en Hof-ste buyten Sloten’ (vs. 412), waar Ritsart afleiding
hoopte te vinden. De ‘Bogaert’ was ‘dicht by de Stadt ghelegen’. In het oorspronkelijk is er
sprake van slechts één ‘metairie’, zonder moeite te voet bereikbaar voor een man op leeftijd.
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de ijstafreeltjes op zichzelf al deed. Het verbaast ons niet meer, dat drie regels van
o

o

Laches (B., 101 r -v ) zijn uitgedijd tot 116 versregels van Lambert (vzn. 2877-2992).
De verdedigers van de komedie hebben zich vanouds beroepen op de verbetering
der zeden die het gevolg van de vertoning zou zijn. We hebben gezien dat Van
Ghistele en Bredero hun bewerkingen van de Eunuchus hiermee hebben aanbevolen
(blz. 28). Men kan het toneel echter ook gebruiken om door klacht of aanklacht in
monoloog of dialoog bepaalde misstanden, althans wat de auteur daarvoor houdt,
aan de kaak te stellen. Terentius heeft dat gedaan in de passage (Eun., 313-316)
waar Chaerea de natuurlijke schoonheid van het onbekende meisje contrasteert
met de modieuze voorkeur voor magerte, die maakt dat moeders hun dochters met
keurslijven benauwen en ze te weinig te eten geven. Bourlier geeft die vier verzen
o

o

iets omslachtiger maar tamelijk getrouw weer (B., 67 v -68 r ). Bredero voegt hier
kwakzalversmiddelen en ‘dranckjes van Doctoren’ aan toe en het eten van
onverteerbare stoffen; hij beschrijft de noodlottige gevolgen in het geval van ‘die
Blieck-vyst, die daar gist'ren achter sat’, waarbij we ons blijkbaar een gebaar naar
achter in de zaal moeten voorstellen. Aan het slot van de tirade noemt Writsart nog
het inbakeren, waardoor de jongens nooit ‘volwasse kloecke mannen’ worden (vzn.
969-1007).
In Moortje wordt dit middel om kritiek te spuien een dozijn malen aangewend.
Soms geeft een neutrale mededeling in de Franse tekst er aanleiding toe. Dat de
o

oom van Thaïs ‘vn peu trop aspre au gaing’ was (B., 59 r ), houdt nog enige afkeuring
in, maar dat hij na de dood van zijn zuster het geroofde meisje verkoopt vertelt Thaïs
zonder merkbare ontroering. Wellicht is dat haar mogelijk doordat het pleegzusje
gekocht werd door Thraso, die het meisje nu aan Thaïs cadeau wil doen (t.a.p.).
Aan Moy-aal daarentegen ontlokt haar ooms gierigheid een aanklacht tegen de
geldzucht, de ‘gront-vest aller quaden’, waarbij ze een levendige beschrijving geeft
van zijn karikaturale gedrag als vrek (vzn. 203-228). Ritsart op zijn beurt uit zijn
verontwaardiging over het ‘veyllen by de Turcken of Barbaren’: zelfs in Amsterdam,
zegt hij, zijn er die zulke handel drijven, namelijk in Pernambuco, ‘maar 't sal Godt
niet verhoolen blyven’ (vzn. 232-236). Zeer bevredigend voor Ritsart zal het
rampzalige lot van de oom geweest zijn (vzn. 237-282). De slavenhandel in het
‘diefsche Barberije’ wordt nog aan de kaak gesteld in de jammerlijke autobiografie
1
van Katryntje (vzn. 531-586) .

1

Zie noot 2 op blz. 36.
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De waarschuwing tegen bordeelbezoek komt het eerst uit de mond van Writsart,
als hij het bedriegen van Moy-aal rechtvaardigt tegenover de beangste Koenraat
o

(vzn. 1125-1141). Hij verrijkt de klaus (B., 71 r ) niet alleen met een variant op
Spreuken 23:27, maar ook met een aanduiding van venerische besmettingsgevaren:
een woord van gewicht, want in vs. 1524 zullen we vernemen dat Writsart zelf ‘alree
brilt’ tengevolge van het ‘snoepen’. Dat hij met zijn rechtvaardiging Koenraat overtuigd
heeft, blijkt nog zeer overvloedig in de vzn. 2719-2792!
Op het gebied van de handel heersen ergerlijke misbruiken. Terentius wist hier
niet van, Bredero des te meer. Bankroet gaan was in zijn ogen een misdrijf (men
vergelijke in deze reeks Kluchten, blz. 63 en Spaanschen Brabander, blz. 66-68)
en hij vlecht zijn verwensing ditmaal in bij Koenraats lofrede op de ijver van Ritsart
o

(vzn. 497-524; de volzin waaruit deze monoloog ontwikkeld is (B., 63 r ) is
aangehaald op blz. 44).
Als collecteur van de impost op bieren was Bredero natuurlijk op de hoogte van
sluikpraktijken zoals Koenraat er enige noemt in de vzn. 2753-2757. Juist in 1615,
op 25 mei, was er in Amsterdam een willekeur van kracht geworden ter bestrijding
1
van clandestien wijn tappen .
Vader Lambert belijdt schaamteloos dat hij geld uitleent tegen 30%, en onder
geheimhouding (‘men moetet niet seggen’) dat hij ‘met sommighe Re'ers’ (we voelen
de actualiteit van de beschuldiging) handel drijft met de Duinkerkers, terwijl er volgens
hem ook aardig te verdienen valt door verkoperde loden gebruiksvoorwerpen te
verkopen alsof ze van massief koper zijn (vzn. 2972-2992). De man die zich, en
een deel van zijn standgenoten, aldus blootgeeft, heeft even tevoren zijn
ontevredenheid uitgesproken over de ‘ruyge maats’ die, nota bene ‘om huer profijt’,
het ijs langs de oever stukgeslagen hebben, kennelijk om het publiek te dwingen,
tegen betaling van een duit gebruik te maken van een loopplank (vzn. 2883-2888).
Ironie was Bredero niet vreemd.
Veel toeschouwers zullen met instemming gehoord hebben hoe Reynier in vs.
1528 vlgg. de geldsmijterij van rijkeluiskinderen betreurt, en hoe Frederyck, misschien
sentimenteel door een kwade dronk, zich schaamt voor het slempen en schransen
der rijken, die schraaltjes aan liefdadigheid doen in plaats van als goede christenen
diegenen als gasten te noden ‘die niet weder kunnen gheven’ (vzn. 2041-2051).

1

J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, II (Den Haag 1933), blz. 124.
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Enige bijval zal ook wel uitgelokt zijn door de ergernis van Kackerlack, die gezien
heeft hoe de ‘Dief-leyers’ met ruw geweld de ‘middel-straet’ ontruimen, waar
visvrouwen met hun nering blijkbaar de passage stremden (vzn. 714-722).
Spot en verwijt zijn de vormen waarin Bredero zijn kritiek op toestanden,
gewoonten en karakters over het voetlicht brengt. Op een uitzondering na (de zucht
naar magerte of slankheid) maken al zijn aanvallen en klachten deel uit van wat hij
aan de oorspronkelijke tekst heeft toegevoegd, en merendeels hebben ze betrekking
op Amsterdamse of Hollandse omstandigheden en dragen ze dus bij tot de
vernederlandsing die het antieke stuk dichter bij het publiek moest brengen.
De Latijnse Eunuchus telt, zonder de Prologus, 1049 versregels, Moortje telt er 3356
oftewel 3,2 maal zoveel. Het verhoudingsgetal zegt uiteraard niet alles, daarvoor is
het verschil tussen de twee talen te groot, maar welsprekend is het niettemin.
Uit het voorafgaande is waarschijnlijk duidelijk geworden, dat de toegenomen
omvang van de tekst voor een klein deel kan worden toegeschreven aan de
verduidelijkingen van Antesignanus en voor een groot deel aan de uitbreidingen
waardoor Moortje voor Bredero's tijd- en stadgenoten in een vertrouwde wereld
speelde. Leest men het stuk met een verse herinnering aan de komedie van
Terentius, dan dringt zich een zonderling beeld op: alsof een klassieke zwart-witfilm
was gemoderniseerd door het invoegen van scènes in kleuren.
Toch is een ander verschil niet minder belangrijk: Moortje is berijmd naar een
Franse prozatekst en het is bekend dat, althans in de 16de en 17de eeuw, de
overbrenging van ongebonden naar gebonden rede het gebruik van meer woorden
1
nodig maakte . Een klaus is meestal niet korter dan een alexandrijn, al zijn er stukjes
woordenwisseling die iets van het tik-tak van tennissen hebben: vzn. 449-454,
1817-1837, 2414-2418. De dichtvorm stelt nu eenmaal zijn eisen. Parmeno's vraag
naar de leeftijd van het geheimzinnige meisje en Cherea's antwoord luiden in de
o

Franse vertaling: ‘Pa. Les ans? Ch. Les ans! seize mon amy’ (B., 68 r , waarbij de
laatste twee woorden door Bourlier aan de tekst van de Triplex zijn toegevoegd).
Bredero geeft het aldus weer:
K. Hoe out? Wr. Na datse scheen aan't wesen of bedaaren
So is sy out ontrent haar ses of achthien Jaaren. (vzn. 1012-1013)

1

Zie b.v. de Inleiding van Lucelle in onze reeks, blz. 20-22.
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Meestal is er iets anders in het spel. Bredero heeft iets vulkanisch. Hij kan uitbarsten,
hij laat zich soms gaan. Een eerste staaltje biedt al het eerste bedrijf. Nadat men
zich ruim 120 versregels lang gehouden heeft aan de Franse maat, voelt Koenraat
zich gekleineerd doordat Moy-aal aan de jongeman Ritsart gevraagd heeft of ‘den
desen, uwe knecht’ zijn mond wel kan houden (vs. 122). Hij wreekt zich door aan
te kondigen dat hij dat alleen zal doen zolang zij waarheid spreekt, eventuele leugens
brengt hij
terstont over die heele stadt,
O ick kan soo larye, trots yemandt vande beste
Larysters van't heeckel-velt, van 't kattegat,
van 't hol en vande vesten, (vzn. 126-128)

Een kwistige woordenvloed stroomt Koenraat van de lippen, ongetwijfeld in snel
tempo - we merken op, dat de drie straatnamen de eerste signalen zijn waardoor
het publiek in de zaal weet dat het stuk in Amsterdam speelt. De regelmaat van de
versvorm is een ogenblik verstoord: vs. 129 en vs. 132 hebben twee syllaben meer
dan normaal. Hoeveel waarde de dichter aan de uitbarsting hechtte, kan hieruit
blijken dat hij er een komisch beeld voor heeft opgeofferd. Het origineel heeft:
‘incontinent il est deuant tout le monde. Ie suis plain de fentes & creuasses: parcy
o

o

& par-la ie coule de toutes pars.’ (B., 58 r -v .) Maar meestal blijft hij binnen de
gekozen dichtmaat.
De aanklacht van Koenraat tegen de min (vzn. 33-38) bevat heel wat meer punten
dan Parmeno opsomt: ‘Tous ces vices sont en amour, iniures, soubçons, inimitiez,
o

treues, guerre, de rechef paix’ (B., 56 v ).
De verleiding van het rijm kan meewerken. Als Phedria zich gewonnen heeft
gegeven en, nu hij Thaïs twee dagen niet zal zien, zich op de ‘metairie’ zozeer met
landarbeid wil gaan vermoeien dat hij niet wakker zal liggen, ontnuchtert Parmeno
hem: ‘Vous veillerez encores que vous soyez las: vous ferez cela d'auantage’ (B.,
o

63 r ). Koenraat zegt het met een onaardig beeld:
Ja doet al wat ghy wilt, u slaap sal zyn met smart,
De droomen sullen u daar wringen by de start,
Gelyckmen d'Ossen doet. (vzn. 481-483)

Een sprekend voorbeeld, zoals er vele te vinden zijn, is op blz. 44 ter sprake geweest:
de beschrijving van Ritsarts toegewijde kantoorwerk in de vzn. 497-
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524, waar één Franse volzin aanleiding toe gegeven heeft. Het weerzinwekkende
uiterlijk van Negra (vzn. 1924-1930) is een uitgroeisel van ‘Cestuy-cy est vieil, fletri,
o

endormi, ancien, de couleur de belette’ (B., 86 v ). De overvloed van liefkozende
scheldwoorden die de aangeschoten Frederyck uitstort over Angeniet in de vzn.
2064-2073 vindt zijn inspirerende bron in het komplimentje: ‘hoy Pithias, voy de
o

combien maintenant tu me sembles plus belle qu'auparauant!’ (B., 89 r ).
Winst voor onze komische poëzie kan zelfs het gevolg zijn van een vertaalfout bij
de Franse filologen. Kackerlack krijgt Koenraat in de gaten, die bij het huis van
Moy-aal staat:
Hy sterreft schier van kouw, hy schijnt wel seer verkluemt,
Verkonckelt in zyn blaas, en knoffelt met zyn handen,
Al was hy om de Noort an die Way-gatsche stranden. (vzn. 759-761)

Het Frans heeft, letterlijk naar het Latijn: ‘certainement les gens ont icy bien froid’
o

(B., 65 v ). Ieder woordenboek en iedere commentaar kunnen ons leren dat nimirum
homines hic frigent (Eun., 268; in moderne uitgaven leest men voor hic iets anders)
moet betekenen: ‘de kerels zijn hier uit de gunst, hebben niet veel kans’ of iets
dergelijks. Doordat Bredero in zijn legger frigent vertaald vond alsof het, zoals
gewoonlijk, ‘hebben het koud’ betekende, werd hij tot zijn kostelijke overdrijving
gebracht.
Verscheiden geleerden hebben vastgesteld, dat bewerkingen naar klassieke
schrijvers in de Renaissancetijd vergrovend en verruwend, soms zelfs in ‘een min
of meer grof-zintuiglijk jargon’ geschreven kunnen zijn. Vondel vertoont in zijn
vertalingen van Griekse tragedies een ‘neiging om overal plastisch en drastisch uit
te beelden’ en deze rijmende woorden zijn ook op dichtwerk van Bredero toegepast,
1
zij het op zijn liederen en niet op zijn vertaalmethode .

1

J.D. Meerwaldt, ‘Vondel weerspiegeld in zijn tragedie-vertalingen’ in Id., Vormaspecten, Den
Haag 1958 (herdruk van ‘Het persoonlijk element in Vondels vertalingen van de Griekse
tragici’, TNTL LVII (= 1937)), spreekt op blz. 41 van een ‘neiging om overal plastisch en
drastisch uit te beelden’. Voor Bredero's ‘openhartig’ woordgebruik zie men de Inleiding van
deel II van onze editie van het Groot Lied-boeck, blz. 63-65.
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Moortje is evenwel geen minder sterk voorbeeld. Het vulkanisme heeft dikwijls een
geprononceerde richting. Gnato zegt als hij uiteenzet hoe hij aan de kost komt: ‘Il
y a vne sorte & maniere de gens, qui veulent estre les premiers en toutes choses,
o
& si ne le sont pas’ (B., 64 v ); het laatste is niet te herkennen in de derde regel van
de weergave:
Hier is een slach van volck die doch in alle punten
De meeste willen zyn met treflijck uyt te munten,
Hoe welse plomp en plat en boers zijn van ghestalt. (vzn. 625-627).

Parmeno zit in de zorgen over Phedria en Thaïs, en hoort nu de wanhopige Cherea:
‘Or voilà l'autre (te weten de andere zoon van mijn baas), il parle ie ne scay quoy
o

d'amour’ (B., 67 r ). We dalen een stapje als we Koenraat horen:
Wel desen heeft al mee van't selfste sop ghesopen! (vs. 905)

Als een echte panlikker zegt Gnato ongeduldig tegen Thraso: ‘Allons donc au disner:
o

pourquoy vous arrestez-vous?’ (B., 75 r ); Kackerlack drukt zich concreter,
lichamelijker uit:
Ay gaewe eten stracx, ick heb soo langh ghevast? (vs. 1298)

Het dienstmeisje Doryas heeft gezien dat het aan tafel bij Thraso misloopt en Thaïs
weldra naar huis zal gaan: ‘incontinent qu'elle pourra, elle se retirera delà say-ie
o

bien’ (B., 83 v ). Klaartje Klonters spreekt heel anders over haar meesteres:
sy sal hem oock ontsluypen
Indiense kan; sy vreest dat op haar kap sal druypen. (vzn. 1750-1751)

Onmiskenbaar heerst in Moortje, als men het legt naast het Franse origineel, een
voorkeur voor het onwelvoeglijke woord: wat op het terrein van het geslachtsleven
ligt, blijkt dikwijls een aangedikte weergave, of is een toegift van de bewerker. Het
eerste, de krassere uitdrukking, vinden we in de monoloog van Moy-aal als ze zich
beklaagt omdat Ritsart
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(haar) minne voor niet bondigher en houwt
Als die Straat-hoeren die haar Lichaam aller uuren,
Aan d'een en d'ander guyt verkoopen en verhuuren: (vzn. 430-432)

terwijl Thaïs collegiaal spreekt van ‘la nature des autres femmes de mon mestier’
o

(B., 61 v ). Chremes, in III, 3 voor de deur van Thaïs staande, duidt haar in zijn
monoloog steeds aan als ‘elle’; het staat hem niet aan dat iemand zou kunnen
o

vragen: ‘Qu'auois-tu affaire auec elle?’ (B., 77 v ). Inzake Frederyck daarentegen
zullen de vrome lieden
stracx vraghen, en vermoen
Wat dat Frederijck heeft met dese hoer te doen? (vs. 1394-1395)

Je weet, zegt Cherea tegen Antipho, ‘combien elegant & ioly regardeur ie suis des
o

o

belles faches pour en faire iugement?’ (B., 80 r -v ); Writsart noemt zich ‘vry wat
nauw geset en kies op Snollen’ (vs. 1609).
Pythias heeft Parmeno wijsgemaakt dat binnenshuis Cherea wordt gecastreerd
en dat hij als uitdenker dus maar niet binnen moet gaan, ‘de peur que tu ne luy
o

proufites de rien, & neantmoins tu perisses auec luy’ (B., 100 v ). In de vzn.
2861-2864 kan men lezen wat Angeniet Koenraat voorspelt ...
In vs. 1638 wordt uitgesproken wat bij Bourlier verzwegen of eufemistisch
omschreven wordt. De hartewens van Cherea, die door het plan van Parmeno
vervuld kon worden, was ‘que ie veisse, que i'ouisse, que ie fusse, ô Antipho
o

ensemblement auec elle que ie desirois’ (B., 80 v ; bij Terentius, Eun., 574: viderem,
audirem, essem una quacum cupiebam); Writsart zegt precies waar het - hem
althans - om te doen is:
Om dat ick alle daagh
Haar spreken sou en sien, en doen voorts mijnen wille
Met dese schoone Maacht. (vzn. 1637-1639)

Zo brutaal mogelijk is de toevoeging in vs. 1252, waar het Frans niet meer heeft
o

dan: ‘il commença se iouer à elle, & se moquer de moy’ (B., 73 v ). Het onvergetelijke
antwoord van Angeniet op de onschuldige vraag van Ritsart: ‘wat isser gaans?’ (vs.
1818) is in de plaats gekomen van het waardig-verontwaardigde: ‘Oh Phedria n'auez
vous honte me demander que ie cerche! allez-
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vous en d'icy, où vous estes digne auec voz dons tant plaisans & gentils’ (B., 85
o

r )!
Een lange vulkaanuitbarsting, of een reeks erupties, vormen de hatelijkheden die
Kackerlack en Koenraat elkaar toevoegen in de vzn. 766-875, waarbij nogal wat
obsceens aan de oppervlakte komt. De uitbreiding begint al bij de begroetingsformule
van Kackerlack (vzn. 770-773), die tweemaal zoveel woorden telt (en daardoor
tweemaal zo overdreven beleefd en tweemaal zo honend is) als die van Gnato (B.,
o

65 v ). Langs dezelfde omweg als in het Frans vraagt Kackerlack wat Koenraat
vindt van het meisje dat hij bij zich heeft, maar ‘que semble il de ceste esclaue?’
wordt geprecizeerd met het insinuerende: ‘om de schotelen te wassen? En wat't
een, en wat aars?’ (vzn. 781-782), waarmee het gesprek meteen is gebracht op de
sexuele bruikbaarheid van het slavinnetje en de potentie en ervaringen van
Kackerlack, terwijl Koenraat zich op de vlakte houdt. Dat gaat door tot vs. 801, en
het is alles aan de gang gebracht door een nietige aanleiding: bij Bourlier (t.a.p.)
vraagt Gnato wat Parmeno van het meisje vindt; het antwoord is: ‘niet kwaad’,
waaruit Gnato concludeert dat zijn vijand het flink van haar te pakken heeft, hetgeen
Parmeno ontkent. Dit vraag- en-antwoordspelletje neemt bij Terentius (Eun., 274)
nauwelijks een versregel in beslag. Bredero maakt zich in het vervolg van de scène
vrij van zijn Franse legger: Kackerlack weet te vertellen hoe vader Lambert ‘de
Meysjes kan bespreken’ door ze tot vervelens toe voor te lezen uit ‘zyn boeckje
Vande Nigromancye’: wie weet hoeveel Koenraat nog zal leren te bereiken bij het
vrouwvolk. Koenraats waarschuwing voor het rad der Fortuin (vzn. 834-837) is een
uitwerking van het zinnetje van Parmeno: ‘Hola mon amy il-y a vne certaine
o

o

entre-suitte & changement de toutes choses’ (B. 65 v -66 r ) en de verwachting dat
niet steeds Kackerlack de toegang tot Moy-aal met zijn ‘kleyn vingertjen’ zal kunnen
openen volgt er direct op; in het origineel worden Parmeno's waarschuwingen
gescheiden, onder meer door een hooghartige opmerking van Gnato dat Parmeno
het nu makkelijk krijgt (hij bedoelt: nu dank zij het cadeau van Thraso de kansen
van Phedria vervlogen zijn), die in Moortje is weggelaten. De ogenblikken die de
afgezant van de Hopman binnen doorbrengt om het slavinnetje aan te bieden en
die in de Franse tekst waarschijnlijk gevuld worden met een kort terzijde van
Parmeno, grijpt Bredero aan voor een conférence van Koenraat tot het publiek,
deels ter bespotting van Kackerlack, en de verzen 848b-866 in beslag nemend.
Met deze voorbeelden moge aannemelijk gemaakt zijn, dat de verschillen tussen
Moortje en zijn origineel hun oorsprong deels hebben in Bredero's doel,
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het klassieke en antieke stuk bereikbaar te maken voor het publiek dat de
uitvoeringen van de Oude Kamer bezocht, en deels in het exuberante karakter van
zijn schrijverschap.
Zoëven is sprake geweest van een detail in de Franse Eunuque dat in Moortje niet
terug te vinden is. Zulke gevallen zijn zeldzaam. De vervanging van het dubbele
geschenk van Phedria, eunuch plus negerin, door de ene negerin van Ritsart heeft
een vereenvoudiging meegebracht die men moeilijk een weglating van details kan
noemen. Het weglaten van de worstelkunst bij de verdienstelijkheden van Writsart,
nu de pseudo-eunuch een pseudo-vrouw geworden is (vs. 1326), is in dit verband
een noodzakelijke verbetering.
Echte weglatingen zijn b.v. aan te wijzen in de vzn. 197-200, waar Koenraat niet,
o

als Parmeno (B., 59 r ), Moy-aal onder haar neus wrijft dat de voorstelling die ze in
de vzn. 161-162 van haar leven en de herkomst van haar bezittingen geeft, nogal
onvolledig is; in de vzn. 297-306, waar ontbreekt dat Moy-aal vermoedt dat haar
o

Hopman ‘a appliqué son courage & affection à la pucelle’ (B., 59 v ; op de volgende
bladzij komt Phedria erop terug); in de vzn. 1656-1663, waar het baden van Katryntje
wordt overgeslagen; na vs. 1430 vond Bredero het zeker wat overdreven om
Angeniet Frederyck te laten begroeten met een vertaling van: ‘O la iolie petite teste,
o

o le plaisant & ioly petit homme’ (B., 78 r ) die de argwanende jonkman moest
sterken in zijn vermoeden dat hij in ‘des embuches’ verstrikt zou raken. In de vzn.
1064-1075 mist men twee elementen. Writsart reageert op de omschrijving ‘Een
verrompelde Mooris’ door Koenraat met ‘Een soo mismaackten mensch’, wat minder
o

duidelijk maakt dat hij ‘ceste homme ord & sale, qu'il acheta hier’ (B., 69 v ) thuis
al gezien heeft, dan het origineel doet; vond Bredero een letterlijke vertaling te
onwaarschijnlijk met het oog op vader Lamberts onbekendheid met de aanschaf
(vs. 3008 vlgg.)? Die zorgvuldigheid zal een lezer niet verwachten bij een bewerker
volgens wie Negra het ene ogenblik in Spanje (vs. 3009), het andere in Angola is
gekocht (vs. 385) en nog wel voor Ritsart (vs. 3009), die het pas de vorige dag
gekocht heeft van zijn schipper (vs. 386) nadat die er ‘een kindt of twee’ bij gehad
heeft (vs. 1857). Het andere element dat in de vzn. 1064-1075 achterwege is
gebleven is de ontevredenheid van Cherea wanneer het tot hem doordringt dat
o

Thaïs zijn buurvrouw is en hij haar nog helemaal nooit gezien heeft (B., 70 r );
Bredero vond die teleurstelling misschien niet te verenigen met de totale verliefdheid
van Writsart.
Niet goed verklaarbaar is het ontbreken van Parmeno's mededeling dat zijn
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oude meester al zo lang geloerd heeft op een gelegenheid om iets te ondernemen
tegen zijn buurdames: ‘long tems y a nostre viellart cerchoit quelque occasion, pour
o

o

faire quelque chose de notable: il l'a maintenant trouuée’ (B., 102 r -v ). Misschien
ontging hem de zin doordat Antesignanus uit insigne aliquid faceret eis (Ter., Eun.
1001) het laatste woordje (‘hun’) niet had vertaald, maar Van Ghistele was toch
duidelijk genoeg:
Want theeft lange geweest mijns meesters motijf
En hi heuet so dickwils voor hem ghenomen/
Dat hi dees hoeren (mocht eens te passe comen)
o

Soe heerlijck/ en soe stoutelijck sou wt rechten. (G iij r )

Onze conclusie mag toch wel zijn dat Bredero de Eunuchus van Terentius in wezen
onverkort heeft opgenomen in zijn Moortje.
De laatstgenoemde kleinigheden brengen ons tot de vraag of Bredero, of misschien
zijn Franse tolk, vertaalfouten heeft gemaakt. Wie dit wil controleren met een
hedendaagse editie van Terentius in de hand, dient er rekening mee te houden dat
klassieke teksten een bewogen geschiedenis hebben. We zien dat bijvoorbeeld bij
de toekenning van klauzen of gedeelten daarvan aan verschillende personages.
Een geval is misschien aangeduid op blz. 17. Zo is vs. 102, het slot van een klaus
van Ritsart, de weergave van een gezegde niet van Phedria maar van Parmeno,
dat, samen met enige ironische woorden van Phedria, de stof levert voor drie verzen
van Ritsart. Even verder, in vs. 143, vraagt Koenraat verbaasd of er gezegd is dat
het geroofde meisje uit Den Haag kwam. Tussen zijn spottende en vijandige
interrupties misstaat die belangstelling een beetje, vandaar dat men de vraag
Civemne (Ter., Eun. 110) tegenwoordig liever toekent aan Phaedria dan aan
Parmeno. Net andersom wordt de verzuchting O infortunatum senem (Eun., 298)
op naam van Parmeno gezet en niet meer op die van de jongste broer, Chaerea.
o

Had Antesignanus dat ook gedaan, dan zou ‘O le mal-heureux viellart’ (B., 67 r )
niet zijn vertaald als ‘O dien oude draf-sack!’ (vs. 906), slaande op de ‘oudt Oom’,
maar door een uiting van medegevoel met de vader van twee zo minzieke zoons.
Bredero heeft hier via Bourlier Antesignanus gevolgd en niet Van Ghistele, die de
o

plaats opvat zoals het nu ook gedaan wordt. (B vj r )
De heftige uitval tegen Writsart (vzn. 2470-2473) is een klaus van Moy-aal, maar
past beter in de mond van de razende Angeniet; moderne edities geven hem
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o

dan ook aan Pythias. Bredero sloot zich zowel bij Bourlier (96 r ) aan als bij Van
o

Ghistele (F iv v ), die beiden Ter. Eun. 856 b-858 a toekenden aan Thaïs.
Enkele misverstanden in Bredero's bron zijn te wijten aan nog onvoldoende kennis
van het idioom der Romeinse comici bij de zestiende-eeuwse latinisten. Het heerlijke
gebruik dat Bredero gemaakt heeft van het veronderstelde blauwbekken van
Koenraat is al vermeld (blz. 51). In III, 2 betoont Kackerlack zich een panlikker door
(bij herhaling) te vragen wanneer men nou eindelijk gaat eten, waarmee hij zich de
verachting - in terzijdes geuit - van Koenraat op de hals haalt. In het Frans vinden
we ‘à le voir seulement, tu dirois que cestuy-cy est né de mon homme que voila’
o

(B., 75 r ), hij ziet dus de gelijkenis tussen de gulzige Gnato en de begerige Thraso.
Tegenwoordig is men er wel achter, dat het Latijn een vraag bevat: Ex homine hunc
natum dicas? (Ter., Eun. 460) ‘Zou je zeggen dat dit wezen uit een mens geboren
is?’ De Triplex en Bourlier vatten ex homine op als ‘uit die kerel’, dus: Gnato een
zoon van Thraso. Vandaar de spot en minachting van Koenraat voor het soort
platterts waar die twee toe horen: ‘het is een volck dat op malkander past’ (vs. 1299).
Van Ghistele geeft kleur aan zijn weergave: ‘Tschijnt God heeft den eenen/ wt den
o

anderen gescapen Sy passen op een so Mampa/ op zijn fluyte’ (C vj v ).
Ook het volgende voorbeeld zegt niets ten nadele van Bredero's taalkennis,
integendeel. Als de wraak van Roemert in IV, 7 Moy-aal dreigt, zal Frederyck haar
beschermen en haar huis verdedigen. Hij trekt de vijand tegemoet, met instructies
en aanmoedigingen van de vrouw des huizes. Ze roept hem nog na: ‘Vryer hem! u
Mantel valt van 't lijf’ (vs. 2195). Dat klinkt helemaal in overeenstemming met de
o

scène. In het Frans staat er: ‘Leuez en haut vostre manteau’ (B., 91 r ) en inderdaad,
het beeld van de jonkman die vlak na een copieus maal vrouwen gaat beschermen
tegen optrekkende vijanden, wordt extra belachelijk als iemand roept: ‘Je kleren
zakken af!’ Maar de woordenboeken en commentaren leren ons dat Attolle pallium
(Ter. Eun. 769) wil zeggen: ‘bereid tot u tot de strijd!’ en dit krijgt pas zijn ironische
waarde door de bezorgde volzin die Thaïs erop laat volgen. De spot die Moy-aal
ten beste geeft en die uitgelokt is door de mantel die opgehesen moet worden,
verschilt hemelsbreed van de verzuchting die haar Franse voorbeeld slaakt: ‘ie suis
perdue, cestui mesme a besoing d'auocat, lequel i'appreste & pren pour mon
o

defenseur’ (B., 91 r ). Telkens weer zien we hoe Bredero maar een half woord nodig
heeft om tot een ontlading te komen waar niets van in zijn bron staat.
Eigen vertaalfouten treffen we in dit werk van Bredero niet aan; ze waren ook
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nauwlijks te verwachten, aangezien hij de Brabantse berijming van Van Ghistele tot
zijn beschikking had.
De conclusie van Knuttel is juist, al hield hij geen rekening met het gebruik dat
Bredero van Van Ghistele gemaakt heeft: ‘Bredero toont zich een opmerkelijk getrouw
vertaler ... er zijn slechts zeer enkele regels van Terentius, die niet hun aequivalent
vinden. Dit pleit voor de Franse vertaler, maar het verrast vooral omdat Bredero
1
zich verder grote vrijheden veroorlooft .’

Twee figuren
1 Moy-aal
Wat voor iemand is de vrouw op wie, meer dan op wie ook, de aandacht der
personages en der toeschouwers gericht blijft? In aansluiting aan de teksten die
Bredero navolgde, wordt zij geregeld als ‘hoer’ aangeduid, ook in haar bijzijn. Zelf
spreekt ze van haar ‘onbehoorlyck leven’ (vs 160) en van de Hopman die haar
mainteneert als van haar ‘boelschap’ (vs. 285), blijkens vs. 2330 een uitdrukking
die van weinig waardering getuigt; dat de man zich over zulk een bagatel als ‘een
by-slapen’ met haar jonge minnaar ‘hevich gaat verstueren’ vindt zij ‘sotheydt’: zijzelf
‘neem(t) dat soo nauw niet’ (vzn. 291-294). Wel onderscheidt ze zich met minachting
van de ‘Straat-hoeren’ (vzn. 431-432) en vindt zulke hartstochtelijke en innige
woorden voor haar gevoelens jegens Ritsart (vzn. 171-196), dat men er zeker een
accent van echtheid in kan horen. Het past slecht in dit beeld als juist hij insinueert
dat zij meer ‘Vryers’ zou hebben (vs. 376).
Is haar huis een bordeel? Uit de schrik van Frederyck als hij hoort dat zijn zuster
daar verblijft, blijkt dat hij het ervoor houdt (vs. 2120). Zijn avances in het gesprek
met Angeniet (vzn. 2062-2078) waren daar misschien ook al uit te verklaren, maar
waarschijnlijker uit zijn aangeschoten toestand. Niets wijst erop dat Angeniet en
Klaartje Klonters iets anders zijn dan huispersoneel. Evenmin blijkt ergens dat andere
bezoekers toegang hebben dan Ritsart en

1

J.A.N. Knuttel, Bredero (Lochem 1949), blz. 124. In de herdruk, bezorgd door Th. U. de Vries
en J.B. de Klerk (Amsterdam 1968): blz. 159.

G.A. Bredero, Moortje

59
Roemert en de hunnen. De verwaten schimppartij van Koenraat op ‘Wat datter
ommegaat int leven vande Snollen’ (vzn. 2741-2786, in de herdruk van 1638 verrijkt
door een uitvoeriger variant) slaat op de leerwijs van Moy-aal als een tang op een
varken; ook al in de overeenkomstige passage bij Terentius (Eun., vs. 934 vlgg.) is
de domheid van het generaliseren alleen een bijdrage tot de diepte van de smak
die Parmeno-Koenraat een ogenblik later zal maken.
Het huis van Moy-aal wordt vooral een ‘bordeel’ genoemd omdat zo'n woord bij
mannen nogal eens voor in de mond kan liggen, en zijzelf, ‘de by-sit vande
Kakel-bonte Doffer’ zoals Ritsarts broer haar tegenover een kennis aanduidt (vs.
1603), is geen publieke vrouw. (We moeten in het midden laten of men zich van
een dergelijke Atheense hetaere, wat ze toch van oorsprong was, vierhonderd jaar
geleden in Amsterdam wel een voorstelling kon maken.) Reeds de 4de-eeuwse
commentator Euanthius merkt op, als een afwijking van de blijspeltraditie, dat bij
Terentius sommige vrouwen van lichte zeden goede eigenschappen hebben: ‘ausus
est contra praescripta comica meretrices interdum non malas introducere’, en
Marouzeau, die dat op blz. 41 van de inleiding tot zijn Terentius-editie aanhaalt,
zegt van het origineel van Moy-aal: ‘Thaïs est mieux qu'une courtisane, c'est un
1
noble coeur et un esprit fin’ . Duckworth noemt Thaïs en haar collega uit de Hecyra
2
van Terentius ‘almost paragons of virtue and generosity’ en de bewonderaar van
Terentius bij uitstek, Gilbert Norwood, toont zich ook de hare: ‘She dominates the
action throughout - wise, gracious, affectionate, and resourceful. She is a courtesan,
but that is far more a matter of social status than of morals. (...) With Phaedria she
is frankly in love, as he with her; Chremes brings out another side of Thais; his
3
dranken vacillation is turned to vigour and firmness by her quiet encouragement’ .
Inderdaad, haar doeleinden zijn de voornaamste drijvende krachten in het stuk.
Thaïs-Moy-aal wil de geliefde blijven van Phaedria-Ritsart en zich verzekeren van
de protectie van Chremes-Frederyck door hem zijn verloren gewaande zuster terug
4
te bezorgen: Moy-aal staat als Brabantse in Amsterdam alleen.

1
2
3
4

Térence, tome I: Andrienne-Eunuque, texte établi et traduit par J. Marouzeau (Paris, ‘Les
belles lettres’, 1947), blz. 45.
George E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment
(Princeton 1971), blz. 259.
The Art of Terence (Oxford 1923), blz. 58-60.
Amsterdamse prostituées waren in de 17de eeuw ‘meestal uit Belgisch Brabant afkomstig’:
J.F. van Slobbe, Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie in Amsterdam
(Amst. 1937), blz. 28.
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Om het tweede doel te bereiken dient zij de door haar verachte Thraso-Roemert
nog te vriend te houden ten koste van Phaedria-Ritsart, aan wie ze zich kennelijk
binden wil, hetzij uit liefde hetzij om materiële redenen of op grond van het een én
het ander. Het pleit zeker niet in haar nadeel dat ze de jonge en normale Ritsart,
die hartstochtelijk op haar verliefd is, verkiest boven de onwaarschijnlijk domme
piratenkapitein Roemert. Dat zij die overbodig wordende beschermer, vermogend
maar impotent, nog een paar dagen wil aanhouden om er zeker van te zijn dat ze
haar pleegzusje in huis krijgt, kunnen we haar moeilijk kwalijk nemen; we zien wel
met verbazing dat ze het hele, voor haar zo belangrijke, plan zelfs wil opgeven als
Ritsart haar die twee dagen niet zou gunnen (vzn. 392-393, conform Eun. vs. 174).
Die uiterste concessie toont een volledig toegedaan zijn aan Ritsart; mogen we het
liefde noemen? Wie haar wantrouwt kan de hartstocht en innigheid in de vzn. 171-196
geraffineerde verleidingskunst noemen en de bereidheid om de bevrijdingskansen
van Katryntje op te offeren voor het verwerven van een toegedane, te zijner tijd
ongetwijfeld zeer gegoede minnaar het toppunt van zelfzucht; ook kan die bereidheid
geveinsd geweest zijn en alleen als uiterste bewijs van liefde beproefd, in welk geval
de proef succes heeft gehad. Laten we een andere scène voor ons nemen.
Als Moy-aal na het tumultueuze vierde bedrijf Katryntje in veiligheid waant en zowel
een zonnige toekomst met Ritsart als de veelbelovende hereniging van het meisje
met haar broer tegemoetziet nu Roemert met de staart tussen de benen is
afgetrokken, ontdekt ze wat er in haar afwezigheid gebeurd is met Katryntje. Een
schokkend misdrijf - en een zekere verwachting in rook opgegaan. Ze moet zichzelf
de schuld geven (vzn. 2427 b-2428). Daar vertoont de booswicht zich, met
‘onbeschaamt ghesicht’ (vs. 2438). Met bewonderenswaardige zelfbeheersing roept
ze hem ter verantwoording vol moordende ironie (vs. 2460 vlgg.). Ze maakt Writsart
ernstig het gewicht van zijn wandaad duidelijk, waarbij ze haar van verontwaardiging
ziedende dienstmeisje het zwijgen oplegt. Dat hij haar eigen vooruitzichten
geruïneerd heeft, verzwijgt ze niet. Haar zelfbeheersing - en natuurlijk de terloopse
mededeling dat het slachtoffer een meisje van goede familie is - maken indruk:
Writsart roept nederig (vs. 2540) Moy-aals medelijden en steun in opdat hij het
mooie Katryntje zal kunnen trouwen.
Een vrouw die in een door niets aangekondigde crisissituatie met zulk beleid
optreedt, verdient ontzag. Bij zo iemand kúnnen al haar gedragingen in het stuk
gezien worden als beveiligingen van haar eigen toekomst. Maar als zij een mens
van vlees en bloed was, zou zij alle recht hebben op het voordeel van de twijfel.
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Moy-aal hangt in het Rijksmuseum. Althans bij wijze van spreken. In een verrassend
1
artikel heeft dr. P.J.J. van Thiel betoogd dat een jonge vrouw op een schilderij van
Claes Moeyaert (Amsterdam 1592/93-1655) dat hij dateert op 1638-1640, op haar
witte kraagje de letters MOOYA..L draagt. In de catalogi van het Rijksmuseum van
1903 en 1934 wordt de voorstelling aldus beschreven: ‘een meisje, aangezocht
door een grijsaard en een aanzienlijk jonkman, wendt zich van beiden af en verkiest
2
een jongeling van haren stand, die zijn mededingers bespot .’ De kunsthistoricus
interpreteert dit - zeer kort samengevat - als volgt: Kackerlack spoort Moy-aal aan,
haar gunsten zowel aan Roemert als aan Ritsart te schenken; zijn solidariteit met
haar wordt uitgedrukt doordat hij een arm om haar heen slaat en net als zij eenvoudig
is gekleed, in contrast met de rijk gedoste oude en jonge heer, die de rechterhelft
3
van de schilderij vullen. De voorstelling doet denken aan de traditionele situatie
van de keus tussen twee aanzoeken: dat van de rijke bejaarde en dat van de jonge
leeftijdgenoot. Om de aanschouwer, die drie mannen om het meisje heen ziet in
plaats van de traditionele twee, op weg te helpen, heeft de schilder ter verduidelijking
haar naam op haar kraagje gezet. (Om de zin te kunnen verstaan moet de
aanschouwer dus wel het stuk kennen.)
De auteur legt er de nadruk op dat we hier niet met een scène uit Moortje te maken
hebben. Kackerlack is niet een jongeman die we ons kunnen voorstellen ‘dressed
as an ordinary seaman from Holland’ (Van Thiel, blz. 42). Ook doet de panlicker het
ontknopende voorstel in de slotscène niet aan Moy-aal maar aan de mannen. De
vier afgebeelde personages zijn zelfs nooit samen op het toneel. De oplossing voor
deze moeilijkheden zou zijn dat de schilderij geen herinnering aan het toneelbeeld
tot grondslag heeft, maar de slotpassage van de ‘Inhoudt’ (zie blz. 122, r. 62-70),
waar de vier in één volzin genoemd worden en bovendien de onmisbare zedelessen
onder woorden gebracht (Van Thiel, blz. 49).
Hier is weinig tegen in te brengen. Alleen ... Moy-aal ontsnapt ons weer. Bredero
zal zich toch niet in ernst verbeeld hebben dat hij in haar ‘de liefdeloose Liefde der
lichter Vrouwen’ vertoond had, ‘die in gheender manieren te vertrouwen zyn’? Juist
dit laatste punt van de moraal van het stuk is niet

1
2
3

‘Moeyaert and Bredero: a curious case of Ducch theatre as depicted in art’, Simiolus VII
(1975), blz. 29-49.
Catalogusnr. 1632: ‘Drieërlei keus’ (v. Thiel, blz. 36, noot 17).
Een situatie die we ook uit liederen van Bredero kennen!
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ontleend aan Van Ghistele. Was de toevoeging nodig om Moortje in Amsterdam
aanvaardbaar te maken? Hoe dit zij, het is opmerkelijk dat de Moy-aal van de
schilderij (afgebeeld bij Van Thiel op blz. 37) in haar houding en mimiek juist de
vrouw lijkt die we in het stuk hebben leren kennen: het bovenlijf enigszins
wegdeinzend van de grijsaard met zijn buidel met geldstukken, de onvervaarde blik
afwachtend, met enige minachting, een spottende glimlach die zou passen bij het
verhoor dat ze in haar moeilijkste ogenblikken (in vs. 2460 vlgg.) aan Writsart
afneemt. Maar ook haar gelaatsuitdrukking heeft geen uitsluitsel op de vraag of haar
hartstochtelijk gedrag tegenover Ritsart maar voorgewend, en zij wellicht toch niet
meer dan een ‘gold-digger’ is.
‘Maar waar doen jullie toch zo diepzinnig over?’ zou Bredero ons nu toeroepen.
‘Die vrouw is toch maar een hoer in een kluchtspel!’
Gij hebt gelijk, Garbrand. Maar het ligt niet alleen aan Terentius en zijn tolken,
het ligt ook aan U dat we zozeer geneigd zijn van haar te houden.

2 Writsart
Het ‘wittebrootskint’ Chaerea steelt het hart van alle classici. Duckworth (The Nature
of Roman Comedy, blz. 242 en noot) vindt hem een ‘impulsive and likable young
rascal’ en beroept zich onder meer op E.K. Rand, die hem ‘one of the most charming
scapegraces in all comedy’ noemt, ‘impulsive, passionate, tender, resourceful,
manly, pious, true, a Catullus in action, scandalously indecorous, irresistibly lovable.’
Speciaal dat ‘tender’ lijkt weinig kenmerkend als het wordt toegepast op een
jongeman die bij het verkrachten een meisje de haren uit het hoofd trekt (Ter., Eun.,
o

vs. 646; Bourlier, 84 v : ‘il l'a tirée elle mesme par les cheueux tellement qu'il les
luy a coupez en pieces’, een min gelukkige vertaling van conscidit). Is het misschien
mogelijk dat de ‘Latynsche-geleerde’ vooringenomen zijn tengevolge van Chaerea's
elegante taalgebruik? Een autoriteit als Marouzeau kiest in zijn artikel ‘Pour mieux
1
comprendre les textes latins’ juist een aantal passages uit deze rol als voorbeelden
van de expressieve kracht van Terentius' stijl.
Bredero had geen weet van die finesses. Hij vond bij Bourlier een adolescent, in
eigen ogen een ‘elegant & ioly regardeur des belles faches pour en faire

1

J. Marouzeau, ‘Pour mieux comprendre les textes latins’ in Revue de philologie, de littérature
et d'histoire anciennes XLV (1921), 149-193, in specie 175-176.
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o

o

iugement’ (B., 80 r -v ), die na de eerste aanblik van een bijzonder mooi meisje
meteen zijn vaders bediende opdraagt: ‘Fay en sorte que tu me bailles & liures
ceste-cy, ou par force, ou à l'emblée & secretement, ou par emprunts & par priere:
o

il ne m'en chaut pourueu que i'en iouisse seulement’ (B., 68 r ). Dank zij de ...
resourcefulness van de bediende lukt het de jonkman, het door het noodlot
achtervolgde meisje te verkrachten, waarna hij haar nog mishandelt en iets later
aan een makker aankondigt, hem te willen raadplegen over de vraag ‘par quel
o

moyen desormais ie puisse iouir de ceste-cy’ (B., 82 v ): hij zal wel begrepen hebben
dat hij desormais in het buurhuis niet zeer welkom zal zijn.
Het is niet onbegrijpelijk, zeker in het kader van de drastisch-plastische bijkleuring
1
waaraan hij de komedie van de vóór alles humane Terentius onderwierp, dat Bredero
van Chaerea-Writsart een gewetenloze hoerenloper maakt, die ‘van kuf, van kot in
kot’ loopt (vs. 911), die zich geen ‘regardeur des belles faches pour en faire iugement’
noemt (zie de vorige alinea), maar ‘vry wat nauw geset en kies op Snollen’ (vs.
1609); volgens zijn makker Reynier is de jongen al ‘van sijn vijftien of sestien Jaer’
‘op het wilt (geraackt)’ en is er ‘niet een kamer-katje, niet een stijfstertje dat hy niet
en weet’, waaraan het te wijten is dat Writsart ‘alree brilt’ (vzn. 1519-1525). De scène
V 2, als Writsart, nog steeds in morinnengedaante, Moy-aal en haar dienstmeisje
Angeniet in de armen loopt, is aanvankelijk getrouw vertaald: Writsart is niets brutaler
dan zijn antieke voorbeeld. Het is juist Angeniet die feller uitvallen doet dan in de
Franse tekst te vinden zijn, en Moy-aal - die maar werk heeft om haar dienstbode
in te tomen - zet haar verwijtrede tot de boosdoener anders op dan Thaïs. Blijkbaar
wist Bredero niets te doen met het uitgangspunt: ‘Al mag het dan zijn dat ík een zo
schandelijke bejegening verdiende, het was niet aan jou om me die aan te doen’
o

(B., 96 r ); wie weet vond hij Moy-aal niet iemand die wegens dat gesmade beroep
naar hartelust gesmaad, althans onbehoorlijk behandeld mocht worden. In de eerste
plaats herinnert Moy-aal aan de straf die Writsart vanwege ‘de Magistraat’ te wachten
zou staan (vs. 2490). Die was inderdaad niet te verwaarlozen. Juist in de periode
waarin Moortje heet te spelen (en wel op 20 augustus 1580) werd er in Amsterdam
een plakaat afgekondigd dat met straffen dreigde tegen ‘simpele hoerderije’, maar
vervolgens aankondigde dat ‘wie een

1

Karl Büchner, Das Theater des Terenz, Heidelberg 1974, bespreekt Eun. op blz. 230-306. In
de algemene slotbeschouwing van zijn boek heet het (op blz. 440): ‘Völlig unbezweifelbar
aber ist die Einheitlichkeit des terenzischen Stiles. Das ist etwas Besonderes und bis dahin
Unerhörtes. Die Sprachwelt des Terenz ist im eigentlichen Sinne human.’
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weduwe ofte jonge dochter verkracht ofte schoffiert, die een jonge dochter tot hare
jaren niet gekomen sijnde ont-eert’ enz. ‘onder dese niet begrepen (souden) sijn,
maer na de voorsz. Ordonnantie op de Policye, ende daer de selve niet op en
disponeert alles tot kennisse ende arbitragie van den Gerechte gestraft werden’
nota bene evenals plegers van ‘overspel, bloedschande en dergelijke
1
grouwelickheden’ .
Moy-aal legt vervolgens nadruk op de schande voor Writsarts familie en de
handelsbetrekkingen (vzn. 2493-2497) en doet ten slotte zeer menskundig een
beroep op zijn verantwoordelijkheidsgevoel door duidelijk te maken hoe noodlottig
zijn gedrag is voor haar en uiteraard voor Katryntje, en door impliciet zijn raad te
vragen. Die laatste wending, waarmee de rijpe vrouw toont, in de jongeman een
bondgenoot te willen zien, is weer helemaal van Terentius afkomstig (vzn. 2499-2512,
Ter., Eun. 864-870). Evenzo het sluiten van het bondgenootschap, dat vlot leidt tot
de in een blijspel passende ontknoping (vzn. 3132-3147, Ter., Eun. 1036-1040).
Wie komedies ernstig neemt, mag Bredero verwijten dat hij de vooruitzichten voor
de bruid nog iets rampzaliger heeft gemaakt dan Terentius: Writsart is - in het
misschien niet helemaal betrouwbare verslag van de opgewonden dienstbode - een
duidelijker sadist dan Chaeria (vzn. 1808-1809) en bovendien is hij venerisch besmet
(vs. 1524).

VI Taal, stijl en dichtvorm
Taal
Moortje was het eerste toneelstuk van Bredero dat na 1729 herdrukt werd: in 1859.
Hoofts Warenar was eraan voorafgegaan: de opzienbarende editie van 1843,
waarmee Matthias de Vries al dadelijk kritiek heeft gewekt wegens de argumentering
2
3
van het uitsluitend taalhistorische karakter . De bezorger van Moortje was A.C.
Oudemans, de pionierende lexicograaf van Bredero en

1
2

3

Handvesten, ofte privilegien ende octroyen (...) der Stadt Amsterdam I (1748), blz. 572.
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Hoofts Warenar, uitgegeven door De Vries’, De Gids, 1843,
herdrukt in Id., Studien en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, III, Den
Haag 1876, blz. 307-339.
In de reeks Klassiek-Letterkundig Panthéon, Schiedam 1859.
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1

Hooft , wiens gerechtvaardigde roem vooral berust op de zeven delen van zijn
Bijdrage tot een middel- en oud-Nederlandsch woordenboek (Arnhem 1870-'80).
Zijn Pantheon-deeltje gaf ook niet meer dan: 24 bladzijtjes inleiding, bestaande uit
biografische gegevens, een betrouwbare tekst, waarin weliswaar het proza en de
lofdichten ontbreken, en ruim 40 pagina's met over de 600 woordverklaringen
achterin. Op de, tenslotte alleen de tekst bevattende, herdrukken hiervan en de niet
overdadig geannoteerde volledige Bredero-edities van 1890 en 1923/'29, volgde in
1931 de uitgaaf van Stoett.
In die taalkundige standaarduitgaaf heeft de tekstbezorger niet alleen
lexicografisch, maar - in zijn inleidende paragrafen - ook naar de klank- en vormleer
de tekst van Moortje zo volledig besproken, dat men zijn werk een hoogtepunt moet
noemen in de historie van twee eeuwen van beoefening der taalkunde van het
Hollands. De huidige editie is in de eerste plaats op letterkundige belangstelling
gericht, en bescheidener beladen met taalkundige materie. Daarom volgen hier
conclusies die uit de studie van Stoett zijn te trekken; de dialecthistoricus vindt zijn
gading in diens genoemde editie. Voor het verstaan van de tekst zijn onze
ophelderingen aan de voet van de bladzij waarschijnlijk meer dan voldoende, als
de lezer gewaarschuwd is voor zulke ‘fonetische’ schrijfwijzen als syter (zij het haar,
‘zij heeft zich’, vs. 1206), de luyer duer (de lui haar deur, ‘de deur van de mensen’,
vs. 1550), tissen ('t is een, vs. 2888) en batet (baat het, vs. 3007), en verdacht is
op dialectvormen: sinje (ben je, vs. 1821), mijn, men (mij, me, passim), vangt (van't,
vs. 647), hiel (heel, vs. 657, 674, 856), bien (been, vs. 689, 1226), of (af, vs. 723,
727, 784, 1224, 1225, 2586, 2678), sel (zal, vs. 787), het (heeft, vs. 855), nuwt,
nuwe (nieuw, nieuwe, als in het Afrikaans, vs. 1517, 2644, resp. 695, 2034),
oppebrocht (opgebracht, vs. 1259), afterst (achterste, vs. 1455). Aandacht verdienen
ook de zgn. svarabhakti-klinkers b.v. in Wolif (vs. 1647), schellem (vs. 1654), sorich
(zorg, vs. 1862), die veelal evenmin gedrukt worden als tegenwoordig, maar in een
deel van de gevallen waarschijnlijk toch gelezen moeten worden wegens metrum
of rijm: arch (vs. 1153), volck (vs. 1164), walch (1178), Aernt (vs. 1229),
meyde-melcker (rijmend op wat sel icker, vs. 1493). De slot-n na -e is in Bredero's
spelling een heet hangijzer: broeden (broedde, vs. 1720) en nooden (noodde, vs.
1724) zijn mogelijk fonetische schrijfwijzen, maar bijv. de -n van stelden (vs. 1846)
en het ontbreken ervan in uytsweere (vs. 1991) zijn te verklaren uit het rijmwoord
en

1

A.C. Oudemans, Sr., Woordenboek op de gedichten van G.Az. Bredero, Leiden 1857. - Id.,
Taalkundig woordenboek op de werken van P.C. Hooft, Leiden 1868.
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het bedreigde bestaan van de medeklinker in de uitgang -en. Daarvan dient men
wel te onderscheiden toelaten (vs. 1678), dat een regelmatige meervoudsvorm van
de tegenwoordige tijd is bij het onderwerp men.
Zoals Stoett al heeft opgemerkt, spreken de personen in Moortje in het algemeen
‘de Amsterdamsch-Hollandsche taal’, mede kenbaar aan de vermelde dialectvormen,
al laat de dichter zich ook wel eens ‘litteraire schrijftaalvormen’ ontvallen: kleen (vs.
1
823), diets (vs. 1916) . Het taalgebruik kan in individueel verschillende mate
‘dialectisch’ zijn: het gehalte aan dialectvormen wisselt naar leeftijd, stand en
omstandigheden. Lambert en Geertruy, beiden bejaard, de van buiten de stad
afkomstige marktkooplui in het verhaal van Kackerlack (vzn. 639-737) en de
belachelijke, domme, ruwe Roemert zijn de enigen die niet ‘vrij beschaafd’ spreken.
Bij deze uitdrukking van Stoett moeten we in het oog houden, dat zijn generatie
neerlandici met grote belangstelling zocht naar de zo moeilijk achterhaalbare
geschiedenis en voorgeschiedenis van het gesproken ‘algemeen beschaafd’, en in
verband hiermee dat de voornaamste woordvoerder, C.G.N. de Vooys, het
taalgebruik van de meeste personages in Moortje, voorzover het niet duidelijk
dialectisch was, - enigszins teleurgesteld, maar ongetwijfeld zeer juist, - ‘letterkundig
2
geschoold’ dan wel ‘letterkundig-gestileerd’ noemde .

Stijl
Met de observatie dat Bredero onderscheiden taalvormen bezigde bij verschillende
personen zijn we op stilistisch terrein gekomen. Niet alleen woordvormen koos de
dichter - behoudens uitzonderingen - trefzeker, ook syntaktische middelen. Als
Frederyck diep getroffen is doordat Moy-aal, die hij kort tevoren nog zo wantrouwde,
hem zijn zuster terugbezorgt, spreekt hij, zoals de iets oudere vrouw met recht zegt,
‘manierlijck en verstandich’ (vs. 2136); met de

1

2

Op blz. VIII rekent Stoett ook vier ‘vuur’ daartoe. Het is echter bepaald een Hollandse
volkstaalvorm. Zie K. Heeroma, Hollandse dialektstudies, Groningen-Batavia 1935, blz. 109
en kaartje 19; J. van Ginneken, Drie Waterlandse dialecten. Alphen aan den Rijn 1954, I, blz.
327; J.C. Daan en K. Heeroma, Zuidhollands. 1965, blz. 37-38.
C.G.N. de Vooys, ‘Omgangstaal in het begin en tegen het einde van de 17de eeuw’ in NTg
XLIII = 1950, blz. 132.
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voorgeplaatste uitbreidende epitheta in ‘myn danckbaar hart’, ‘'t nijdighe gheluck’,
‘myn verwonnen siel’ in zijn voorafgaande klaus stijgen we boven de sfeer van het
kluchtspel uit. Ook als men aanneemt dat Bredero met zo'n hyperbolische declaratie
de gevolgen van Frederyck's onmatig drankgebruik - zoals in de voorafgaande
scène - heeft willen demonstreren, zal men het gebezigde stijlmiddel effectief vinden.
Iets dergelijks geldt voor het eerste opkomen van Writsart. Zijn jonge kennersoog
is als nog nooit tevoren getroffen door de aanblik van Katryntje; hij is wanhopig
1
doordat hij niet weet waar ze gebleven is. Zijn monoloog wordt een apostrophe tot
het ‘wtghenomen beeldt’ (vs. 900), waar in drie achtereenvolgende verzen viermaal
het woord ‘schoonheyt’ voorkomt, plus de genitief ‘alder schoonheyts Siel’ en de
allitteratie ‘wentelt, weldt en woelt’. Studenten, die op een letterkunde-tentamen de
vzn. 896-904 buiten het verband voorgelegd krijgen, blijken - heel begrijpelijk geneigd het voor een fragment uit Hoofts hoofse en neoplatonische Granida aan te
zien. (Men houde inmiddels spot met de Bacchus-dronkenschap van Frederyck en
de Venus-dronkenschap van Writsart niet voor spot van Bredero met het
meesterschap van Hooft!)
Voorbeelden van ‘litteraire’ stijl die in strijd schijnen met het beginsel dat Bredero
meermalen verkondigd heeft, namelijk ‘dat Dienstknechts en Maartens anders
2
spreecken als de Edele Heeren en groote Joffrouwen’ , zijn er zeer zeker te vinden.
Het dienstmeisje Angeniet heeft gezocht naar een ‘vondt’ om huize Moy-aal te
wreken op Koenraat, en vraagt zich af: ‘Wat inval quam sich strax verbeelden in
myn sinnen So ernstachtich?’ (vzn. 2577-2578). (Het Frans heeft hier ‘venir en
o

l'entendement’, Bourlier fol. 98 r .) Als Koenraat het huis wil binnengaan waar zijn
jonge meester - volgens Angeniet - gecastreerd wordt, waarschuwt ze hem voor
het gevaar dat ook hem dreigt met de pronkzin: ‘U yver is te heet, te wulleps en te
blint’ (vs. 2860).
Te verwachten is de verheven welsprekendheid in de prozabetogen van het
voorwerk, bestemd voor een hooggeplaatste mecenas en voor classici. Vooral de
Opdracht bevat lange, ingewikkelde zinnen, die men ‘perioden’ zou kunnen noemen;
voorts predicatieve onvoltooide deelwoorden: ‘vele ghevende’,

1
2

Voor deze term raadplege men H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, I (München
1960), § 762 en § 763 (blz. 377-379).
‘Voor-reden aande liefhebbers der Nederlandtsche Rijm-kunst’ in Rodd'rick ende Alphonsus,
ed. Kruyskamp, blz. 75.
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‘ghebruyckende’, ‘denckende’, ‘aenmerckende’. In zijn al genoemde afscheidscollege
heeft dr. Damsteegt het gezamenlijke proza van Bredero grammaticaal en stilistisch
gekarakteriseerd; wat het laatste betreft concludeerde hij: ‘Hij kent de stijlmiddelen
van zijn tijd en past ze bewust en over het algemeen met het gewenste effect toe’.
1
‘Werkelijke tekortkomingen in zijn syntaxis’ zijn zeldzaam . In de ‘Inhoudt’ met zijn
genoeglijke aanhef vinden we een geval van incongruentie tussen bijvoeglijke bijzin
en antecedent zoals thans in onverzorgd praten ook voorkomt: ‘een persoon die
Vrouw noch Man en was, die daer te landen veeltyts wierden gebruyckt voor
Kamerlingen’ (zie blz. 119, r. 4-5); de latinistische voorkeur voor relatieve aansluiting
heeft Bredero blijkbaar besmet, zodat hij in r. 44 schrijft: ‘het welck hy haar belooft,
en schenckt haer op haer versoeck een Mooris’. Verstaanbaar maar onvolmaakt
is: ‘In deze swaricheyt zynde, komt op't slach syns Vaders Makelaar’ (r. 50). Het
zgn. ontbreken van inversie in ‘Sluytelyck, men wert wijs, dat enz.’ is in de 17de
eeuw niet ongewoon. De oratorische Opdracht aan Van Dijck dient aan hoger eisen
te beantwoorden; daarin moet de lange periode blz. 111, r. 44-58 (‘En nademaal ...
handeldt’) als niet geslaagd worden beschouwd. Immers met ‘beneffens dien weet
ick ...’ begint niet een zgn. geïntercaleerde zelfstandige zin, maar een tweede
bepaling, doorlopende tot ‘gevielen’ en evenals het voorafgaande zinsgedeelte
ondergeschikt aan ‘Hebbe ick niet kunnen noch willen na laten ...’; m.a.w. het
gezegde ‘weet ick’ hoorde aan te sluiten bij het onderschikkende voegwoord
‘nademaal’. De ‘Reden’ is minder eerbiedig geschreven dan de Opdracht, hetgeen
enige losheid in de constructies schijnt te hebben meegebracht: ‘sulcx dat ... hy
souwder ... kaal afghekomen hebben’ (blz. 115, r. 23-24); ‘een Fransche tolck ...
die, gheloof ick dat hem oock niet grondich verstaan heeft’ (blz. 115, r. 30-31); ‘doen
hy my ... verscheen, ick stondt in beraadt ...’ (blz. 115, r. 33-34) enz.
De komedie én het voorwerk vloeien over van voorbeelden van een complex van
verwante stijlmiddelen, die men zou kunnen samenvatten onder het hoofd:
‘verzwarende herhaling’, desgewenst naar het voorbeeld van de aloude term
amplificatio: ‘vermeerdering’. Een van de hier bedoelde typen is Stoett zozeer
opgevallen, dat hij er - ondanks zijn overheersende belangstelling voor de
taalgeschiedenis - op blz. XXIII van zijn standaardeditie een opsomming van geeft,
namelijk de allitteratie: ‘te laat met leedt’ (vs. 54), ‘lieve lust’ (vs. 1285),

1

B.C. Damsteegt, Van Spiegel tot Leeuwenhoek, blz. 45.
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‘ick driesch de dolle donder’ (vs. 2153), enz. enz. De voorliefde van de dichter voor
1
dit klankeffect demonstreert zich overtuigend in de verzen 3335 en 3338, als hij toch naar alle waarschijnlijkheid de vrije keus uit de Amsterdamse vóórnamen
hebbend - eerst ‘Floris’ met ‘Flip’ combineert en dan ‘Trijn’ met ‘Truy’. De stilistische
waarde horen we in het indringende van ‘(sy) lurckten so langh, tot zyt hadt in haar
lijf’ (vs. 947), ‘hoe sy noch in't lest haar lieve liefjes loonen’ (vs. 1129) of ‘wien heeft
haar kostel kleedt so schendich durven schueren?’ (vs. 2412). Dikwijls gaat de
klankherhaling samen met tautologie of althans met nevenschikking van enigszins
zinverwante woorden: ‘Wijsheidt en Wetenschap’ (Opdracht, blz. 111, r. 37), ‘swierde
en swerfde’ (Inhoudt, blz. 120, r. 24), ‘met haar spelen, En stormen, en kussen, en
stoeyen, stroocken, streelen, En slapen neffens haar’ (vzn. 1104-1106), ‘bancken
noch ... bicken’ (vs. 1513) en het komt ook voor dat de herhaling een onbeklemtoond
voorvoegsel betreft, hetgeen dan toch de juiste uitwerking geeft: ‘verslampamt, en
versluymt, ... verwaarloost, en versuymt, ... vertuyswuyst, en verspeelt,
Verhasardeert, versloert, verslemt, en verbourdeelt’ (vzn. 593-596), - trefzeker
doordat de gelijkheid van betekenis van het prefix (vgl. WNT XIX, I, kolom 11: ‘een
verspillen door de handeling of werking die in het simplex wordt uitgedrukt’) ons de
ondergang van de persoon in kwestie zo nadrukkelijk inscherpt, - ‘ontblooten en
ontkleeden’ (vs. 1631). De klankherhaling betreft somtijds identieke woordkernen:
‘het nederighe Nederlant ... vernedert’ (Inhoudt, blz. 119, r. 13), ‘afgunstich ...
mis-gunden’ (vs. 547), ‘myn wil onwillich’ (vs. 1694), ‘(e)en vondt te vinnen’ (vs.
2578), ‘beleyder van't beleydt’ (vs. 3129), zodat men van annominatio kan spreken.
Dr. Damsteegt heeft erop gewezen (a.w., blz. 36) dat de tautologie ook dikwijls
voorkomt zonder klankherhaling: ‘eten noch ... kauwen’ (vs. 575), ‘beroydt en pover’
(vs. 597), ‘geck en Taeffel-sot’ (vs. 622), ‘benepen en ghespannen’ (vs. 1004),
‘bepeyns en wel versin’ (vs. 1386), ‘ruynen en Kappoenen’ (vs. 1819). De Opdracht
staat vol met zulke verdubbelingen.
Tot de herhalingen hoort de anaphora: de opsomming van bekwaamheden van
het Moortje in de vzn. 1325-1327 is een eenvoudig voorbeeld (‘Sy schrijft ... sy kan
...’, uitlopend op ‘Sy doet oock wat sy doet, sy doet het meesterlijck’) en heel
expressief is het opschepperige ‘Ick ... Ick ... Ick ...’ van Frederyck in de vzn.
2150-2153, gevolgd door het fraaie kwatrijn, de vzn.

1

Die voorliefde blijkt ook in het Groot Lied-boeck; zie de Inleiding van G. Stuiveling in deel II
van onze editie, blz. 52-53.

G.A. Bredero, Moortje

70
2158-2161; in deze laatste passage vormen de predikaatsnomina tegenstellingen
(‘vremdelingh’ / ‘burghers kint’, ‘niet geacht’ / ‘seer bemint’), hetgeen geaccentueerd
wordt door de gelijkheid van onderwerpen en koppelwerkwoorden, terwijl de slotzin
(vs. 2161), die het voornaamste feit meedeelt, een heel andere vorm heeft nadat
vs. 2160 dit heeft voorbereid door een kleiner afwijking van de vorm der onmiddellijk
voorafgegane zinnen. Zinsparallellisme dat het betekeniscontrast tussen vershelften
scherp laat uitkomen biedt vs. 1461: ‘Sy spreeckent uyt haar geest, dees leerent
uyt een rol.’ De alexandrijn leent zich goed voor deze stijlfiguur, men vergelijke
bijvoorbeeld vs. 1391: ‘Ter eender sy de hoop, ter anderer de vrees’; gecombineerd
met een kruiselingse allitteratie levert dit parallellisme de zedelijkheidsapostel Writsart
in zijn tirade tegen zijn gewone gezellinnen deze volmaakte retorische vraag op:
Wat zijn de hoeren meer als fenijn voor de jeucht
En putten des bederfs, en pesten van de deucht? (vzn. 1134-1135)

Parallellisme in de vershelften, maar zonder klankherhaling, vertoont de monumentale
versregel 240, waar twee werkwoordelijke uitdrukkingen kruiselings geconstrueerd
zijn:
En weten star noch grondt te schieten noch te peylen.

Bredero begaat in Moortje de weg, zou men kunnen zeggen, die van de rederijkerij
naar Constantijn Huygens voert.

Rijm
De belangstellende toeschouwer merkt al gauw, dat hij met een paarsgewijs rijmend
versdrama te maken heeft; in 1615 zal hij ook niet anders verwacht hebben. Het
rijm lijkt heel regelmatig: ieder mannelijk rijmpaar wordt gevolgd door een vrouwelijk.
Pas in vs. 596 hoort men een onregelmatigheid: het paar versluymt / versuymt wordt
gevolgd door het eveneens mannelijke verspeelt / verbourdeelt. Een nieuwe afwijking
doet zich voor in vs. 657, en nogmaals in vs. 668 en vs. 735, namelijk een derde
rijmende versregel. Maar eer deze laatste onregelmatigheden zijn aandacht trokken,
heeft de toeschouwer iets nieuws opgemerkt, of, als hij tot de kamerbroeders van
Bredero hoort, iets ouds. Te
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beginnen met vs. 645 volgt op ieder koeplet een vers waarvan de eerste helft rijmt
op de twee voorafgaande verzen. Het is natuurlijk niet toevallig dat dit volgehouden
1
middenrijm juist de beschrijving van het marktgedoe door Kackerlack kenmerkt ; de
2
andere plaatsen daarentegen (vzn. 1220-1228, 2479 en 2607 ) suggereren niet
zozeer de gedachte dat het middenrijm één bepaalde functie heeft. Tot een twintigtal
lopen de gevallen op waarin twee mannelijke of twee vrouwelijke rijmparen op elkaar
3
volgen .
Het drielettergrepige rijm gedraagt zich in zijn afwisselen met het mannelijke op
dezelfde manier als het tweelettergrepige. Iets anders is ook niet wel te verwachten,
als men ziet dat de rijmwoorden in de vzn. 1000-01 kind'ren / vermind'ren gespeld
4
worden en in de vzn. 3219-20 verminderen / kinderen . In de vzn. 2643-46 volgen
onmiskenbaar twee glijdende rijmparen op elkaar, omgeven door mannelijke.
Zo gauw als aan de rijmklank twee woorden deelnemen, wordt dit door een
dubbele ‘duitse komma’ gesignaleerd. We weten niet, of die streepjes van de dichter
zelf afkomstig zijn, of door de zetter aangebracht. Het ziet er als een mechanische
handeling uit, wanneer we speciaal aangegeven zien dat er in geweeten het /
geheeten het (vzn. 822-23) of in persoon is / angeboon is (vzn. 1044/45) dubbel
rijm optreedt. Maar b.v. in tafel sat / wafel at (vzn. 2056/57) of geruster at / Suster
wat (vzn. 2683/84), iets opmerkelijker rijmprestaties, kan de dichter best enig
behagen geschept hebben, en dat hij het niet beneden zich

1

2

3

4

Hier verdient de veronderstelling van de redacteur een plaats, dat althans de vzn. 643-734,
behoudens aanpassingen zoals de vzn. 683-684, een passage vormen die al geschreven
was eer Bredero de Eunuque bewerkte. Het is het enige min of meer afgeronde gedeelte in
de ouderwetse rijmvorm, en bij de rederijkers was althans de opsomming van straat- en
marktventersroepen een genre: D. Coigneau, Refreinen in het zotte bij de Rederijkers II, Gent
1982, blz. 316-319.
Hiermee zal wel niet vs. 1902 op een lijn moeten worden gesteld. Het middenrijmwoord is
daar hetzelfde woord als het voorafgaande eindrijm, het halfvers is een vraag, die ook daardoor
een echo-effect oplevert, hetgeen er krachtig toe bijdraagt de verbazing van de spreker uit
te drukken.
In de vzn. 2238-2243 zijn het zelfs drie (vrouwelijke) rijmparen achtereen. - Het twintigtal
wordt aanzienlijk uitgebreid als men de passages weglaat die volgens Knuttel (TNTL XXXVII,
blz. 227-233) invoegsels zouden zijn.
Welsprekend is ook de schrijfwijs van de rijmen wat sel icker / meyde-melcker (vzn.
1492-1493).
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1

achtte om aan het dubbele rijm enige zorg te besteden , dat is toch wel te zien aan
de trits slecht of / recht of / vlecht of (vzn. 1224-26), waar in het tweede of twee
gelijkluidende woorden zijn samengevallen.
Nu stoot men in Moortje enkele malen op het teken voor dubbel rijm, terwijl wij
moeten aannemen dat er aanzienlijk klankverschil, namelijk klemtoonverschil te
2
horen is geweest: kreech hy soo koel slip? / hy keeck als een Poelsnip (vzn.
1262-63), achtse myn dan voor sulcken Jan hen? / weetse niet wat ick voor een
Man ben? (vzn. 2202-03), komt an en smijt toe / neemter wat tijt toe (vzn. 3081-82).
Men kan zich voorstellen dat de acteurs op het rederijkerstoneel de pronkrijmen
goed lieten uitkomen door een niet geheel natuurlijke beklemtoning, maar voor ons
belangrijker is dat het de dichter soms onverschillig schijnt te zijn geweest of hij hier
met mannelijke of met vrouwelijke rijmen te maken had. Terwijl tot de vormelementen
die hij beoogde ongetwijfeld de alternantie mannelijk / vrouwelijk rijm moet worden
gerekend, staat koel slip / Poelsnip tussen vrouwelijke rijmparen, Jan hen / Man
ben in de rijmenreeks koen / doen / ghevat had / gat had / Jan hen / Man ben / beck
/ geck / Vegher / Legher, en het laatste voorbeeld in een serie smaeckt / vermaeckt
/ lieghen langhen / vlieghen vanghen / smijt toe / tijt toe / saack maken / Kaack raken
/ Rat / Stadt / gegeven / bedreven. Het lijkt eerst eenvoudig: de eenlettergrepigheid
van slip en snip is in overeenstemming met de plaatsing tussen vrouwelijke rijmparen.
Maar dan zou men moeten aanvaarden dat de mannelijkheid van hen alterneert
met de vrouwelijkheid van ghevat had en gat had, en de vrouwelijkheid van Man
ben met de mannelijkheid van beck en geck. De laatstaangehaalde reeks alterneert
regelmatig, als we aannemen dat alleen toe het (immers eenlettergrepige) rijmwoord
is. Ook hier een ‘maar’: een identiek rijm als toe / toe is bij Bredero niet te verwachten.
Zien en luisteren we verder, dan merken we b.v.

1

2

‘Dubbelrijm wordt een enkele keer wel eens toegepast in ernstige poëzie, maar in het
Nederlands werkt het snel gekunsteld, zo niet lachwekkend, vandaar dat men het vooral in
humoristische of satirische poëzie aantreft.’ (C. Buddingh', Lexicon der poëzie, 2de druk,
Amsterdam 1977, blz. 56.) Het zal wel geen toeval zijn, dat Hoofts Warenar, die er alle schijn
van heeft een aemulatio van Moortje te zijn, dit stuk verre overtreft in frekwentie en ‘kwaliteit’
van de rijmen die uit meer dan een woord bestaan. De drost is blijkbaar uit op verrassende,
desnoods gedwrongen constructies als zwaer gelane, ramps / Trijn hanekams (vzn. 739/740),
dat we zin mal / ien inval (vzn. 881/882), er vanne schromen / al annenomen (vzn. 1185/1186).
De samengestelde rijmwoorden schiltwacht (vs. 867) en Poelsnip (vs. 1263) worden door de
duitse komma's die het dubbele rijm aangeven, in hun bestanddelen gesplitst; in vuersingen
/ duer gingen (vzn. 2627-2628) is het teken niet aangebracht.
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op dat het geval slecht of / recht of in de rijmenreeks van de vzn. 1220-1227, afgezien
van de bijzonderheid dat er het middenrijm tussenin zit, overeenkomst vertoont met
het bovengeciteerde geval Jan hen / Man ben, evenals eet wat / weet wat (vzn.
2032-33) en wat in / gat in (vzn. 2399-2400): ze staan als een soort hermafrodieten
tussen een mannelijk en een vrouwelijk rijmpaar in. Een eventueel verschil in
beklemtoning tussen de rijmende syllaben is hier blijkbaar van geen belang. In de
rijmreeks brocht / verkocht / Kerck spoen / werck doen / weter van / verbeteren an
/ ghesocht / oppebrocht (vzn. 1252-59) mogen we het dubbele rijm als vrouwelijk
opvatten; een aristarch onder de kamerbroeders zou zeker afgekeurd hebben dat
het door vier mannelijke rijmregels werd gevolgd, waarvan bovendien de laatste
twee het vlak tevoren gebruikte rijm -ocht herhaalden.
Tenslotte vraagt nog een bonte serie onze aandacht, vlak voor het eind van het
stuk: nam / quam / quanckt vryen / langkt tyen / scheen stiet / alleen niet / Flip / slip
/ Krijchs-luy / Trijn en Truy / riepen / sliepen (vzn. 3329-40). Hier is alle alternantie
een ogenblik zoek. Niet al te gewaagd lijkt de gevolgtrekking dat in Moortje het
dubbele rijm dikwijls samengaat met ontregeling van de alternantie van mannelijk
en vrouwelijk rijm. Maar regelmaat is heel goed mogelijk: dier doen / sier doen (vzn.
790-91) gedraagt zich als mannelijk rijm tussen twee vrouwelijke, wilt lacht /
schiltwacht (vzn. 866-67) evenzo, ghedeckt was / gheleckt was (vzn. 936-37), te
koope was / ontloope was (vzn. 976-77), schoncken hadde / ghedroncken hadde
(vzn. 992-93), persoon is / angheboon is (vzn. 1044/45) en ontrent is / bekent is
(vzn. 1052/53) worden voorafgegaan en gevolgd door mannelijke rijmen.
In combinatie met het gepaarde eindrijm komt, zoals we al even zagen, in Moortje
op enkele plaatsen middenrijm voor, het type dat de Franse rhétoriqueur Jean
1
Molinet ‘réthorique batelée’ genoemd heeft en dat in zijn eenvoudigste vorm lang
geliefd is geweest bij onze kluchtspelschrijvers. Het eerst treedt het op in Kackerlack's
verslag van zijn marktwandeling: de vzn. 645-738, daarna in de praalhanzerij van
Roemert: de vzn. 1220-1228. Er zijn drie gevallen waar het middenrijm maar eenmaal
voorkomt: vs. 2479, 2607 en 3274. Het is mogelijk dat die losse gevallen onopzettelijk
uit Bredero's pen gevloeid zijn, zoals het rijm van de halfverzen in de vzn. 1466-1467
toevallig lijkt. Toch kan

1

Zie b.v. S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleijns Const van Rhetoriken, blz.
129-131.
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een acteur met een onverwachte klankherhaling wel degelijk de gewenste extra
klem aan zijn woorden geven: dat geldt in het bijzonder voor de uitbarsting van
Angeniet, vzn. 2475-2480. Daar worden de eindrijmwoorden huyt en uyt, die met
hun in het rijm weinig frekwente uy-klank naar het scheldwoord schavuyt leiden,
gesteund door de uy van guytery in vs. 2478.
Bredero toont zich in Moortje de virtuoze rijmer die we uit zijn andere werk kennen.
Het populaire middenrijm, het dikwijls vermakelijke dubbelrijm versmaadt de
humanist-uit-de-tweede-hand niet. Opmerkelijk is niet zozeer dat hij zich
onregelmatigheden veroorlooft, als wel dat er soms aanzienlijke stukken zonder
onregelmatigheden zijn.

Metriek
De toeschouwers, althans de broeders-kameristen, moeten bij de première in 1615
duidelijk gemerkt hebben dat er in het Moortje, evenals in Rodd'rick en Griane,
verschillende typen verzen gesproken werden. Wel kwamen de passages in
zeslettergrepige verzen, die men zich uit die stukken kan hebben herinnerd, ditmaal
1
evenmin voor als koor- of sololiederen in diverse dichtvormen , maar ieder moet het
onderscheid hebben kunnen horen tussen de dialogen in ‘Franse maat’ waarmee
het stuk begon en de vertrouwde rederijkersverzen waarin Kackerlack zich liet gaan
toen hij het marktgedoe beschreef in II. Ruwweg kunnen we zeggen dat de passages
in wat men - niet helemaal juist - vrije verzen pleegt te noemen, de volgende zijn:
639-739

het beschrijvende gedeelte van het
relaas van Kackerlack;

1478-1533

het jongeluisgesprek van de vorige dag,
weergegeven door Reynier;

1999-2073

de monoloog van de beschonken
Frederyck en zijn avances tegenover
Angeniet;

2202-2296

de militaire voorbereidingen voor het huis
van Moy-aal;

2302-2402

de daaruit voortvloeiende discussie;

2585-2694

de herinneringen van Geertruy.

1

Het lied ‘Moy Aeltjen is't soo haest vergheten’ (Groot Lied-boeck, blz. 319-321 in deel I van
onze uitgave) past in de situatie van het 1ste bedrijf, maar - misschien ook naar Bredero's
oordeel - minder goed bij de stijl van het stuk.
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Het overige, dat is ongeveer 85% van het stuk, is geschreven - althans: in de druk
overgeleverd - in een verstype dat in de overgrote meerderheid der gevallen de
volgende kenmerken heeft: 12 lettergrepen (tenzij het rijm meerlettergrepig is), de
beklemtoonde lettergreep van een woord betrekkelijk zelden op een oneven plaats
in het vers, een syntaktische of ritmische grens - op zijn minst een woordgrens - na
de zesde syllabe, en gepaard rijm. We herkennen de ‘jambische’ alexandrijn, waarin
Daniël Heinsius zich als dichter van ‘de goddelicke Lofsang van Iesu Christo’ een
meester had betoond, de dichtvorm die eeuwenlang in onze ernstige toneelpoëzie
zou blijven heersen. Op alle vier herkenningspunten echter zijn bij Bredero
uitzonderingen mogelijk of zelfs veelvuldig.
Heel wat verzen in alexandrijnenpassages hebben een syllabe te weinig of te
veel, zoals respectievelijk:
En segghen: staeter nu buyten datje swiet, (vs. 850)
Wat segghen sy, Roemer het bloedt in zijn ooren. (vs. 1223)
Wat gherammel heb ick hier? jy sult de waarheyt spreecken,
En beginnen daar jy eerst u reden by liet steecken. (vs. 199-200)

Dit laatste koeplet wordt voorafgegaan door een veel langer vers, dat doet denken
aan een zegswijs:
Ist geen jammer dat liegen sondt is, daert so wel te pas kompt? (vs. 198)

Tamelijk gewoon is - niet alleen bij Bredero - de zogenaamde ‘omzetting van de
eerste’ (en, in verband met de cesuur na de eerste vershelft, de vierde) ‘jambe’; ook
andere oneven lettergrepen dan de eerste en de zevende kunnen accent dragen.
Wij kunnen niet nagaan of deze antimetrieën voor de tijdgenoten van Bredero zo
expressief werkten als ze het soms voor ons doen:
ick spot maar met den dringhert,
Ten is gheen Ritsaardt! ghy Toovenaar ghy maackt myn
Een ander mensch, als ick voor dese plach te zyn. (vs. 304-306)

De hier geciteerde plaats is ook uitzonderlijk door het enjambement, ‘maackt myn
Een ander mensch’, een vrijheid die zeldzaam moet zijn in een tekst waar het zozeer
aankomt op het rijm.
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Andere voorbeelden van antimetrie die ons expressief voorkomen:
Om te bedrieghen myn simple onnooselheydt (vs. 330)
Ghelijck sommighe luy, die so hebben gheklieckt (vs. 970)

Veel Indianen zyn kunstighe kloecke Menschen: (vs. 1911)

Tamelijk zeldzaam is het ontbreken van een woordgrens na de zesde lettergreep:
Ghy sult de kost wel krijghen, houtje maar wat slecht; (vs. 801)
Van haat, en van Italiaensche deuchnietery, (vs. 821)

Het negéren van de cesuur, in combinatie met vrijheid in de accentuering, kan
levendige verzen opleveren:
Hy trouwe? ja koopje geen glas? ick denck wel neen. (vs. 182)
Also! liech al voort, wel seecker jy kuntet prompt, (vs. 197)

Een frekwente ritmische vrijheid ten koste van de cesuur is de dipodische versbouw,
waarbij niet de zesde maar de vierde en achtste syllabe zware klemtoon krijgen:
Van welck door jonckheyt sy gheen kennis heeft ghehadt. (vs. 146)
Om haar te veyllen by de Turcken of Barbaren. (vs. 232)

Aan de afwijkingen van de regel: gepaard rijm, afwisselend mannelijk en vrouwelijk
of glijdend, is op blz. 70-73 aandacht besteed.
In de edities van verscheiden toneelstukken in deze reeks - Rodd'rick ende
Alphonsus, Lucelle, Spaanschen Brabander - is de dichtvorm uitvoerig aan de orde
geweest. Daarnaar kan nu verwezen worden. In Moortje blijft de versgevoelige lezer
geboeid door een dichter die de oude en de nieuwe vormen beheerst, maar zich
niet aan de gekozen regels houdt zodra een afwijking - waarom dan ook aantrekkelijker is.
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VII Geschiedenis van de waardering
De oudste getuigenissen van waardering zijn de - in Bredero's tijd gebruikelijke lofdichten: vijf sonnetten van vrinden, die in de eerste druk van Moortje tot het
voorwerk horen en in de herdrukken achter het stuk zijn geplaatst. In drie ervan ligt
de nadruk op de zedelessen: ook zonder noemen van namen worden de toewijding
van Koenraat, de onberekenbare bereidwilligheid van Moy-aal, de bedrieglijke vleierij
van Kackerlack, de holle opschepperij van Roemert en de dolle verliefdheid van de
jeugd, elk twee- of driemaal, tot navolgenswaard of waarschuwend voorbeeld gesteld.
In het laatste lofdicht wordt niet op de rol van vrouwen gezinspeeld, maar krijgt de
vaderliefde van Lambert aandacht. Dit alles hoeven geen spontane uitingen van
bewondering te zijn: liefhebbers van komisch toneel hebben het altijd wijs gevonden,
met een beroep op de stichtelijkheid, de opbouwende waarde, op te komen voor
de muze hunner voorkeur.
Het compliment dat een lofrijmer meent te formuleren in de gelijkstelling van
Bredero met Terentius, waarvoor de auteurs van het eerste, het derde en het vierde
sonnet niet zijn teruggedeinsd, lijkt een weinigzeggende beleefdheid jegens een
vertaler, maar toch kan er wel echte voldoening en trots achter zitten wegens de
inlijving van een klassiek geschrift in de Hollandse litteratuur, een inlijving die
gelijkwaardigheid kan suggereren. Het laatste drempeldicht releveert een andere
letterkundige nieuwigheid: de ‘Franse maet’, en verder de komische kracht van de
taal en in de slotregel de realistische uitbeelding van de karakters.
Een heel andere waardering vinden we, kort na de verschijning van Moortje, bij
Vader Cats. In zijn Silenus Alcibiadis sive Proteus (Amsterdam 1619, titelprent
gedateerd 1618) plaatst hij voorin een gedicht ‘Aen de Zeeusche Ionck-Vrouwen’.
Bij monde van ‘Venus soon’ worden daar de Hollandse minnedichters genoemd:
Heinsius, Hooft, Bredero:
wie en sou niet branden,
Als BREDERO brengt voort (ick laet nu staen Moy-ael)
Een werck niet boers voor-waer, hoe-wel in boersche tael?

We dienen hier te bedenken, dat in 1616 - naar men veronderstelt - een bundel
liederen van Bredero uitgekomen was, waarvan we de voorrede kennen uit zijn
postuum in 1621 verschenen Geestigh Liedt-Boecxken en het Groot Liedt-
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boeck van 1622. In die voorrede speelt de dichter met de woorden boert en boersch:
hij biedt al in de aanhef de ‘Lustighe en vrolijck-moedighe Maaghden en
Ionghelinghen’ zijn liederen aan om op feesten te ‘gebruycken’ of om ‘u selven van
swaermoedighe gedachten te ontledighen met haare boertighe vermakelijckheydt
/ want sy hebben voorseker een aartjen van my haar Vader / die wel eer een
sonderlinge wel-lusticheydt uyt der Boeren ommegang haalde / welcker boertige
treekjes zy op het levendigste na spelen en spreken sullen’. In een eeuw waarin
men niet veel verschil zag tussen woordspel en etymologie kan dat samengaan van
boertigheid in Bredero's liederen met ‘boers’ dialect de aandacht van Cats getrokken
hebben en hem wat veel nadruk hebben doen leggen op de ‘boerse’ taal van het
Geestigh Liedt-Boecxken, dat toch ook in zijn ogen van een allesbehalve boerse
1
geest afkomstig was: niet voor niets was de eerste druk - hoogstwaarschijnlijk - ter
perse gelegd door de beroemde humanist Petrus Scriverius. Van zo'n minnedichter
prees Cats het werk, in één adem met dat van de gestudeerde dichters Daniël
Heinsius en P.C. Hooft (in 1616 en 1618 verschenen drukken van de Nederduytsche
Poemata van Heinsius, in 1618 de tweede druk van Hoofts Emblemata Amatoria).
Maar Cats moest een uitzondering maken voor iemand als Moy-aal, of voor het stuk
waarin zij de centrale figuur was - Cats, wiens dichtwerken eenmaal de
huwelijksmoraal voor de protestantse vrouw zouden verkondigen.
Vatten we ‘waardering’ op als: succes bij het publiek, dan zijn er wel objectieve,
maar waarschijnlijk onvolledige gegevens te vinden, vooral wat het aantal vertoningen
2
betreft. J.P. Naeff, die dit constateert , geeft echter voor de periode 1630-1680, op
grond van het aangevulde handschrift van Worps Geschiedenis van den
Amsterdamschen Schouwburg, de volgende cijfers: Stommen Ridder 35, Spaanschen
3
Brabander 31, Moortje 28, Lucelle 15 . Meer houvast hebben we aan de frekwentie
van de afzonderlijke herdrukken. In de bibliografie van Unger is al te zien dat Moortje,
met uitzondering van Spaanschen Brabander, het enige avondvullende stuk van
Bredero is dat in de 17e eeuw meer dan vier drukken heeft beleefd buiten de
verzamelbundels Alle de Spelen van 1617 of 1622 en Alle de Wercken van 1638,
4
1644 of 1678 .
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Men zie Stuivelings Inleiding in deel II van onze editie van het Groot Lied-boeck, blz. 11-12.
J.P. Naeff, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (Gorinchem 1960), blz. 29.
J.P. Naeff, a.w., blz. 29-30.
J.H.W. Unger, G.Az. Brederoo. Eene bibliographie (Haarlem 1884), blz. 33-69.
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Het duidelijkste blijk van waardering is navolging. In dit opzicht staat Bredero's
Moortje op één lijn met de Annales van Tacitus, verscheiden sonnetten van Petrarca
en de Pastor Fido van Guarini! Immers toen er een kasstuk nodig was om de dure
enscènering van de Baeto goed te maken, heeft Pieter Corneliszoon Hooft,
waarschijnlijk onder de verse indruk van de vertoning van Moortje, of misschien van
de lectuur van het handschrift of van gesprekken over Bredero's plan voor de
bewerking, hetzelfde procédé toegepast op de Aulularia van Plautus dat Bredero
had geïnaugureerd ten opzichte van de Eunuchus van Terentius. Geïnaugureerd
voor de Nederlandse toneelschrijfkunst althans, want Catharin Ledoux was hem
1
voorgegaan . En de navolger had een voorsprong die beider prestaties
onvergelijkbaar maakt als bewerkingen van klassieke litteratuur: hij was vertrouwd
met het oorspronkelijk.
Op grond van diverse overeenkomsten, - in typen, in intrige, in woordgebruik of
namen, - heeft men invloed van klucht- en blijspelen van Bredero aangewezen.
2
Naeff somt ook deze gevallen op ; het Moortje noemt hij uitdrukkelijk in verband
met de Klucht van de bedrooge Gierigaart van zekere M. Waltes (1654) en met Sr.
Filibert van Joan van Paffenrode (1657). Het is hachelijk om op niet meer dan
gelijkluidende uitdrukkingen af te gaan, maar in combinatie met verdere
omstandigheden kunnen ze navolging waarschijnlijk of zeker maakt. Een voorbeeld
3
van het eerste is het citaat uit Franssoons Giertje Wouters bij Kalff : ‘vrees ghy niet,
dat Breero in sen darmen quaet is’. Niet alleen de naam van de dichter, - vijf jaar
tevoren overleden, - maar ook de omstandigheid dat Jan Franssoon een drempeldicht
4
voor Moortje heeft geleverd , maken het hoogstwaarschijnlijk dat in sen darmen
quaet is afkomstig is uit vs. 2238. Zekerheid, voorzover de filologie die geven kan,
5
hebben we in de berijmde Terentius-vertaling van Jacob Westerbaen . Met de vzn.
587-588 vergelijke men, b.v., deze verzen uit zijn Eunuchus-berijming:
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Zie hiervoor, blz. 20-24.
J.P. Naeff, a.w. blz. 31-33.
J.P. Naeff, a.w., blz. 25. Een ander voorbeeld: ‘ick sou jou jou reusel an flarden scheuren;
En spouwen jou als en dubbelen Arent midden deur.’ J. Franssoons Giertje Wouters, ... Op
o

4
5

nieuws ghedruckt voor de derde maal (Amst. 1640), fol C 1 r , te vergelijken met Moortje vs.
1229. Het stuk vertoont duidelijker reminiscenties aan Lucelle.
Zie verderop, blz. 127.
J. Westerbaen, De VI comediën van Terentius, Den Haag 1657, blz. 15 enz.
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Help hemel! wat verschilt den een al van den ander?
Een wys man by een sot? een botmuyl by een schrander?

Met vs. 608:
is 't so met u geschooren
Dat ghy oock uw verstand hebt met uw goed verlooren?

Met vzn. 2457b-2458:
Is dat Thaïs niet? sy is 't; de haenevoeten
Sijn mijn gebreydt, wat raedt? hoe raeck ick hier van daen?

De arts-aardrijkskundige dr. Olfert Dapper is misschien de eerste in de lange reeks
van degenen die Moortje geprezen hebben om zijn ‘oprechte Hollandtse manieren
van spreeken’ en omdat het (anno 1665) ouden van dagen het gevoel kon geven
‘dat ze noch vijftigh jaren jonger, in de Vleys-hal, op de Vogel- en Vis-markt, en daer
omtrent, van hunne oude koopwijven geroepen, en door 't prijzen van hun waren,
1
tot koopen aengelokt worden .’ Deze getrouwe weergave van de werkelijkheid,
althans beschrijvende passages die die indruk maken, vergeet men bij de beoordeling
nooit. Ruim een eeuw na Dapper is het G. van Hasselt: ‘Het Moortjen beveel ik daer
geheel voor aen (nl. om “de gansche manier van leeven der vorige eeuw” vertoond
te zien); uit dat zal men ook de oude ligging van Amsterdam, niet zelden beter dan
uit de kaerten, kunnen opmaeken: wy hebben 'er eene lyste in van alle vaste plaetzen
van de visch, hoender, beuling en verkoopsters van andere waeren met haere
gewoone tael daer by, welke hier voor byzonder nuttig is: men heeft 'er zich daerom
2
reets van bediend .’ Hij doelt hier niet op de geleerde Balthasar Huydecoper: in
diens Proeve van Tael- en Dichtkunde wordt Bredero wel vijftig keer aangehaald,
maar Moortje niet meer dan tweemaal - hetgeen altijd nog twee keer meer is dan
3
de Spaanschen Brabander .
In het begin van de paragraaf Taal, stijl en dichtvorm is eraan herinnerd, hoe de
wetenschappelijke belangstelling voor de blijspelen van Bredero eerst de
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Geciteerd bij J.P. Naeff, a.w., blz. 34.
G. van Hasselt, Over de eerste vaderlandsche klugtspelen (Utrecht 1780), blz. 90.
B. Huydecoper, Proeve van Taal- en Dichtkunde (...), (Amsterdam 1730).
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verouderde woorden en uitdrukkingen gold . Die belangstelling schijnt een
voortzetting van die van Dapper en Van Hasselt, maar sluit vooral aan bij de
taalhistorische studies van Huydecoper. Tegen de eenzijdigheid van Matthias de
Vries in zijn Warenar-editie keerde zich Bakhuizen van den Brink in het beroemde
2
Gids-artikel van hetzelfde jaar 1843 : ‘Voor ons is Hooft de blijspeldichter, voor ons
zijn Bredero en zijn navolgers niet gestorven.’ Hij vertrouwt dat de door De Vries
geprezen Griane, Lucelle en Rodd'rick ende Alphonsus ieder lezer ‘zullen vervelen
en verdrieten, in vergelijking van het M o o r t j e en den S p a a n s c h e n
B r a b a n d e r .’ ‘Wat is Langendijk’, roept hij uit, ‘wat zijn onze latere blijspeldichters
in vergelijking met Bredero?’
Van den Brink en zijn mede-erfgenamen van Aarnout Drost hadden inmiddels de
springlevende kluchtetaal van Warenar, Moortje en de Brabander bepaald niet
versmaad toen het gold, de nagelaten romanhoofdstukken van hun vriend uit te
breiden tot een volledig verhaal, waarin, nog meer dan de kostuums, de dialoog de
3
lokale kleur moest leveren . Anderzijds wisten de litteratuurhistorici die met De Vries
aanstoot namen aan de onwelvoeglijkheid van Bredero, in Moortje en in andere
blijspelen toch wel veel te waarderen. Jonckbloet b.v., evenals De Vries de zwakheid
van Bredero's compositievermogen betreurend, oordeelt dat ‘de gebreken in de
samenstelling van het algemeene tafereel rijkelijk vergoed worden door de
onweerstaanbare aantrekkelijkheid der schildering van bijzonderheden.’ En: ‘Die
eigenaardige bijzonderheden waarmede hij zijne navolging stoffeert, doen opnieuw
uitkomen, hoe voortreffelijk Bredero's aanleg was voor de teekening van dramatische
figuren, hoe ruimschoots hij bedeeld was met die gave van opmerking, die ook onze
4
schilderschool kenmerkt . Met dit laatste spreekt hij vierkant zijn vriend en collega
De Vries tegen, die de dichter ‘die juiste en scherpe karakterteekening,
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Zie hiervoor, blz. 64.
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Hoofts Warenar, uitgegeven door De Vries’, De Gids VII (=
1843). Herdrukt in Id., Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren III
(Den Haag 1876), blz. 307-339.
Men zie de uitgaaf van Aernout Drost, De pestilentie te Katwijk door Albert Verwey en C.G.N.
de Vooys (Amsterdam 1906; herdruk Amsterdam 1933).
Achterin heeft De Vooys een groot aantal archaïsmen verklaard, veelal met vermelding van
de herkomst. Een keer of twintig wordt Moortje genoemd. Daar zijn weinig gevallen aan toe
te voegen, in tegenstelling tot de opgemerkte ontleningen aan Warenar en Lucelle.
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, vierde druk (Groningen
1883), blz. 301.

G.A. Bredero, Moortje

82
die, uit eene diepe kennis van het menschelijk hart in al zijne verscheidenheden
voortgevloeid, door de meesterlijke hand van den kunstenaar ontworpen, den
1
schoonsten trek van het blijspel uitmaakt’, juist ontzegd had . Toch was het toneelstuk
van Bredero, dat Penon opnam in de bij Jonckbloets Geschiedenis horende
bloemlezing, geen blijspel, zelf niet de tragikomedie, maar Rodd'rick ende
2
Alphonsus .
Nu was er in de kwarteeuw tussen de verschijning van de Warenar-editie van De
Vries en het jaar waarin de litteratuurgeschiedenis van Jonckbloet voor het eerst
uitkwam, wel iets van belang gebeurd: in 1859 had Jan ten Brink zijn
prijsverhandeling over Bredero (en blijkens de titel in het bijzonder over ‘het
3
Nederlandsche blijspel der 17de eeuw’) gepubliceerd .
De Groningse faculteit had in 1855 niet meer gevraagd dan een Aesthetica
disquisitio de operibus dramaticis Gerbrandi Adriaensz. Brederode en aan die
uitdaging beantwoordt de bekroonde verhandeling beter dan aan de ondertitel, die
bij de omgewerkte herdruk van 1888 niettemin gehandhaafd werd. Aan het slot van
zijn studie bespreekt Ten Brink Moortje en Spaanschen Brabander uitvoerig, nadat
hij in een eerder hoofdstuk, onder meer met grote aanhalingen uit het artikel van
Bakhuizen van den Brink over de Warenar, ‘Bredero's aanstootelijkheid’ heeft
4
weerlegd en het ‘Ethisch doel van Bredero's blijspel’ aangewezen . Dit doel, de
zedengeseling, kan in verband met Moortje moeilijk ter sprake komen: de hele
geschiedenis is in het Amsterdam van die tijd onwerkelijk, slechts enkele personen
horen in de toenmalige realiteit thuis. Dat het stuk ‘door Bredero's eigenaardig talent’
5
bewaard is gebleven ‘voor algeheele beteekenisloosheid’ toont Ten Brink tenslotte
aan door de marktmonoloog van Kackerlack, het ‘kostelijk verhaal van Reynier’ dat
voorafgaat aan zijn ontmoeting met de gegrimeerde Writsart, de overwegingen van
Frederyck op weg naar het huis van Moy-aal en de herinneringen van Geertruy
uitvoerig, met veel aanhalingen weer te geven. Bij herhaling beklemtoont hij dat een
uitweiding slechts berust op ‘anderhalve versregel’ of ‘een enkele wenk van
Terentius’.
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M. de Vries, P.C. Hooft's Warenar (Leiden 1843), blz. XVIII.
G. Penon, Nederlandsche dicht- en prozawerken (...) III (Groningen, 1886), blz. 323-414.
J. ten Brink, Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historiesch-aesthetische studie van het
Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw (Utrecht 1859).
A.w., ‘tweede, geheel omgewerkte druk’, III: De kluchten en de blijspelen (Leiden 1888), blz.
13-44.
A.w., III, blz. 160.
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Het eindoordeel wijst zowel een totaal ongunstig vonnis van Jeronimo de Vries als
een bovenmatige lofprijzing van Willem de Clercq af. ‘De geheele zeventiende
eeuw’, zegt de (latere) Leidse hoogleraar, - die een tijdgenoot van Carel Vosmaer
was, - generaliserend, ‘had zich nog te weinig rekenschap van 't innigst wezen der
klassieke kunst gegeven’ en ‘Bredero's onderneming’ was ‘reeds van den beginne
tot schipbreuk veroordeeld.’ Maar door de ingevoegde ‘Verhalen’ worden er ‘eenige
opmerkelijke lichttinten’ aan bijgezet, en wordt het als ‘zijne eigenaardige taak’
getoond, zegt de (latere) realistische romanschrijver en correspondent van Emile
Zola, ‘naar de vrije inspiratie zijner kostelijke gaaf, eene altijd frissche, welgelijkende
schilderij van het leven zijner dagen aan het nageslacht over te leveren.’
De volgende handboekschrijvers wijken in hun beoordeling even weinig van het
pionierswerk van Ten Brink af als hun voorganger Jonckbloet had gedaan. Kalff
2
prijst de ‘uitweidingen en invoegsels’, al zijn ze niet ‘alle ter snede aangebracht’ .
Te Winkel, die veel nadruk legt op de onwaarschijnlijkheden die de verplaatsing van
Athene naar Amsterdam heeft meegebracht, en vindt dat het verschil tussen Moy-aal
en Thais het stuk ‘platter’ heeft gemaakt dan het origineel, looft alweer alleen de
‘uitvoerige tusschenvoegsels, die weliswaar aan de kunsteenheid van het stuk
schade toebrengen, maar waarin met groot talent en veel geest de eigenaardigheden
3
van het Amsterdamsche leven (van Bredero's) dagen geteekend zijn .’ Prinsen is
vooral verdedigend. Al ‘mag de opzet van het stuk wat te Romeinsch gebleven zijn,
meesterlijk heeft Bredero hier toch het Amsterdam van zijn tijd in den wilden
zinneroes, die met zijn krachtige levensuiting moest gepaard gaan, uitgebeeld.’ De
personages komen Prinsen niet zo anachronistisch voor: ‘Zoo waren er wel
4
Amsterdamsche jongens en snollen in het begin der 17de eeuw.’ Walch
daarentegen, die duidelijk geniet van de ‘oudvaderlandsche plastische verhalen’,
pikt de ‘tafelschuimer’, - ‘niet den indruk (makend) als zoodanig aan de vaderlandsche
werkelijkheid te zijn ontleend’ - eruit als voorbeeld van de bestanddelen waardoor
Moortje ‘toch niet
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A.w., III, blz. 180-181.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde IV (Groningen 1909), blz. 168.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 2de druk (Haarlem 1923),
III, blz. 177.
J. Prinsen JLzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis, derde druk
(Den Haag 1928), blz. 283.
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heelemààl autochthoon’ aandoet . Knuvelder tenslotte zegt in een paar regels niets
2
nieuws .
Ongeveer tegelijk echter met de eerste druk van Knuvelders Handboek verscheen
deel IV van het door Baur geredigeerde standaardwerk. Daarin hadden Overdiep
en zijn leerling Van Es de Renaissancelitteratuur voor hun rekening genomen.
Overdiep in zijn diepgaande bespreking van Moortje acht ‘de realistische intermezzo's
in vertelden vorm’ van belang: ‘Hier schilderde Bredero voor “de slechte gemeente”
het Amsterdamsche leven in den “goeden” ouden tijd van dertig, veertig jaren her,
zooals het zich afspeelde rondom de buurt waar Bredero woonde, de Oudezijds
3
Voorburgwal.’ Hij ziet het stuk ook als toneelspel: ‘Een meesterwerk van parodie,
van burleske dramatiek is de aanval van Roemer en zijn leger op het huis van
4
Moy-aal.’ Nadruk legt hij op het moralizerende karakter van het stuk: ‘Een spiegel
der menschelijke dwaasheid, in het lichtzinnig en weeldedronken Amsterdam’,
waarbij Overdiep vermoedelijk meer aan 1615 dan aan 1575 denkt. ‘De ernst en
de deugd van eenvoudigen van hart en ziel stelt (de dichter) echter daar tegenover,
en in de intrigue ook zijn lichtpunten’, namelijk dat ‘Moy-aal, in eerlijken toorn
ontvlamd, (Writsart) tot besef van zijn groote zonde (weet) te brengen’ en dat
Angeniet ‘den brutalen Koenraad (weet) te overbluffen en tot rede te brengen door
haar fantasie over de gruwzame straf, die (Writsart) wacht’.
Dieper dan de schrijvers van volledige litteratuurgeschiedenissen kon ook de
Bredero-kenner Knuttel gaan. In de inleidende studie waarmee deel III van zijn editie
van de Werken begint, besteedt hij aan Moortje ruim drie bladzijden, die hij later
grotendeels herdrukt in zijn monografie Bredero, waarbij alleen een passage over
5
de identiteit van Moy-aal vervangen is . Hij constateert vooruitgang in de ‘aanpassing’
als hij de ‘verbluffend’ geringe en weinig talrijke wijzigingen prijst, waarmee Bredero
‘toch een hele stap verder’ gaat dan bij -
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J.L. Walch, Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (...), tweede druk
(Den Haag, 1947), blz. 313.
G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, vijfde druk,
II (Den Bosch, 1971), blz. 219-220.
G.S. Overdiep, ‘Bredero's dramatiek’ in F. Baur (red.), Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden IV (Den Bosch, 1948), blz. 303.
G.S. Overdiep, a.w., blz. 304.
J.A.N. Knuttel, Bredero, poëet en Amsterdammer, tweede druk, herzien door Th. U. de Vries
en J.B. de Klerk (Amsterdam, 1968), blz. 158 vlgg.
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drie jaren eerder, in Griane, - ‘het doen optreden van een hollandse Bouwen Langlijf
in een byzantijns-hongaarse omgeving.’ Aan ‘de eigenlijke handel’ is niets
toegevoegd, de uitbreidingen ‘zijn episch, niet dramatisch.’ Anders dan de wijzigingen
in de plot zijn ze ‘talrijk, soms onbescheiden van omvang en vallen Terentius
desnoods op het ongelegenste ogenblik in de rede.’ Maar ook: ‘Hier voor het eerst
ontplooit Bredero zijn volle kracht als schilder van het amsterdamse burgerlijke
leven, van de amsterdamse straat en om deze praestatie vooral heeft Amsterdam
hem lief gekregen.’
Knuttel heeft oog voor ongelukkige details: ‘Ik laat daar nog, dat het relaas van
het zeegevecht, zo als Bredero het doet, niet in de mond van Moy-ael past - hierin
ligt een zich laten gaan van de dichter, dat ook zijn bekoring heeft. Raarder is reeds
het lange verhaal van Kackerlack, op het zeer ongeschikte moment dat Katrijntje
staat te wachten om weggebracht te worden. Doch een zeer hinderlijke fout moet
het heten, wanneer Writsart, een en al opwinding omdat hij het spoor van Katrijntje
kwijt is, Koenraadt een grapje gaat vertellen en een hele verhandeling houdt over
het gebruik van schoonheidsmiddelen.’ Ritsart, ‘die juist een slavin voor Moy-aal
heeft gekocht’, barst verontwaardigd tegen de slavenhandel uit. ‘Het meest spijten
(Knuttel) twee ongevoeligheden’: dat Writsart een onmens wordt doordat Bredero
hem zijn slachtoffer Katryntje (zijn toekomstige gemalin ...) ‘bij de haren over de
vloer’ laat slepen, en dat de bewerker trouw blijft aan het oorspronkelijke slot, waar
1
Ritsart ‘min of meer een souteneursrol’ toebedeeld krijgt .
Aan deze bloemlezing uit de beschikbare gegevens zal in het hoofdstuk over de
voorstellingen nog iets worden toegevoegd. Het bovenstaande overziend kunnen
we zeggen dat Moortje in de 17de eeuw vrijwat voorstellingen en herdrukken heeft
beleefd en in de tweede helft van de eeuw vertedering opwekte doordat het
herinneringen aan het kleine Amsterdam van vroeger verlevendigde. Een eeuw
later onderbreekt Van Hasselt een langdurige Bredero-eclips door belangstelling te
vragen voor de realia die te vinden zijn in de ‘eerste vaderlandsche klugtspelen.’
De Bredero-renaissance begint als een voortzetting van de werkzaamheid van Van
Hasselt: als Matthias de Vries, de aanstotelijkheid negerend, het belang van Hoofts
Warenar voor de Hollandse woordgeschiedenis heeft bepleit, roeren zijn
generatiegenoten zich enerzijds ten einde het

1

J.A.N. Knuttel, a.w., blz. 162.
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lezende publiek ervan te doordringen dat de oude kluchten niet alleen lexicografisch,
maar ook letterkundig van waarde zijn, anderzijds om door tekstuitgaven en
woordenboeken de studie waartoe De Vries heeft aangespoord, te bevorderen.
Moortje is dan de eerste tekstuitgaaf in de Bredero-renaissance, in 1859.
Bij het begin van de, academisch aangespoorde, Bredero-studie tracht Ten Brink
de bezwaren wegens onzedelijkheid tegen het werk van Bredero op zij te zetten.
Hij en zijn generatiegenoten en opvolgers zijn veel meer ontevreden over de
ongelukkige manier waarop de dichter invoegsels van eigen vinding in de bewerking
van het klassieke stuk heeft opgenomen, invoegsels die alle beoordelaars, voorzover
ze zich daarover uitspreken, als hoogtepunten in Moortje beschouwen. Al toont Ten
Brink geen zedelijke opbouw door satire, Overdiep ziet duidelijke voorbeelden en
waarschuwingen en Knuttel, omgekeerd, wordt smartelijk getroffen door onzedelijke
trekjes bij de zeventiende-eeuwer. Zo zijn we, nu Moortje het artistiek geweten
enigermate bevredigt, terug bij de overoude vraag naar de zedelijke waarde van
het werk.

VIII Tachtig jaar voorstellingen
Over de voorstellingen van Bredero's toneelwerken in zijn eigen tijd weten we niet
1
veel . Daarentegen is er in de pers van dag- en weekblad wel iets te vinden over
de opvoeringen sedert de Bredero-renaissance.
Nadat het Hooft-jaar 1881, niet tot ieders tevredenheid, aanleiding was geweest
2
tot het vervaardigen en vertonen van een kuisende omwerking van Warenar , heeft
men in 1885 de wijste partij gekozen en het eeuwfeest van de

1

2

Men zie in S. Koster, Van schavot tot schouwburg (Haarlem, 1970), de affiche voor een
zomervoorstelling buiten Haarlem, en voorts de mededeling over Rotterdamse voorstellingen
in 1689 en 1691 van J.C. van Holten in NTg XLV (1952), blz. 227-228.
Het rapport van de ‘subcommissie voor de tooneeluitvoering’ is afgedrukt achter de
herdenkingsrede Pieter Corneliszoon Hooft van dr. W. Doorenbos (Amsterdam, 1881). De
commissieleden Alberdingk Thijm, Ten Brink en Hofdijk wilden de Warenar wijzigen, tegen
het meerderheidsadvies van Doorenbos, Frank van der Goes, J.N. van Hall, J.C. de Marez
Oyens, J.H. Rössing en A.D. de Vries Azn. De minderheid kreeg haar zin: bij de officiële
herdenking werd Thijms herschepping gespeeld, getiteld P.-Cz-Hoofts Warenar met de pot,
gewijzigd en aangevuld ten behoeve van het Tooneel onzer dagen (Amsterdam, 1881). Details
in het proefschrift van C.G.L. Apeldoorn, Dr. Willem Doorenbos (Amsterdam, 1948), blz.
125-132 en 270-271.
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herontdekte Bredero eensgezind gevierd, behalve met een Bredero-Album van het
tijdschrift Oud-Holland, door het enige blijspel waarvan een nieuwe editie bestond,
namelijk Moortje, te doen opvoeren onder regie van W.P. de Leur, aanhanger van
de historiserende richting van de Meiningers. Het Nederlandsch Tooneel leverde
de spelers, onder wie Christine Poolman de rol van Moy-aal vervulde; Jhr. J.C.M.
van Riemsdijk had de entr'acte-muziek in Oudhollandse stijl gecomponeerd. In De
Amsterdammer van 5 april 1885 bespreekt J.A. Alberdingk Thijm de voorstelling
van 31 maart te Amsterdam als ‘eene belangrijke gebeurtenis’: de acteurs en actrices
‘hebben het bewijs geleverd, dat zij volkomen tegen de taak zijn opgewassen, om
dit oude spel met historische trouw ten tooneele te brengen.’ ‘De schouwburg was
goed bezet, maar niet schoon: 95 pCt waren Heeren.’ Hiermee houdt misschien
verband dat Thijm opmerkt dat het stuk, al overtuigt het niet van de ‘liefdelooze
Liefde der Lichte Vrouwen’, niet onzedelijk is; wel is het indecent. Al eerder had hij
met een bijna zichtbare glimlach genoteerd dat men op het programma de ‘qualiteit’
van Moy-aal (‘een Snol’) had ‘onderdrukt’; nader licht hij zijn oordeel over de
betrekkelijke onbetamelijkheid van Moortje toe door te onderscheiden: ‘De
zedelijkheid blijft, is eeuwig, onveranderlijk. De eischen der decentie veranderen
als een blad op een boom.’ Zijn conclusie is ‘dat men alleen als uitzondering zulk
een vertooning kan toelaten.’ De voorstelling in Den Haag op 7 april wordt in De
Nederlandsche Spectator besproken door Flanor, d.i. Carel Vosmaer. Hij heeft
blijkbaar intens genoten van de antieke Hollandse taal en noemt de scène met
Geertruyt een ‘meesterstukje’, ‘een tafereeltje dat voorwaar gelijk staat aan dat van
1
Shakespeare's beroemde nurse .’ Inmiddels mag men niet vergeten dat een gekuiste
bewerking is gespeeld; gebleven is ‘de heele moraal van het stuk’: die is ‘van niet
twijfelachtig gehalte.’ Veel uitvoeriger dan Alberdingk Thijm beoordeelt hij het
toneelstuk zelf, of liever de ‘valsche wijs’ waarop Bredero de komedie van Terentius
gebruikt heeft: ‘het natuurlijke wordt plat, het losse wordt gemeen.’ De uitweidingen
acht hij typerend voor het 17de-eeuwse wanbegrip als het de klassieken betrof. Het
marktverhaal van Kackerlack, - ‘De vijf regels van Terentius worden er negen en
negentig!’ - een verhaal ‘dat voor een oudheidkundige nu heel aardig moge zijn,
maar misplaatst is in een tooneelstuk’, ‘was alleraardigst zooals het vertoond werd,
maar omdat het de helft ingekort en meesterlijk gespeeld werd; op zichzelf is het
2
daarmêe niet gerechtvaardigd .’

1
2

Vosmaer doelt ongetwijfeld op de scène in Romeo en Julia, I 3.
De Nederlandsche Spectator 1885, nr. 15, blz. 121-122.
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Bijna een halve eeuw later, in hetzelfde jaar 1931 waarin de standaardeditie van
Stoett verschenen is, heeft het Rotterdamsch-Hofstadtooneel het stuk op het
repertoire genomen, onder Dick van Veen als regisseur en met de onvergetelijke
1
Fien de la Mar als Moy-aal. Een recensent roemt het ‘uitstekend bezet gezelschap,
dat voor een magnifieke vertolking heeft gezorgd’ en het raffinement in stem, houding
en gebaar van de hoofdrolspeelster. De heren (Louis van Gasteren als Roemert,
Louis Gimberg als Kackerlack, Eduard Palmers als Ritsart, Jan van Ees als
Frederyck) hadden door hun stemmiddelen nog een voorsprong op haar, maar
niettemin eiste het volgen van de tekst veel moeite, de toeschouwers ontging veel.
De coupures waren niet om fatsoensredenen aangebracht; onder meer werd het
ijsverslag van Lambert overgeslagen.
Een grote gebeurtenis is de vertoning van Moortje in het Holland-Festival van
1957 geweest. Ton Lutz had als regisseur spelers uit ieder gezelschap mogen
kiezen en zelfs de operazanger geworden Hans Kaart bereid gevonden, die als
Falstaff-achtige Kackerlack een van de sterren van de (vijftien) avonden was. Alle
in aanmerking komende critici roemen voorts Myra Ward als Moy-aal en Nell Koppen
als Angeniet, Guus Hermus als Roemert, Paul Steenbergen, van wie het initiatief
afkomstig was, als Koenraadt, Coen Flink als Ritsart, Magda Janssens als Geertruy;
in elke speler is wel iets bijzonders te prijzen. Het moet een uniek moment zijn
geweest, toen onder carillon-gebeier het doek zich opende en het verrassende
decor van Nicolaas Wijnberg zichtbaar werd: een bevroren Amsterdamse gracht,
rechts en links een terrasje en treden, rechts voerend naar het huis van Moy-aal,
links naar een hogere wallekant, middenachter een bruggetje (een ‘sluis’), boven
2
alles uit, op het achterdoek, herkenbare Amsterdamse torenbekroningen. .
De eerste vier bedrijven waren saamgevoegd tot twee, de speelduur bekort tot
een kleine drie uur. Juist in de ingevoegde verhalen, behalve in zijn eigen rol van
Lambert, had Ton Lutz weinig of niets geschrapt, en het is opmerkelijk dat het die
eigen bijdragen van Bredero waren, die door de recensenten eenstemmig als
hoogtepunten werden genoemd; een hunner spreekt van one-man's-shows. De
taal, ‘als door een wonder begrijpelijk geworden’, de Oudhollandse sfeer, die bij
velen namen als Teniers, Steen, Van Ostade, Bruegel, Avercamp opriep, de

1
2

Leidsch Dagblad, 8 december 1931; ook geraadpleegd Virtus Concordia Fides, Orgaan van
het Leidsch Studentencorps, 15 december 1931.
Afgebeeld in Ben Albach, Duizend jaar toneel in Nederland (Bussum, 1965), foto nr. 11.
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magistrale regie, alles werkte samen om dit waagstuk te maken tot een
onvergelijkelijke gebeurtenis in onze toneelhistorie.
Acht jaar later, in 1965, drie en een halve eeuw na de première, heeft Ton Lutz
opnieuw Moortje geregisseerd. Zonder Festival-organisatie achter zich moest hij
zijn spelers kiezen uit zijn eigen Nederlandse Comedie. Van de oude bezetting trad
nu alleen Nell Koppen op, weer als Angeniet. Nieuwe glansrollen waren Kitty Janssen
als Moy-aal, Wim van den Brink als Kackerlack, Paul Cammermans als Roemert,
Allard van der Scheer als Frederyck, Henk Rigters als Koenraadt en Mimi Boesnach
als Geertruy. Het decor en de veelgeroemde kostuums die Wijnberg had ontworpen
deden nogmaals dienst. De kritiek verzwijgt niet dat de ‘verrukkelijke reprise’,
‘opnieuw een feest voor oog en oor’ en ‘een triomf van Nederlands toneel en
Nederlandse toneelspeelkunst’, ‘dit daverend en bezield schouwspel’ of ‘veroverend
gebeuren’, toch ‘handelingsloos, tamelijk langdradig’ kon worden genoemd, of ‘af
en toe ook een heel klein beetje vervelend’. De regie leek ‘meer naar de kluchtige
kant’ getrokken en had daarbij wellicht gewonnen aan homogeneïteit. Terwijl de
acteurs volmondig geprezen worden, ligt er iets meer nadruk op de zwakten van
1
het stuk. De modelopvoeringen van 1957 bleven al te onvergetelijk .

IX Slotbeschouwing
Vroeger of later is Bredero aangeraakt, misschien moet men zeggen, meegesleept,
door het geloof in het voorbeeldige van de klassieke Oudheid dat onder de
ontwikkelden van zijn tijd algemeen was. Hij was onder meer gevormd door het
lezen van Spiegels gedichten en Van Manders Schilder-Boeck. Hij werkte samen
met de classicus Reinier Telle, met Pieter Corneliszoon Hooft en Samuel Coster.
Hij had contacten met Grotius en Scriverius, wellicht ook met Daniel Heinsius. Bij
het zoeken naar toneelstof ten behoeve van de Oude Kamer kan het voorbeeld van
Catharin Ledoux hem in de verleiding hebben gebracht, de Eunuchus te adapteren:
een komedie uit die hooggeroemde klassieke Oudheid, waar kluchtige elementen
in te lassen waren die tot het klootjesvolk zouden spreken zoals de
mindermanstonelen in Rodd'rick ende Alphonsus en Griane.

1

Voor dit hoofdstukje is zeer dankbaar gebruik gemaakt van de collectie knipsels van het
Instituut voor Neerlandistiek der Universiteit van Amsterdam.
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Het is uiteraard ook mogelijk dat hij evenals Ledoux uit zichzelf op het idee gekomen
is; we moeten aannemen dat Bredero alle blijspelen van Terentius zowel in het
Vlaams als in het Frans tot zijn beschikking had. Wie de Eunuchus een zwak stuk
of om een andere reden een ongelukkige keus vindt, dient aan te geven welke van
de vijf andere komedies onze dichter liever had moeten nemen.
Het als sympathiek uitbeelden van een beroepsvrouw, het aanvaarden van
onwettige verbintenissen en zelfs, als bestanddeel van de ontknoping, van een
smakeloze en immorele driehoeksregeling, staat onze waardering weinig meer in
de weg. Dat geldt ook voor onwaarschijnlijkheden of inconsequenties in
gebeurtenissen en karakters: een komisch spel stelt andere eisen dan een burgerlijk
1
drama .
Dat Bredero met het materiaal dat Van Ghistele en Bourlier hem ter hand stelden
deed wat hij kon en wat hij wou, sprak in zijn tijd vanzelf: louter vertaler te zijn zou
zijn eer als dichter te na zijn geweest. Tegenover de ‘Latijnsche-Geleerde’, voor wie
2
hij respect moet hebben gevoeld en wier waardering voor zijn werk een verrassende
steun voor zijn positie moet zijn geweest, verantwoordt hij zijn taakopvatting
uitstekend. Wat bij de hedendaagse voorstellingen de meeste indruk heeft gemaakt:
de ‘Amsterdamse sfeer’, de lange - meermalen als statisch en on-dramatisch
afgewezen - uitweidingen, zijn evenals de veelgeroemde ‘sappige taal’ zijn eigen
bijdragen aan het stuk.
Het is heel goed mogelijk, dat de dichter wist dat de alexandrijn overeenkomst
vertoonde met de jambische senarius van de Romeinen; gewaagder is de
veronderstelling dat men hem ook had gezegd dat Terentius daarnaast vele andere
metra bezigde, of bijvoorbeeld dat de senarius dikwijls méér dan 12 lettergrepen
telde. In ieder geval vinden we zowel de onregelmatigheden in de alexandrijn als
de afwisseling door andere versvormen evengoed in zijn overige toneelwerk.

1

2

Een hedendaags publiek zal moeite hebben met de ontelbare terzijdes en gelijktijdige
monologen. Voor Romeinse toeschouwers hadden die niets onwaarschijnlijks: zij keken naar
een toneel dat 45 meter breed kon zijn (G.E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, blz.
82). Een krasse onwaarschijnlijkheid moet berusten op een onnadenkendheid van Bredero:
in vs. 1995 wordt ons te verstaan gegeven dat Moy-aal ongeveer tegelijk met Frederyck het
maal ten huize van Roemert moet hebben verlaten, zij arriveert nog geen honderd verzen
later dan de waggelende Frederyck, maar die verklaart ondertussen in vs. 2061 dat hij ‘al een
poos geslaepen’ heeft, al is zijn roes dan nog niet bepaald vervlogen. Op het toneel doet bij
die woorden een vertoon van uitrekken en geeuwen het natuurlijk uitstekend.
Al meermalen is herinnerd aan de plausibele veronderstelling dat Bredero's eerste bundeltje
liederen ter perse zou zijn gelegd door Petrus Scriverius.
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Doordat wij, anders dan de Britten, onze klassieken met uitzondering van de
Gysbreght niet zijn blijven spelen, zijn we vervreemd van de oude taal. Niettemin
is gebleken dat Moortje onder uitstekende regie, met toegewijde goede acteurs, en
met de om des tijds wille nu eenmaal onontbeerlijke coupures, het schouwburgpubliek
in verrukking kan brengen. Gelukkig hoeft de lezer geen zo uitzonderlijke gelegenheid
af te wachten om te genieten van de levende, bijna van de bladzij opspringende
taal van Bredero.

X Bibliografische aantekeningen
Aan onze teksteditie ligt ten grondslag de vermoedelijk oudste druk van Moortje,
die in 1617 verschenen is bij Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse en die aangeduid
wordt als A. Het titelblad is op blz. 107 gereproduceerd.
In het variantenapparaat, dat onmiddellijk onder de tekst wordt afgedrukt, is
rekening gehouden met de volgende herdrukken:
A* bij Van der Plasse, 1620;
B bij Pieter van Waesbergen, Rotterdam 1622;
C bij Van der Plasse, 1633;
D bij Van der Plasse, 1638.
De letters zijn eraan toegekend door Unger, in zijn bibliografie Brederoo (Amsterdam
1884), blz. 49-51, en in de Werken van Bredero (Amsterdam 1890), deel III, blz.
599.
De titelbladen van deze vier herdrukken vertonen overigens de volgende
tekstverschillen, vergeleken met het hierachter afgebeelde:
‘En is Ghespeelt op de Oude Amstelredamsche Kamer’ ontbreekt in B, terwijl er
in D aan toegevoegd is: ‘Ende op 't Scherm-school, Anno M.DC.XXXVII. Binnen
Amstelredam.’ In A* volgt achter ‘Na-ghevolght’: ‘Op 't Woort: Ongesien kan
geschien.’ Aan het slot van A maken een vinjet en drie regels druks duidelijk dat
Paulus van Ravesteyn de drukker is.
De druk van 1617 bestaat uit elf katernen. Het eerste telt 12 bladzijden, de overige
8. In de volgende drukken is het eerste katern, dat het voorwerk bevat tot en met
de ‘Namen der Spelende Personagien’, genormaliseerd tot 8 pagina's; hiertoe
werden de lofdichten achter het stuk geplaatst.
De hierbij aangeboden editie geeft de eerste druk zo tekstgetrouw weer als in
deze reeks gebruikelijk is. Opmerkelijk is, dat de herdrukken, alle na de dood
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van de dichter verschenen, niet alleen spellingvarianten en dergelijke opleveren,
maar ook metrische rectificaties, zòals men die nogal eens in de tweede druk van
Rodd'rick ende Alphonsus aantreft. In druk D van Moortje, de herdruk bestemd voor
de verzamelbundel Alle de wercken ... van 1638, is zelfs een nieuwe passage van
66 verzen in de plaats gekomen van vzn. 2751-68; men vindt die hierachter op blz.
374-376.
Bij de Namen der spelende personagien is in A een correctie-op-de-pers te vinden:
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (in deze editie gevolgd, plaatsnummer 853
4

G 6), de universiteitsbibliotheken in Amsterdam (461 F G ) en Gent (BL 6880) en
de Bibliothèque Nationale in Parijs (YT. 817.12.177) hebben elk een exemplaar met
de Vaders Makelaar; in het Leidse exemplaar (universiteitsbibliotheek, 1091 B 56,
onvolledig) staat daar des Vaders Makelaar.
Waar een of meer woorden in de oorspronkelijke tekst uit een afwijkend lettertype
gezet zijn, is in onze editie klein kapitaal gebezigd; alleen een wat langere passage
in de Toe-eygening (blz. 110-111) is welstaanshalve gecursiveerd. Verder zijn,
evenals in de andere delen van deze reeks, de volgende regels in acht genomen:
I en J, in de gotische of Oudhollandse druk (of fractuurletter) identiek, worden
volgens het huidige gebruik onderscheiden, U en V eveneens.
De ronde r en lange s worden niet van de normale r en s onderscheiden.
De schuine streep (of duitse komma) wordt weergegeven door een gewone
komma, behalve waar hij, verdubbeld, speciale rijmen aangeeft.
Namen van sprekende personen worden als in de oude druk klein kapitaal gezet,
maar gespeld zoals in de Namen der spelende personagien en niet, zoals meestal
in de oude druk, afgekort; ook niet, zoals daar, in de marge, maar tussen de
versregels in geplaatst.
Toneelaanwijzingen, met inbegrip van die eigennamen die niet de sprekende
persoon aankondigen, worden gecursiveerd. (De oude druk bezigt daar cursief,
maar voor alle eigennamen klein kapitaal.)
In de tekstverklaringen, die in twee kolommen onder aan de bladzijden staan,
verwijst een asterisk naar een uitvoeriger verklaring achterin.
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Geraadpleegde werken
Edities van Terentius met vertaling
P. Terentius Afer. In quem triplex edita est P. Antesignani Rapistagensis
Commentatio. Tertium exemplar ... Lugduni, apud Antonium Vincentium. MDLX.
(U.B. Nijmegen 49.C.101)
M. Nisard (red.), Théatre complet des Latins ... avec la traduction en français.
Paris 1855.
J. Sargeaunt, Terence with an English Translation. I. The lady of Andros. The
Self-Tormentor. The Eunuch. (Loeb's Classical Library.) Cambridge
Mass./London 1912 enz.
Térence. I. Andrienne - Eunuque. Texte établi et traduit par J. Marouzeau.
(Collection des universités de France publiée sous le patronage de l'Association
Guillaume Budé.) Paris, ‘Les belles lettres’, 1947.

Andere edities van Terentius
Comoediae. Recensuit Alfredus Fleckeisen. Lipsiae 1884.
Eunuchus. Texte latin avec une introduction et un commentaire explicatif et
critique par Philippe Fabia. Paris 1895.

Vertalingen naar Terentius
J. Bourlier, Les six comedies de Terence, tres-excellent poete comique ... Chez
Claude Michard, rue St. Jean de Latran, à la bonne Foy (1583). (Kon. Bibl.
Brussel)
Terentius Comedien. Nu eerst wt den Latine, in onser duytscher talen, door
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Cornelis van Ghistele rethorikelijck over gheset. Vol goeder leeringhen ende
playsant om lesen. Gheprent bi mi Symon Cock. [Antwerpen] Anno
M.CCCCC.LV. (N.B. De eerste druk van Eunuchus vindt men soms in één
verzamelband met in 1596 herdrukte komedies uit hetzelfde werk.)
Terentii Eunuchus, of de Kamerlingh, in Nederduytsche versen ghebracht door
J. Westerbaen ... In 's Gravenhage. By Johannes Tongerloo ... 1661. (Herdrukt
in: J. Westerbaen, De ses comedien van P. Terentius, ibid. 1663, en Id., Het
tweede deel der gedichten, ibid. 1672.)
P. Terentius Afer, Het meisje van Andros en alle overige bewaarde
toneelstukken, vertaald door J. Hemelrijk Sr. Hilversum/Antwerpen 1967.

Edities van werken van Bredero
De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave, naar de beste oude drukken
bezorgd en opgehelderd. Door J. ten Brink, H.E. Moltzer, G. Kalff, R.A. Kollewijn,
J.H.W. Unger en J. te Winkel. Met algemeene inleiding van G. Kalff. 3 dln.
Amsterdam 1890.
Werken van G.A. Bredero. Met Inleiding en Aanteekeningen van J.A.N. Knuttel.
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[Moortje]
*

*

TITELBLAD. A* als A t/m Nae-ghevolght. Daaronder Op 't Woort: Ongesien, kan geschien.
(Blazoen van de Duytsche Academie; adres als A; jaartal: 1620. ‘Met Privilegie’ ontbr.) B als
A* t/m geschien. (Gravure: kop van Bredero met onderschrift:) 't kan verkeeren Adres: Tot
Rotterdam, By Pieter van Waesbergen Boeckverkooper, Anno 1622. C als A t/m M.DC.XV.
Blazoen en adres als A*, jaartal 1633. D als A t/m M.DC.XV. Daaronder Ende op 't
Scherm-school, Anno M.DC.XXXVII. Binnen Amstelredam. (Stadswapen van Amsterdam.)
Adres als A*, jaartal 1638.
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[Opdracht]
*

+

†

Aen den Edelen Heer, Myn Heer Iacob van Diick, RAET ende
Ambassadevr ordinaris

+

Uyt den name ende van vvegen des Doorluchtichsten ende Grootmachtichsten Heer
ende Koninck, GVSTAFF, den II. van dien name, der SWEDEN, GOTHEN, WENDEN
Koninck ende Erff-Vorst; Groot-Vorst in FINLAND; Hertoch tot ESTHEN ende
WESTMANLAND:
††

Residerende by de Hooge Mog. Heeren DE STATEN GENERAEL der Vereenichde
NEDERLANDEN.
Myn Heer,
1

[1] Als ick waarde HEERE met opmercken naaspuere de groote vrundtschappe
2
[2] en eer-bewysinghe die my door uwe E. aan-gheboren beleeftheden zyn
[3] betoont en bewesen: soo bevind' ick inder waarheyd myn selven heel
4
[4] ellendich in 't vermoghen, om met volkomen danckbaarheyt uwe E. so wel
5
[5] lieffelycke als loffelycke goed-dadicheden te vergelden. En u myn Heere
6
[6] ryckelyck begaeft met alle Heerlycke en Princelycke Duechden, dies ver7
[7] trou ick aan V.E. sonderlinghe groote bescheydenheyt dat ghy aan myne

*
†

††
1
2
4
5

6
7

OPSCHRIFT. D Gustaef D Heeren Staten - 1 A grote sierletter A, heel de Toe-eygening
romein, afgewisseld door cursief en klein kapitaal - 5 D mijn Heer
- Jacob van Dyck of van Dijck (1564-1631): hofraad (‘Raet’) van de koning van Zweden;
gezant bij de Staten-Generaal. Aan hem heeft Bredero later ook zijn Spaanschen Brabander
opgedragen met een nagenoeg identiek opschrift.
Gothen, Wenden (Zie Stutterheim, Sp. Brab., blz. 327.)
tot Esthen: in Estland.
Westmanland: landstreek in midden-Zweden.
- Hooge Mog. Heeren: gewoonlijk Hoogmogende Heeren, betiteling van de Staten-Generaal
in de Republiek der Verenigde Nederlanden. (Mogend: machtig.)
met opmercken: aandachtig.
beleeftheden: vriendelijkheid.
ellendich: tekortschietend.
goed-dadicheden: weldaden.
En u myn Heere: en bevind ik u, mijnheer. (Voor deze samentrekking zie men B.C. Damsteegt,
‘Het proza van Gerbrand Adriaensz. Bredero’ in Van Spiegel tot Leeuwenhoek (...), Leiden
1981, blz. 41-42.)
Heerlycke ... Duechden: voorname en vorstelijke eigenschappen, kwaliteiten.
dies (Begin van de volgende zin.)
aant.
V.E.: uw.*
sonderlinghe bescheydenheyt: buitengewoon verstandig oordeel.
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8

[8] goede wille vernoeghen, en met myn Armoede van macht mede-lyden
[9] hebben sult; doch om dat ick met geen Hoofsche-praatjes my en wane te
10
[10] ontschuldigen van myn behoorlycke plicht, so had ick ghedocht (hoe wel
11
[11] met weynich bevallicheyts) u eenighe erkentenis der weldaden over te
12
[12] stieren, maar so haast desen yver in my branden, soo flucx is sy oock
13
[13] wederom uytgeblust, niet door mangel van goet-ionsticheyt; maar door dat
14
[14] ick (ô waardige MECENAS van onse Tydt!) gewaare wierdt de treffelycke
15
[15] wercken en hooghe vereeringhe der dapp'rer geleerden Mannen en Meeste+
16
[16] ren van verscheyden spraken; nietemin of sy in verwonderingh van ghe17
o
+
[17] leertheyt, en aansienlyckheyt van schenckagie my verwinnen, soo en sullen
* ij v
[18] sy nu noch nimmermeer my in goedt-gunsticheyt tot uwaarts overtreffen:
19
[19] Waaren (seydt L. ANNEUS SENECA) de weldaden gheleghen in de giften ofte
[20] uyterlycke dinghen, ende niet inde goedwillige ghenegentheydt om wel te
[21] doen, soo moste de grootheydt der gaven oock de wel-daden te grooter
22
[22] maken: 'twelck soo niet en is, want dickwils verbindt ons eenen meest die
[23] kleyne dinghen vrywillich geeft; die met zyn harte een Koninckx schat
[24] gelijck is. Men moet niet anmercken hoe groot de giften zyn, maar van wie
[25] die, en hoe die gegeven worden. My dunckt, Eerwaardige Heere, dat ick in
26
[26] desen ghevalle mach spreken het gene dat die Edel-moedige Iongelingh
27
[27] sprack: Als veel andere SOCRATI groote gaven (na haar vermoghen)

*
8
10

11
12

13
14
15
16
17
19
22
26
27

15 CD Mannen ende
vernoeghen hebben sult aan: genoegen wilt nemen met.
Armoede van macht: geringe bekwaamheid, kunnen.
ontschuldighen: vrij pleiten.
behoorlycke: mij passende, opgelegde (WNT II, kolom 1514).
hoe wel ... bevallicheyts: hoewel het mij maar weinig voldoet.
erkentenis: bewijs van erkentelijkheid.
over te stieren: toe te zenden.
branden: ontgloeide.
sy (In het 17de-eeuwse Hollands wordt dikwijls met een vrouwelijk voornaamwoord verwezen
naar een mannelijk woord.)
goet-ionsticheyt: goede gezindheid.
Mecenas van onse Tydt: hedendaagse gelijke van Maecenas (de beschermer van kunst en
letteren, vriend van keizer Augustus).
aant.
dapp'rer ... Meesteren: kloeke geleerden en docenten.*
verwonderingh van gheleertheyt: bewonderenswaardige geleerdheid.
verwinnen: te boven gaan.
aant.
L. Anneus Seneca: Romeins wijsgeer en tragedieschrijver († 65 n.Chr.).*
verbindt ons: bindt ons aan zich, verplicht ons.
eenen meest: iemand het meest.
Edel-moedige: edelaardige.
Socrati: aan Socrates.
na haar vermoghen: naar hun kunnen.
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28

[28] brachten, sprack AESCHINES zijn arme iongher: Ick en hebbe niet dat so
29
[29] goedt is, twelck ick u met eeren schencken mach, daer in ick sonderlinge
[30] myn Arremoede mercke: daaromme gheef ick u alle dat in mynder macht
[31] is, dat is, myn selven, dese gifte (hoe wel die kleyn is) bidde ick u in't
[32] goede te willen nemen, ende dencken dat andere u vele ghevende noch
33
[33] meer behielden. Ick sal my waarlyc geluckich achten, indien ghy dese myne
[34] aanbiedinghe met blyder harten wilt ontfanghen: Wel is waar dat ick uwe E.
[35] Groot-achtbaarheyt in sulcken achtinghe hebbe, dat myne gediensticheyt
[36] my altoos te luttel vallen sal. O Nederlantsche Sonne! O blinckendt-Licht
37
[37] van alle uytnementheydt! wiens sonderlinghe Wijsheydt en Wetenschap
38
[38] soo helder hebben geschenen, dat niet alleen HAERLEM sich daerinne ver39
[39] heucht, maar verhoovaardicht, vermits dat selve uytheemsche Koninghen
40
[40] met gebeden en soete vryerijen dese Doorluchtighe Fackel van HOLLAND te
[41] Leen verwurven hebben. Ghy zytet ô waardighe Man! Ghy zytet die alleen
+
[42] waardich zyt gekent boven alle de alderwyste In-gesetene van het SWEET43
o
+
[43] SCHE RYCK, om de saken van die Grooten Heldelycken VORST uyt te voeren,
*3r
[44] en zyn waardicheyt en aansien hier te vertoonen: En nademaal ick weet
44
en
45
[45] bevroede door de ervarentheydt van V.E. dat de staten van Princen heel
[46] moeyelyck en lastich zyn te bedienen, en gemeenlyck met sware bekom47
[47] meringh ondermengelt, waar uyt nootsaackelyck het verladen Gemoedt,

*
28

29
33
37
38
39
40
43
44

45
47

36 D bevallen sal - 41 A verwurven heeft - 42 A allederwyste
AEschines: later (ca. 350 v.Chr.) een beroemd Atheens redenaar.
iongher: leerling, volgeling.
niet: niets.
sonderlinge: vooral.
dese myne aanbiedinghe: dit geschenk van mij.
sonderlinghe: uitzonderlijke.
dat niet ... verhoovaardicht: dat Haarlem (Van Dycks geboorteplaats) zich daarin niet alleen
verheugt, maar er trots op is.
selve: zelfs.
soete vryerijen: vriendelijke smeekbeden.
te Leen verwurven hebben: in hun dienst hebben geworven.
uyt te voeren: te behartigen.
vertoonen: vertegenwoordigen.
En nademaal enz. (Deze zin is anakoloetisch. Na en iaaght is een hoofdzin ingeschoven, die
men als tussenzin kan beschouwen. Met en overmits wordt de bijzin voortgezet, waarop de
eigenlijke hoofdzin volgt met Hebbe ick niet kunnen enz. Zie blz. 68.)
weet en bevroede (Tautologische verbinding, zie Damsteegt, Van Spiegel tot Leeuwenhoek,
blz. 36, en de Inleiding, blz. 69.)
ervarentheydt van V.E.: hetgeen ik van u ervaren heb.
staten van Princen: ambten in dienst van vorsten.
ondermengelt: verbonden.
het verladen ... saken: het gemoed, overbelast door gewichtige zaken (zie Weijnen,
Zeventiende-eeuwse taal, blz. 93).
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48

[48] door de ghewichticheyt der saken, na lustige verquicking yvert, pooght en
[49] iaaght: beneffens dien weet ick dat uwe seer Edele Heerlyckheyt, en over[50] wackere gheest altoos een groot genoeghen en vermaken heeft ghehadt in
51
[51] alle frayicheden; insonderheydt inde duytsche Poësie, het welck ick hebbe
52
[52] vermerckt als ghij met lust en vruechde anhoorden myne duytsche Leecke[53] Broeders Rymerijen, en overmits dat ick sach dat V.E. de soeticheden wel
[54] gevielen: Hebbe ick niet kunnen noch willen na laten V.E. dit Boekxsken te
[55] vereeren en toe te eygenen; versekert zynde dat het V.E. behagelyck zyn
56
[56] sal, niet om de kunst die ick hier inne souw mogen hebben gebruyckt (die
[57] doch daar vvel in te soecken maar niet in te vinden is) maar om de genueghe58
[58] lycke stoffe daar het van handeldt. Ick hebbe de KARTAGINEES TERENTIUS
59
[59] after met loome schreden na gegaen, en evenvvel meesten tyt vvat wilt[60] weyich uytgeweydt, gebruyckende een Poëtsche vryicheyt, denckende dat
[61] een getrouw oversetter niet gedwongen en is iuyst van woort tot woordt te
62
[62] volgen. Heb ick zyn sluer, noch aardige geesticheyt niet voeglyck na63
[63] ghebootst, dat is mogelyck myn schult, dan doch de verscheydenheydt van
[64] tyden, van spreken, van plaatsen en persoonen hebben daar toe geen kleyne
65
[65] oorsaken gegeven, vermits ick was belust het selve te maken als oft hier te
66
[66] lande en in myn Vaderlycke stadt over ettelycke Iaren ware geschiet, om dat
+
67
[67] het so by de gemeente te kundigher en te angenamer soude wesen; So ghy
68
o
+
[68] myn Heere dese reden geloof, en macht geeft, so sal ick genoeg van myne
*3v

*
48
51
52
56
58
59

62

63
65
66
67
68

56 D souw hebben ghebruyckt - 67 D aenghenamer
lustighe verquicking: plezierige verpozing.
alle frayicheden: al wat schoon is.
duytsche: Nederlandse.
Leecke-Broeders: van een leek in het vak.
kunst: kunstvaardigheid.
Terentius: Publius Terentius Afer uit Karthago (195-159 v.Chr.), wiens Eunuchus Bredero in
Moortje navolgt.
met loome schreden: schoorvoetend (of: op gebrekkige wijze?).
after na gegaen: achternagelopen.
wilt-weyich: met grote vrijheid.
sluer: stijl, trant van schrijven.
aardige geesticheyt: voortreffelijk vernuft.
voeglyck: op passende wijze.
dan doch: maar.
was belust: er lust in had.
over ettelycke Iaren: voor een aantal jaren.
de gemeente: het publiek.
te kundigher: des te vertrouwder, bekender.
macht geeft: billijkt.
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[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]

69

dwaal-streken en faal-grepen ontschuldicht zyn. V biddende dat ghy myne
70
vrymoedicheydt (die toch nieuwers toe en dient als om V.E. een vrolycke
verlichtingh en verlustingh an te brengen, en myne goetwillicheyt tot
72
uwaarts te vertoonen), goedelyck nemen wilt. Daar en boven wensch ick
73
uyt gantscher zielen eens de gelegentheyt te hebben om u E. een grooter
vermaak, en waardigher dienst te doen. Hier mede sal ick endigen, en
75
Heylighen u toe de Offerhanden van myn gunstighe ghedachten, op den
76
Altaer van het Goedt-vertrouwen, dat ick hebbe aan u E. reden-ryck en
77
bescheyden oordeel, dat myne goede wille aanmerckende dese geringe gifte
78
als of sy grooter ware met genegener herten an-nemen sult: Endelingh
beveel ick u E. niet alleen inde gunste en ghenadighe beschermingh vanden
SWEEDTSCHEN, maar vanden Almoghenden KONINGH aller Koningen, die u
81
E. wil verleenen een geluckigh en zaligh Nieuwe-Iaar, met al het gene dat
zyn onuytsprekelycke Wysheyt tot een God-vruchtich en Christelyck
leven weet te behooren, hetwelck u E. wenscht uyt AMSTERDAM den lesten
DECEMBER, int Iaar 1616.
85

[85] Vwen Dienst-willige Vrient en Diender
[86] G.A. BREDERO.

*
69

70
72
73
75
76
77
78
81
85

70 AA*BCD dient) - 72 AA*BCD vertoonen, - 82 A Khristelyck - 84 A*BCD 1616
dwaal-streken en faal-grepen: dwalingen en fouten.
V biddende enz.: (De punt achter zyn kan als een komma worden gelezen, waardoor de
deelwoordconstructie formeel correct een bepaling bij het voorafgaande wordt; naar de
betekenis functioneert ze als een zelfstandige zin.)
nieuwers: nergens.
goedelyck nemen: welwillend aanvaarden, niet kwalijk nemen.
een vermaak doen: genoegen geven.
toeheylighen: toewijden, offeren.
gunstighe: welwillende.
reden-ryck: weloverwogen.
bescheyden: verstandig.
dat: dat gij. (In brieven wordt dikwijls het onderwerp verzwegen.)
Endelingh: eindelijk.
wil: moge.
Diender: dienaar.
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Reden aande Latynsche-geleerde.

+

o

*4r

*
1

[1] EERVVAERDIGHE hooggheachte Meesteren der wydtberoemde Latijnscher
2
[2] Tale, hier sult ghy sien (indien't u lust) de groote stouwtheyt van een slechte
3
[3] Amstelredammer (die maar een weynich kints-School-frans in 't hooft
[4] rammelde) de vrymoedicheyt ghebruycken, dat hy die van u allen ghepre5
[5] sen TERENTIUS derf inde handen nemen, en dwingen dien suyverlycken
[6] Latinist niet alleen mal Hollantsch, maer (dat van elck der naaghebuur7
[7] Steden begheckte) Amsterdams te prevelen, en te revelkallen: Dan niette8
[8] min dese myne sotte stouticheyt en sal u mogelyck niet alleen doen verwon9
[9] deren, maer misschien een hueghelyck lachen bereyen, vermidts de soete
10
[10] mallicheyt van onse uytspraack, insonderheyt duer 'tverkorten, of by u
11
[11] ongewoon, of ongebruyck der woorden. Ick heb hem niet alleen van syn
12
[12] onvolloofde uytnementheyt van spreken doen verwisselen; maer heb
13
[13] vrypostelijck de versierde geschiedenis uyt de schat-kamer van de werelt,
[14] uyt dat Keyserlyck Roomen ghevoert, maer dat meer is, in mijn Vaderlijcke
15
[15] Stadt ghesleept en gherabraackt, waer van dat ick vreese, dat ghy lieden my
16
[16] levendich sult veroordelen voor een Moordenaar: Dan ghy Alderwijste

†
*

1
2
3
5
7

8
9
10
11
12
13
15
16

- Latynsche-Geleerde: latinisten.
OPSCHRIFT. A*BD Latijnsche Gheleerde - 1 A grote sierletter E, de Reden romein gezet uit
klein korps, het eerste woord en een naam klein kapitaal, r. 78-79 cursief - 4 D die u allen 6 A*BCD dat elck - 7 A beg heckte
Eervvaerdighe: hooggeachte.
stouwtheyt: stoutmoedigheid.
slechte: eenvoudige.
die: bij wie.
derf: durft.
suyverlycken: zich keurig uitdrukkende.
begheckte: bespotte.
revelkallen: slecht, onverstaanbaar spreken.
Dan: maar.
stouticheyt: overmoed, vermetelheid.
hueghelyck: vrolijk, blij.
soete mallicheyt: vermakelijke zonderlingheid, prettige grappigheid.
'tverkorten der woorden: men denke b.v. aan het voorvoegsel ge-, in het Noordhollands
gereduceerd tot e- of tot niets.
ongewoon: ongewoon gebruyck.
verwisselen: ruilen.
versierde: verzonnen, verdichte.
waer van dat: om welke reden.
levendich: terwijl ik nog leef (en dus: mij ter dood zult veroordelen).
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17

[17] Doctoren, als u immers de moeyten lust, ghy sult mijn barmharticheyt
18
[18] bevinden, want ick heb hem voor sijn doodt op onse wijse en na mijn macht
19
[19] eerlijck, en uyt eenderhandt eenparich ghekleet, niet met een bedel-rock
20
[20] van hondert duysent snorrepijpen, van kromme-lappen, en ander uyt21
[21] heemsche geleende snipperlingen, gelijck als hy over tsestich Iaren was
22
[22] uytghestreken in Brabant: Hy sacher uyt, met oorlof, anders noch anders
23
[23] als Esopus Raven, sulcx dat, soo yder 'tsijne hadde gheeygent, hy souwder
[24] voorseker heel kaal afghekomen hebben. Heb ick hem gemartelt, het is my
[25] waarlijck leet, ick had hem niet gemeent so hart te handelen; dan 'tschijnt
26
[26] dat hy leckerlijck opgevoedt zijnde, geen Amsterdamsche grove troetelin27
[27] gen kon verdragen, en dat hy so in mijn goede wille gestorven is: Had ick
[28] hem in syn eygen Moeders tale gehoort, ick sou hem onghetwijfelt (had ick
29
[29] ghekent) meer te goet ghedaen hebben, maer siet, ick sprack hem niet dan
30
[30] door een Fransche tolck, die ick selfs nauwelijx en verstondt, en die, gheloof
[31] ick dat hem oock niet grondich verstaan heeft. Want siet, ick heb so veel van
[32] syn onuytsprekelijcke welsprekentheyt ghelesen, dat ick hem beminde eer
33
[33] ick hem sach: maer doen hy my in dat geckelijck gheschockiert Antwerps
[34] verscheen, ick stondt in beraadt of ick huylen wouw of lachen, heb g'er lust

*
17
18
19

20
21
22

23

26
27
29
30
33

19 D eender hant
immers: althans.
mijn barmharticheyt bevinden: zien dat ik barmhartig ben geweest.
macht: kunnen.
eerlijck: fatsoenlijk.
uyt eenderhandt: op een en dezelfde wijze.
aant.
eenparich: in de onderdelen gelijk, gelijksoortig.*
bedel-rock: bedelaarskledij.
snorrepijpen: prullen (eig. snorrend kinderspeelgoed).
kromme-lappen: slechte of uitheemse vodden.
snipperlingen: stukjes lap.
over: voor.
uytghestreken: toegetakeld.
in Brabant: (bedoeld is de vertaling van Van Ghistele, Antwerpen 1555; ‘over tsestich Jaren’).
met oorlof: met uw verlof.
anders noch anders als: geheel en al zoals.
Esopus Raven: de raaf van Aesopus (toespeling op de Aesopische fabel van de kraai die
met pauweveren pronkt: Phaedrus, Fabulae, lib. I, 3. Ook in Vondels Warande der Dieren,
die in hetzelfde jaar is verschenen als Moortje: W.B. I, blz. 612-613).
sulcx dat: zodat.
leckerlijck: weelderig, verzorgd.
grove troetelingen: ruwe liefkozingen.
in mijn goede wille: zonder dat ik dat bedoelde.
ghekent: gekund.
en die enz.: en die, geloof ik, hem ook niet enz. (Versmelting van deze constructie en en die
ick gheloof dat hem enz.)
gheschockiert: geschakeerd, bont.
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35

[35] in, ghy sult hier of daer noch wel een schampeljoentje kryghen, dat u
[36] mogelyck wel bevallen en een groot vermaken sal geven, indien ghy gedient
37
[37] zijt met redenen vol getappijte of geborduurde woorden, ghelijck als veel
+
38
[38] spreeuwen van Hovelinghen en Stadts schrijvers besighen. Hola! besongie[39] rende Kooplieden, en andere die haar eyghen spraack verarmen en gewelt +* 4 vo
40
[40] doen, en liever met een ghelapte gecks-kap brallen, dan dat sy willen gaan
41
[41] blincken in een onbesproken effene Mantel. Ach! wat een willighe arre[42] moede hoor ick over 'tgantsche Nederlandt? Souder wel eenich volck onder
[43] de Sonne zyn, die met dese verkoren raseryen bevanghen zyn so seer als
43
wy?
44
[44] het mach wel, maer ick denck het niet. Dan dit weet ghy Hooge Gheleerde
[45] best, vermits dat ghy over al t'huys zijt. Meent ghy niet mijn Heeren dat
[46] dese mengel-moes van spreken herkomt van een aart van menschen, die
46
dese
[47] verbasteringh of verwerringh van woorden ghebruycken voor een edele
[48] frayicheyt? Of souwt wel zijn van lieden die eer sy haer eygen sprake
[49] kennen, andere talen leeren, die naderhant duytsch sprekende, haar dick50
[50] wils om 'tlichtste met een vreemdelings woort behelpen moeten? Een dingh
51
[51] heb ick veeltijts beklaagt en 'tberouwt myn noch, dat de Geleerde hare
52
[52] geleertheyt meer voor de School-geleerde, als voor ons uytheemsche-letter[53] loosen-ongheleerde, leeren. Hoe sullen wy weten wat ghy weet en kent,

*
35
37
38

40
41
43

44
46
50
51
52

38 A en ontbr. - CD besoingerende - 52 CD uytheemsche-letterloosen ongeleerde,
schampeljoentje: staaltje, voorbeeld (Fr. échantillon).
kryghen: vinden, tegenkomen.
getappijte: opgesmukte.
spreeuwen (Toespeling op de taal vol vreemde woorden van deftig doende sprekers en
geleerd doende schrijvers, wellicht in het bijzonder het taalgebruik van de Brabanders; vgl.
Spaanschen Brabander vs. 187: ‘De Brabanders slachten d'Engelsche of de spreeuwen, sy
kennen van elcks wat.’ Spreeuwen bootsen het geluid van andere vogels na.)
Stadts schrijvers: stadssecretarissen.
Hola! ... Mantel: (Deze zin doet dienst als aanspreking voor de met Ach! beginnende retorische
vraag.)
besongierende: druk met uw zaken bezige.
gecks-kap: zotskap.
brallen: pralen.
willighe: vrijwillig gekozen.
die ... bevanghen zyn: (‘sylleps’ of ‘constructio ad sensum’, bij Bredero niet ongewoon: in dit
geval een meervoud veroorzaakt door de collectieve betekenis van het antecedent volck.)
raseryen: dwaasheden.
het mach wel: het kan wel.
Dan: maar.
aart: soort (WNT Suppl., kolom 233-234).
om 'tlichtste: gemakshalve.
beklaagt: betreurd.
'tberouwt: het verdriet.
uytheemsche-letterloosen: die geen vreemde talen verstaan.
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54

[54] indien ghy ons niet wijs en maackt hoe wijs dat ghy bent? Al u weten is niet,
55
[55] soo varre ghy't maer u selven weet: niemant is sijn selver gheboren. Laat dan
[56] u Vader-lant so veel van u wijsheyt genieten, als de Romeynen oft
[57] andere varre ghelegen volckeren, so sult ghy uwe Lantsluyden die de botste
[58] niet en zijn, verstandiger en wijser maken. Dit heb ick menichmael ge59
[59] wenscht, en bidt u tegenwoordich Eerwaardighe hooggeachte Leeraren der
60
[60] wijdtberoemde Latijnsche tale, dat ghy mijn moedich bestaan van 'tveran61
[61] deren en toedoen van tijt, plaats, namen en andere diergelijcke dingen, met
[62] u geleert verstant ten goede wilt keeren: want ick hebbet voornamelijc so
63
[63] verschickt de slechte ghemeente te gevallen, die van de Grieksche ghewoonte
64
[64] luttel weten, en dese ghedaanten best verstonden. Heb ick sijn treckjes, syn
65
[65] aardicheytjes niet getroffen, 't is mogelijck by mangel van verstant, of door
66
[66] feyl van quade voorgang, niet vande Kartagiaen, maer vanden Franck. Ick
[67] en hoeve u mijn Heeren hier niet te verhalen de uytstekentheyt van sijn
68
[68] sonderlinge kennisse der wereltlycke saken, de verscheydenheden van
[69] 'tleven der menschen, hoe levendich hy yghelijckx aart en natuure afbeeldt,
70
[70] haar zeden, spreken, leven. Want soo ick dat voor nam, soo souwde ick
[71] Water in Zee, of Zant in Duyn willen brenghen. 'Tis my ghenoech dat ick u
72
[72] andermaals bidde, dat ghy my Leeckebroeder wilt ontschuldighen, dat ick
[73] myn onwetende handen in het sinrijcke deegh van dien scherpsinnighen
[74] man ghesteken, en dat op sijn Hollants gekneet, en na de mont van mijn

*
54
55

59
60
61
63

64
65
66
68
70
72

62 CD ten goeden - A*BCD ick hebbe - 63 B rechte ghemeente
niet: niets.
u selven: voor uzelf.
niemant is sijn selver gheboren: (spreuk, ontleend aan Cicero: non nobis solum nati sumus,
De Officiis lib. I, cap. 7.)
sijn selver: voor zichzelf alleen.
bidt: ik verzoek.
tegenwoordich: bij dezen.
moedich bestaan: stoute, gewaagde onderneming.
toedoen: toevoegen.
verschickt: veranderd.
de slechte ghemeente: het eenvoudige (Amsterdamse) volk.
te gevallen: ten behoeve van.
ghewoonte: zeden en gebruiken.
ghedaanten: personages.
sijn: van Terentius.
mangel van verstant: gebrek aan begrip.
feyl van quade voorgang: de tekortkomingen van het slechte voorbeeld.
vanden Franck: van de Franse vertaler (zie blz. 41-42)
sonderlinge: buitengewone.
de verscheydenheden: (voor der verscheydenheden).
haar: van de menschen.
Leeckebroeder: die geen Latijn ken.
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[75] soetmondige medeborgers ghebackt hebbe, an het welcke niet en twijfelt,
[76] Eerwaerdighe hooggeachte Meesteren der wijdtbekende Latijnsche tale, dat
[77] ghy sult doen
78

[78] Uwen in allen vlijtighen Diender en Vrunt
[79] G.A. BREDERO.
[80] 't Kan verkeeren.

75

78

soetmondige: kieskeurige.
an het welcke niet en twijfelt dat ghy sult doen: waarvan niet betwijfelt dat gij het zult doen
aant.
(nl. my ontschuldigen).*
in allen vlijtighen: in alles dienstwillige.
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Inhoudt van 'tspel van de Moor.
+

o

*5r

*
1

[1] SINNELYCKE Lesers en hongerige Leserinnetjes, het Spelletje dat ghy hier siet,
2
[2] is over eenighe hondert Iaren gemaackt by den geestigen KARTAGYNENSCHER
3
[3] TERENTIUS, die het selvige doen den name van EUNUCHUS gegeven heeft,
4
[4] vermidts het meest speelde op een persoon die Vrouw noch Man en was, die
5
[5] daer te landen veeltyts wierden gebruyckt voor Kamerlingen en bewaarders
6
[6] van weeldige dartele Princessen en Vorstinnen: maar also die slach van
[7] menschen hier so seer niet en zyn bekent, heb ick dien vrymoedelijck
8
[8] verandert in een Moor, ten ansien der verouwderde steden, zeden, en
9
[9] sinnelyckheden der uytheemscher volckeren, die doch heel luttel gemeng[10] schap en ghemeynschap met onse lantsluyden hadden. So heb icket dan
11
[11] myn medeburghers en naghebuuren ten goede verschickt, en ghestelt oft
[12] hier in Nederlandt waer ghebeurt.
[13] Ten tyden als door der Spaanschen hóóghmoedt het nederighe Nederlant
14
[14] meest was vernedert, wert KATRIJNTJEN een Haaghs-dochtertje, van een
[15] Spangiaert in Spangien gevoert, en an de Moeder van MOY-AALTJE (die de

*

1
2
3
4
5
6
8
9
11
14

1 A grote sierletter S, de Inhoudt in fractuur, enkele namen klein kapitaal, de laatste alinea
kleiner gezet, een naam cursief - 5 CD te lande - 8 A*BCD ten aensien - 14 CD Haeghs
dochtertje Sinnelycke: begerige, verlangende.
over eenighe hondert Iaren: voor enige honderden jaren.
geestigen: talentvolle, begaafde.
het selvige: het.
doen: toen.
speelde op: betrekking had op.
die: hoedanige personen.
bewaarders: bewakers.
weeldige: wellustige.
dartele: wufte, wulpse.
ten ansien der: met het oog op de.
sinnelyckheden: eigenaardigheden.
gemengschap: omgang.
naghebuuren: omwonenden.
ten goede: ten behoeve (van de genoemden).
meest: het diepst.
Haaghs-dochtertje: meisje uit een gezin met Haags burgerrecht.
van: door.
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*
16

[16] kuyste Vrouwe niet en was) ver-eert, die welcke haer, als oock haer eygen
17
[17] Dochter alle frayicheden na die gewoonte liet leeren, sulcx dat de lieden haar
[18] voor twee ghesusters hielden. MOY-AALTJE (dagelycx gelief-koost van een
19
[19] Oosterlingh, die daer voor Legger lach) vertreckt met hem stil-swijghent in
20
[20] Hollandt tot Amstelredam, alwaer hy nauwelyck gekomen zynde, sterf, en
21
[21] liet haar syn vertrouwde goederen tot een Erf-deele achter. Naderhandt
22
[22] werdt dese suyverlijcke Weduwe gevolcht en gevrijt van den verwaande
23
[23] ROEMERT, Róóver en Ruyter, namaals Kapiteyn te Water, die sonder bestel24
[24] lingh de Zee door swierde en swerfde, ontmoet en ontmant wonderbaarlyck
25
[25] een van des Koninx Kraken, waar inne hy, beneffens veel onwaardeerlycke
[26] schatten, vindt het voorseyde Haagsche Dochtertje, die na 'toverlijden van
27
[27] MOY-AALEN Moeder in de handen van haar Broeder was gebleven. Desen
28
[28] gelt-gierigen slocker gedreven zynde van een Duyvelsche begeerlijckheyt,
29
[29] nam voor dit witte Meysjen an een eenighe Moorschen Vorst of Koning te
30
[30] verkóópen: dan de opsetten en voornemen der menschen en vallen altyts
[31] niet uyt, gelyckse wel bedacht werden, soo't an hem ten alderklaarsten
[32] bleeck; want hy wert daar voor slaaf verkocht, ende sy wiert t' Amsterdam
[33] gebracht om tot een Kamenier an MOY-AAL geschoncken te werden. Dan
34
[34] ROEMER den eenrinsche Narre-kop verstaande dat sijn boelschap haar met
+
[35] een Koopmans soon op nuws vermenghelt hadde, en wilde haar de Maagt
36
o
+
[36] niet gheven, ofte sy most haar leste Lief doen ritsen, en hem de plaatse
*5v

*
16
17
19
20
21
22
23

24
25
27
28
29
30

34

36

17 D de ghewoonte - 18 D gelieft-koost - 21 A*BD Erf-deel - 22 D verwaenden - 24 D sweefde
- 29 A*B aen - 30 A* altijs die welcke: die.
na die gewoonte: volgens de gewoonte van die tijd.
Oosterlingh: iemand uit een stad aan de Oostzee.
voor Legger lach: als handelsagent gevestigd was.
sterf: stierf.
syn vertrouwde goederen: de hem toevertrouwde goederen.
suyverlijcke: eerbare.
Ruyter: rover, plunderaar.
namaals: later.
sonder bestellingh: zonder wettige kaperbrieven (dus op eigen gezag).
ontmant: berooft van de bemanning.
Kraken: oorlogsschepen.
Moy-aalen Moeder: de moeder van Moy-aal.
slocker: gulzigaard.
een eenighe: de een of andere.
dan: maar.
opsetten: plannen.
voornemen: (bevreemdend enkelvoud, maar het MNW, IX, kolom 1043, laat de mogelijkheid
open van een zelfstandig naamwoord voreneme; vgl. vs. 115).
eenrinsche: eigenzinnige.
boelschap: minnares.
haar vermenghelt hadde: een liefdesbetrekking had aangeknoopt.
ritsen: de benen nemen.
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*

[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]

ruymen; dat sy (soo 'tschijnt) hem toesegghen moest. RITSART de verliefde
38
Jonghelingh na syn gewoonte komende, wert de Duer wel druetsch voor
'thóóft ghestoten: waer over hy swaarhoofdich en ten hoogsten verstuert
40
was, doch wiert endeling door de mindelycke mont van MOY-AAL besadicht
41
en te vrede ghestelt, vermidts dat sy hem de oorsaack van dien handel ten
vollen vertreckt, en bidt hem beneffens dien twee daghen maer van daar te
43
willen blijven, op dat sy alsoo hem het Meysje bequaemelijck afpollen
mocht: het welck hy haar belooft, en schenckt haer op haer versoeck een
45
Mooris, die dese dochter gade slaan soude. WRITSART, de Broeder van
46
RITSART ghemoet onvoorsiens het aanminnich Maachdeken, sose van den
47
schoon-praat KACKERLACK wert geleyt naar MOY-AALEN: Hy ontsteken
48
door een natuurelijcke en brandende raserye, door dien hy te nauw had
besichticht des Dochters sin-betooverende Schoonheyt, weet raat noch
50
middel te versinnen om by haar en tot een gewenscht eynde te komen. In
51
dese swaricheyt zynde, komt op't slach syns Vaders Makelaar, aan wien hy
syn saack bekent: die gheeft hem in syns Broeders Moortjes kleederen an te
53
trecken, en dat hy hem so gekleet in haar plaats MOY-AAL anbieden souwde,
vermidts hem de last van RITSART opgeleyt was: Dit wiert besloten en
55
ghedaan. Daer nae gelegentheyt hebbende, ontset hy de Maagt schandelijck
56
van haar reynicheydt. Sluytelyck, men wert wijs, dat de Dochter noch een
57
levend' en seer welvarende Broeder hadde, dien gehaalt, en de Jongmans
58
Vader loosselyck daar ghelockt zynde, besluyten en maken sy t'samen het
houwelijck tusschen dese Jonge lieden. RITSART en ROEMERT die MOY-

*

38
40
41
43
45
46
47
48

50
51
53
55
56
57
58

37 CD Ritsaert (verder evenzo) 41 D te vreden - 50 C Writsert D Writsert - 52 D ontsteken - 57 D saeckt - D aen te trecken,
- 58 CD aenbieden druetsch: bars.
mindelycke: vriendelijke.
besadicht: gekalmeerd.
handel: handelwijze.
hem: Roemert.
afpollen: aftroggelen (door liefkozingen).
Mooris (de klemtoon ligt op de tweede syllabe).
gade slaan: verzorgen.
ghemoet: komt tegen.
sose: als ze.
schoon-praat: vleier (en profiteur).
natuurelijcke: uit zijn mannelijkheid voortkomende.
raserye: hartstocht.
te nauw: heel nauwkeurig.
eynde: doel.
op't slach: op het juiste moment.
hy hem: nl. Kackerlack Writsart.
ontset: berooft.
Sluytelyck: tenslotte.
men wert wijs: men komt te weten.
dien gehaalt zynde: toen die gehaald was.
loosselyck: op listige wijze.
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*
60

[60] AALTJE gesamentlijck beminden, werden bevredicht en goede Vrienden door
61
[61] de loosheyt van KACKERLACK, die dat wel dubbelt besteken hadde.

[62] De leeringen die uyt dit spel zyn te leeren, sal een verstandich Man wel
63
[63] kunnen vatten: want hier wert klaarlyc in uytgebeelt de breyneloose dul64
[64] heyt der Minnaren. Ten anderen, die geckelijcke vleyinghen en oor[65] smeeckery vanden pluymstrijckende KACKERLACK. Ten darden, de liefde[66] loose Liefde der lichter Vrouwen, die in gheender manieren te vertrouwen
[67] zyn. Ten vierden en ten lesten, de meer als sotte vermetelheyt van den
68
[68] hovaerdighen en overdwaalschen Kapiteyn, van welcker eyghen behaag69
[69] lycke mallicheyt een yder hem spieghele, en bekenne syne gebreken in aller
[70] ootmoedicheyt. Doet, leeft, en leest wel.

*
60
61
63
64
68

69

60 A*B goe vrienden - 63 A*B dullicheyt - 68 A*B ende - 68 B welcx eygen - 70 A*B leest, en
leeft
bevredicht: verzoend.
wel dubbelt besteken: heel listig aangelegd.
breyneloose dulheyt: krankzinnige razernij.
anderen: tweede.
oorsmeeckery: mooipraterij.
overdwaalschen: verwaande.
van welcker: aan wiens.
eyghen behaaglycke mallicheyt: malle eigenwaan.
hem spieghele van: zich spiegele aan.
bekenne: moge onderkennen, inzien.
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[Lofdichten]
*

Sonnet.
1

WAnneer de Ram, en Stier, Sons omme-treck opstooten:
2
Het dor geboomt' bot uyt zyn bloz, en blaed'ren teelt;
Het bloeysel schoon geset, door Somers-son bestreelt,
4
Doet d'hoop van vruchtbaer oechst, en smaeck-ryck Ooft vergrooten,
5 Het schieten BREED en gROOt der weelderige Loten
6
Uus Lentens, schrandre ieuchts, met Somers dauw vere'elt:
7
(Van reden-rype vrucht) een groot verwacht verbeelt,
Dat van u levens Herfst sal werden noch genooten.
9
Soo seer als Romen oyt roemruchtich heeft geboocht,
10
10
Van haer tonneelen groot, en spelen groots vertoocht:
So seer mach Amsterdam met reden (door u) roemen;
Want 't geen den AFRICAEN had in Latyn gedicht,
13
Hebt ghy in duytsche taal ons BREDENROO gesticht:
So datmen u ons duyts TERENTIUS moet noemen.
*

Non Nobis.

*

1
2
4
6
7
9
10
13
*

LOFDICHTEN. De sonnetten zijn in CD achter het spel geplaatst; in D ontbr. daarbij het
eerste.
Sonnet. 1 A kleine sierletter W; tekst cursief, namen kapitaal - 8 A*B leven
opstooten: voortdrijven. In mei staat de zon in de tekens van Ram en Stier.
Het ... bloz: laten de dorre bomen hun bloesems en blaren uitbotten.
oechst: oogst.
Uus: Uw, van Uw; schrandre ieuchts: (van) uw scherpzinnige jeugd.
Van... verwacht verbeelt: roept voor de verbeelding een verwachting op van rijpe vruchten
van de geest.
heeft geboocht: heeft geroemd van, zich trots heeft getoond op.
spelen groots vertoocht: luisterrijk vertoonde spelen.
gesticht: tot stand gebracht, gedicht. (BREDENROO is aangesproken persoon.)
Non nobis: zinspreuk van de kluchtschrijver Jan Franssoon. Het vijfde lofdicht ondertekent
dezelfde met 'tLijen verwint.
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*

Clinkdicht aen den Leser.
*

1

BESCHOUWT in dit Panneel der hertstochten afbeelde
2
Gantsch kunstrijck afgemaalt, gul en stantvaste min,
Eens trouwe knechte raat, eens Hoeren loose sin,
4
(Die om het sno genot heur warsche pol oock streelde.)
5 Des malle ROEMERS trots met hoochdravende woorde,
6
(Daar syn verbaesde ziel heel angstich self voor beeft,
7
Welk puft de fluckse vrouw, als sy 'taas van hem heeft,
8
Waarom sy syn gerel en vuyl gesnap aanhoorde.)
De macht van heete lust, (die schielijck 'thert doet branden,
10
Van die te gierigh eens het schoon ter sluyck bespiet)
De lichte vleyers aart, (die daar heen wort gedreven),
12
Waar dat de slemp verhuyst) en meer, 't geen BRED'ROOS handen
13
Hier cierlyck bootsen af: so dat die dit doorsiet,
Ken, dat der dicht'ren prijs hem waardichst wort gegeven.

*
*
1
2
4
6
7
8
12
13

Dit niet ondertekende drempeldicht kan wel van Karel Quina zijn, de dichter van het volgende.
Clinkdicht. 1 A kleine sierletter B, tekst fractuur, eerste woord en naam cursief
afbeelde: afbeeldsel.
gul: ongeveinsde, ongeremde.
sno genot: lage, gemene voordeel; warsche pol: afstotelijke minnaar.
verbaesd: bang.
puft: veracht, niets geeft om; fluckse: bijdehante; aas: buit, prooi.
gerel en vuyl gesnap: geklets en onbehoorlijk gepraat.
de slemp: het brassen.
af (Hier eindigt de opsomming van alles wat de lezer moet ‘beschouwen’ volgens vs. 1.)
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Klinck-dicht
*
1

ALleen is het voor u, ô kloeke rype sinnen!
Dat dit vermaklyk Spel in 't licht gegeven wort:
3
Maer geensins voor de geen die Neus-wys krom opschort
4
't Voorhooft, wanneer een stuck heeft oock wat lachens binnen.
5
Want hoe gevaerlyk dat de ieucht valt 'troekloos minnen,
6
En hoe der Hoeren gonst met schant en scha verdort,
Oock hoe ellendich hy sich selven doet te kort
Die Pluymstrykers gelooft, geeft u dit Boek te kinnen.
9
En d'wyl dat CICERO so waert oyt heeft gehadt
10 De Werken van TERENS, 't sy waer hy reysde, dat
11
Hy die steeds by hem droegh. Vereert ook Nederlanders
BREROO, die zyn EUNUCH in duyts so heeft vervat,
Dat om verbet'ren sulkx, in Spreuken ryk van schat,
In Dicht, en Geesticheyt, men niet weet ymand anders.
*

Qui-na DIEU, n'a rien.

*
1
3
4
6
9
11
*

Klinck-dicht. 1 A kleine sierletter A, tekst romein, 4 namen klein kapitaal, zinspreuk cursief 2 B vermakelyck CD vermaecklijck - 12 A*B Brederoo
kloeke rype sinnen: verstandige, rijpe geesten.
krom opschort: fronst.
heeft binnen: bevat.
verdort: te niet gaat.
d'wyl dat: omdat; Cicero: (Dat hij op reis steeds Terentius bij zich had, vond Bredero bij Van
Ghistele); waert gehadt: gewaardeerd; oyt: steeds.
Vereert ook Nederlanders: vereert daarom, Nederlanders, ook.
Qui-n'a Dieu, n'a rien: zinspreuk van Karel Quina, vriend van Bredero. (Zie G. Stuiveling,
Memoriaal van Bredero (1970), blz. 239.)
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Sonnet.
*
WAER het ghevoelen van PYTHAGORAS waerachtich,
2
En dat de ziel van 't een verhuysd' in't ander lijf,
3
Ick sou ghelooven vast, en staende houden stijf,
Dat PLAUTUS geest in u o BREROO waer wonachtich.
5 Of dat ARISTOPHAAN, van nieus gheworden machtich5
6
Te handelen de pen, sich in u kloeck gheschrijf
Liet hooren op't Bataefs Tooneel voor man en wijf,
8
'Twelck noch Athenen nu en wijckt, noch Roomen prachtich.
TERENTIUS voorwaer, indien hy weer mocht leven,
10
10
En grondelyck verstaen de Nederduytsche tael,
Sou sijne THAIS haest niet kennen uyt MOY-AEL,
11-12
En THRASO vaeck den naem van Hopman ROEMER gheven,
13
So wordt hy nagebootst in uwe soete dichten,
14
Die den Aenschouwer bey vermaken ende stichten.
-

LIJDT EN HOOPT.

*
2
3
5
6
8
10
11-12
13
14
-

Sonnet. 1 A vette kapitaal W; tekst fractuur, eerste woord en 9 namen cursief, zinspreuk
romein - 7 B Tonneel - 11 D zijn Thaïs
En: (ongeveer) namelijk.
stijf: onwrikbaar.
machtich: in staat.
handelen: hanteren.
wijckt: onderdoet voor.
grondelyck: volledig.
Thais, Thraso: personages in de Eunuchus (hier: Moy-aal en Roemert).
soete: mooie, fraaie.
bey ende: zowel als.
Lijdt en hoopt: zinspreuk van Reinier Telle. (Zie Stuiveling, Memoriaal, blz. 243.) Als classicus
was hij bekend met de leer van Pythagoras aangaande de zielsverhuizing, op zijn minst uit
Ovidius, Metamorphoseon XV, 158 en vlgg.
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Sonnet.
*
1

AENSCHOUT Lief-hebbers dees cloecke versierde reden,
2
Die met een kunst gewracht is op de Franse maet:
Nochtans die alle taal in boert te boven gaet,
En met sijn kunst verryckt onse Hollantse Steden.

5 Siet hoe ghetrou een Knecht al by syn Heer hier dede,
6
'Twelck BREDERO te recht met rymery omvaet:
En hoe een Vader trou syn kint oock niet verlaet,
8
In 'tuyterst' van syn noot, maer doet syn liefd' besteden,
9

Den hoomoedighen mens beeldt hy seer cunstryck voort,
10
En hoe de vleyery de mensche dick bekoort,
En den Liefhebber wel te rechte hier mach lesen.

12

Hierom machmen met recht u schrand're gheest beooghen,
13
Die ons Hoomoedt, en Trou, en Liefde doet vertooghen,
14
En doet ons twijffelen dick, oft inder daedt mach wesen.
-

't Lijen verwint.

*
1
2
6
8
9
12
13
14
-

Sonnet. 1 A kleine sierletter A; tekst romein, naam klein kapitaal, zinspreuk cursief - CD zeden,
- 9 A*B hoochmoedighen D hoogmoedighen - 13 D Hooghmoedt
versierde reden: verdicht verhaal.
gewracht: gewrocht, gemaakt; Franse maet: zie de Inleiding, blz. 74 (Slaat misschien hierop
het prijzende ‘cloecke’ in vs. 1?).
met rymery omvaet: in verzen samenvat, uiteenzet.
doet besteden: schenkt; doen is hier omschrijvend hulpww., zie ook vs. 13.
beeldt voort: beeldt uit.
beooghen: gadeslaan.
doet vertooghen: laat zien.
inder daedt: werkelijk; mach wesen: kan bestaan.
'tLijen verwint: zinspreuk van Jan Franssoon, schrijver van de klucht Giertje Wouters (1e druk
Amst. 1623).
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Namen der spellende personagien.
*
*

RITSART, een Ionghelingh.
*
KOENRAAT, de Vaders Makelaar.
MOY-AAL, een Snol.
*
WRITSART, een Aankomelingh.
5 KATRYNTIE, 'tHaagsche Dochtertje.*
*
KACKERLACK, de Panlicker.
*
ROEMERT, de Kapiteyn.
ANGENIET, een Dienstmeyt.
FREDERYCK, een Iongman.
10 REYNIER, een Vryer.
*
KLAARTIE KLONTERS, een Morssebelletje.
NEGRA, de Moor.
*
IAN-NEEF, de Kock.
*
GEERTRUY, de Minne-moer.
15 LAMBERT, de Vader van Ritsart en Writsart.

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*

NAMEN. Ritsart en Writsart heten in CD Ritsaert en Writsaert; in de tekst van het stuk wisselen
deze vormen in alle drukken af met -aardt, -ert e.a. Achter Koenraat staat in het Leidse
exemplaar van A (U.B., 1091 B 56) des Vaders Makelaar. Niet gecorrigeerd zijn ook daar de
zetfouten Fredreryck en en Morssebelletje.
11 A Klont, 15 A Writ.
Ritsart: naam, gebruikelijk voor een wellusteling, doordat men verband zocht met ritsig. Gelijk
aan Fr. Richard, Fries Ritsert, Holl. Rijkert. Bredero zal Ritsart en Writsart hebben ontleend
aan de geschiedenis van de Vier Heemskinderen.
Makelaar: Koenraat is in het stuk geen makelaar in de moderne betekenis, maar een bediende,
die voor zijn patroon van alles bezorgt.
Aankomelingh: jongeling.
Dochtertje: meisje.
Kackerlack: scheldnaam voor allerlei minderwaardige personen, hier eigennaam.
Panlicker: klaploper; de parasiet in de Romeinse comedie.
Roemert: lett. pocher, opschepper; tekenende naam voor de typische ‘miles gloriosus’.
Klonters: veel gebruikte naam voor een morsig dienstmeisje (klonter = vod). De -s is de
genitief-uitgang, die familienamen van vrouwen plachten te vertonen.
Morssebelletje: slordig dienstmeisje (bel = lap, vod).
Ian-Neef: duidt niet op een familieverhouding. Neef werd aan allerlei namen toegevoegd als
gemoedelijke aanspreekvorm (evenals vaar en oom).
Minne-moer: voedster, namelijk van Frederyck en zijn zuster Katryntje.
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Eerste uytkomen van het eerste bedrijf.
+

o

A1r

*

Koenraat.
1
Wel wat sal ick dan doen? sal icker gaen of niet
2
Nu sy myn uyt haer selfs en vrye wil ontbiet?
3
Of wil'k myn sotte lust met reden nu besnoeren
4
En vlieden het bedroch der afgherechter hoeren?
5
Die lóóslijck met myn spot, als ick tot harent kom
6
Dan sluytse myn voor deur, dan roeptse myn weerom,
7
En set my tóót op tóót en loopt by andere pollen.
8
Ick weet niet hoe ick wil, soo is myn kop op rollen!
9
Neen ick en gader niet al badt sy noch so seer,
10
Myn sinnen zyn ghekeert:
RITSART,

5

10

KOENRAAT

't Is u oock 't best myn Heer
11
Dat ghy de gayle tocht des herten gaet in houwen,
12
En gheefdy gheen ghehóór der lóóser lichter vrouwen,
13
Ghy wert u selven voocht, 't is wel datmen begint,
En stadich blyft by 't werck, ghestadicheyt verwint:

*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 A kleine sierletter W; heel de speeltekst fractuur, namen en vreemde woorden romein - 5
B loflijck - 10 A*BCD oock best - 13 A voocht - 14 A werck
icker: ik erheen (vgl. vs. 9 gader: ga erheen).
myn: mij; selfs: zelf.
reden: verstand.
afgherechter: in alle kunstgrepen geoefende, doortrapte; der ... hoeren: genit. enk. of meerv.
lóóslijck: op slimme, valse manier.
dan ... dan: nu eens, dan weer; sluytse myn voor deur: slaat ze de deur voor mijn neus dicht.
aant.
set my tóót op tóót: steekt telkens de gek met mij; pollen: minnaars*
.
op rollen: op hol, in verwarring.
badt: vroeg, smeekte.
myn sinnen zyn ghekeert: mijn gedachten (verlangens?) zijn veranderd.
tocht des herten: hartstocht.
En gheefdy gheen ghehóór: als je niet luistert naar; der ... vrouwen: dat. enk.
voocht: baas; wel: goed.
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*
15
Doch is u sin soo wuft dat ghy u niet kunt breecken
16
Noch koelen u ghemoedt, en loopt haer weder smeecken
17
Met lieffelijck gheplaar van woorden suycker-soet,
18
Tot hare schalckheyt merckt dat ghyt uyt liefden doet,
So ist met u ghedaen! u saken gaan verloren,
Want sy sal u met schijn van vruntschap so bekoren,
21
Bekollen dol en dom: soo dat ghy sonder maat
Nauw weten sult of ghy op hóóft oft voeten gaet.
23
En hangdy hart of siel an haer beveynsde treken
24
So sal sy endelingh den draack noch met u steken;
Dat is der Hoeren aert.

15

20

25

RITSART

Dewijl de saack soo staat,
Besint u en versint voor my een goede raadt:
Denckt eens, noch eens, noch eens! en vraacht an u ghepeynsen
28
Hoe dat ick myn verdriet en minne best sal veynsen.
KOENRAAT
29

O Meester! u ellendt ontroert my sonderlingh,
30
En wat de min belanght dat is een seldsaam ding,
31
s'Is raadt en redenlóós, en so wilt van manieren
Dat wijsheyt, kracht, noch kunst, haer woestheyt kan bestieren.
33
Al dees ghebreecken zijn voorneemlijck inde min

30

*
15
16
17
18
21
23
24
28
29
30
31
33

15 A*BCD kont - 18 A*BCD ghy 't - 23 B hert (en zo nog enige malen)
breecken: overwinnen.
smeecken: vleiend toespreken.
gheplaar: gevlei (pladeren = klapperen, babbelen).
hare schalckheyt: zij met haar sluwheid.
Bekollen: betoveren, beheksen; dol en dom: tot dwaas- en domheid; sonder maat: geheel
verbijsterd (Stoett).
hangdy: bind je; beveynsde treken: door veinzen verholen listen.
endelingh: ten slotte.
verdriet en minne: liefdessmart; veynsen: ontveinzen, verbergen.
ontroert: bedroeft; sonderlingh: in bijzondere mate.
seldsaam: vreemd, wonderlijk.
raadt en redenloos: zonder overleg of verstand (Kiliaen: raedloos consilij expers).
voorneemlijck: in de eerste plaats, in 't bijzonder.
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*
34
Als laster, quaat vermoen, bekommeringh van sin,
35
En rueckelóósheyt slof, en veel onnutte vreesen,
36
En sorghen, licht-ghelóóf, betuetering van wesen;
37
En achterclap, en haat, en twijffelinghen mee
En verand'ringhen van bestant, van krijch, van vree.
39
Beseylt dan op 't Kompas vande beslepe reden
Eens een'ge sekerheyt, in des' onsekerheden.
Vergheefs is al u moeyt, al woeldy noch soo hart,
Ghy vindt noch rust, noch vree, maer eyndeloose smart.
+
So u vermoeyde gheest door't hopeloose trueren
44
Op eyghen slapheydt dan u selven gaat verstueren;
45
En vaart onheb'lyck uyt, uyt dulheydt meer verwoedt
46
Dan redelyck of recht, met bittre mondt en moedt
Bescheldent uwe schuldt, en vloeckt dan vloeck op vloecken
48
Op't ongh'luck, dat wy selfs benaarstighen en soecken.
49
Neemt by u selven voor van daar niet meer te gaan,
50
En treckt het hart en hooft met onwil daar van daan,
Segghende in u selfs: en soud' ick haar niet haten
52
Die nu een ander mint en my al heeft verlaten?
Ick waar veel liever dóót: het sal oock soo gheschien
Dat sy wie dat ick ben te laat met leedt sal sien.
55
Dit opset is wel goet, en billich oock ghenomen,
Maar krachtelóós en ijl, want wil jer weder komen
57
Sy sal u vlieghen met veel jonsten om den hals,
58
En gheven u een praat van schóóne wóórden vals,
59
En soecken met gheweldt van wringhen, en van wrijven,

35

40

45

50

55

*
34
35
36
37
39
44
45
46
48
49
50
52
55
57
58
59

42 A ree,
quaat vermoen: argwaan, ergdenkendheid.
rueckelóósheyt slof: achteloze zorgeloosheid.
betuetering van wesen: beteuterd staan.
mee: ook.
beslepe reden: ervaren verstand.
verstueren: boos maken.
dulheydt meer verwoedt: een woede die razender is.
moedt: gemoed.
benaarstighen: veroorzaken, bevorderen.
aant.
van te gaan: te gaan*
.
met onwil: ondanks smart.
al: helemaal; verlaten: in de steek gelaten.
billich: terecht.
jonsten: betoon van liefde.
u een praat gheven: je toespreken.
gheweldt van wrijven: krachtig wrijven.
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*
Een traantje soo ghemaackt, ten óóghen uyt te drijven,
61
En met gheveynst ghebaar versieren een onschult,
Waar op dat ghy terstont u gramschap laten sult,
63
En 't al te dweech ghemoedt van wreede tyrannijen
Beschulden, als of ghy waart oorsaack van haar lijen,
En gheven uyt u selfs u over inde macht,
Die met betraant ghelaat om u in't harte lacht.

60

65

RITSART
67

Die schandelycke treck, 't bedroch, en schelmerijen,
68
Dat werdt ick nu ghewaar, maar meest myn sotternyen,
69
En 't wonderlyck verraadt. Ick brande van een vlam
Die uyt onkuysche lust haar eerste oorsprongh nam,
Ick doe al wetens quaadt, al streefter reden teghen,
72
Myn sinlyckheydt verwindt, ick ben te seer gheneghen,
73
Ick sterf dat ick sie, ick leef, ick weet niet hoe,
74
'k Heb noch belul, noch raadt, ay raadtmen dat ick doe?

70

KOENRAAT

75

75

Staet af van't snóódt vervolch van u verbode minne,
En tueghelt met verstandt u tóómelóóse sinnen:
77
Valt u 't beginsel swaar, of barst u 't hart van spydt,

*
61
63
67
68
69
72
73
74
75
77

73 A*BCD Ick sterve - 74 A*BCD wat ick
versieren een onschult: een verontschuldiging bedenken.
dweech: zachtzinnig; tyrannijen: enkelvoud (men kan zulk een slot-n bij Bredero veelal
wegdenken; vgl. de vzn. 67-68 en 115-116 en zie blz. 65-66).
treck: list.
werdt: word.
brande: brand.
sinlyckheydt: lust, begeerte; verwindt: van verwinden, oud voor verwinnen (uit het Duits?),
de overhand hebben (MNW, IX, kolom 354).
ick sterf dat ick sie: ik ga met open ogen mijn ondergang tegemoet.
belul: benul; raadt: plan, oplossing; raadtmen: geef me raad.
Staet af: zie af; snóódt: onwaardig; 't vervolch: het volgen, najagen.
beginsel: begin; spydt: verdriet.
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*
78
Allengsjens dat versacht met hulp van werck en tydt:
79
Gheen beter middel mach u yemandt hier voorstellen,
80
Om u op 't alderminst in dese saack te quellen.

80

RITSART

Maar houdy dat voor best?
KOENRAAT

Ja Heere! dats ghewis,
Maackt toch gheen swaricheydt, noch gróóte droeffenis
83
Om een lichtvaardicheydt; den vrouwen aangheboren,
Die licht vergheten 't gheen sy lichtelyck verkoren.
85
Siet daar, daar komtse selfs, die pest, en het verderf,
86
Die u gheheele goet verteert als eyghen erf.

85

MOY-AAL
87

Ach arme! ick helas! ick ducht, dits al myn vreesen
Dat RITSAART seer versteurt en tóórnich sal wesen
+
Op myn, om dat ick hem voor deur heb laten staan,
90
Niet wetende waarom ick sulcx heb ghedaan.

90

+

RITSART
91

Ach KOENRAADT wat is dit? ick kan gheen wesen houwen,
92
Mijn hart ontsinckt my slechts alleen door het anschouwen.

*
78
79
80
83
85
86
87
90
91
92

o

A2r

87 B helas ick D helaes! - 88 A*BCD toorenich - 90 A*BCD sullicx - 92 D aenschouwen
versacht: wordt minder pijnlijk.
mach: kan.
op 't alderminst: zo min mogelijk.
lichtvaardicheydt: lichtzinnigheid. (Wij gebruiken hier geen lidwoord.)
selfs: zelf.
erf: erfelijk bezit.
Door het opkomen van Moy-aal begint bij dit vers het tweede toneel van het eerste bedrijf.
Niet wetende: omdat hij niet weet.
ick kan gheen wesen houwen: ik raak geheel van mijn stuk.
slechts alleen: alleen al.
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*
KOENRAAT

Hebt goede moedt, myn Heer, komt nader by het vyer
94
Al waardy stijf van kouw u wermte die is hier.
MOY-AAL

95

95

Wel wie spreeckt daar? zyt ghyt? o sleutel van myn sinnen!
Hoe blijfdy nu soo staan? hoe gady niet na binnen?
97
En krijch ick goeden dach? noch die ghewone kus?
En spreeck gy niet een wóórdt? wel lief! hoe swijchdy dus?
RITSART

99

100

Lief! ja lief, goen dach lief, hoe meuchdy noch soo spreken?
Hoe lief dat ick u waar dats gist'ren wel ghebleken:
101
Die valsheydt hadt ick noyt in u te zyn ghelóóft,
102
Dat ghy my sonder reen de deure sluyt voor 't hóóft.
MOY-AAL

Ay lieve laat dat na, laat ons wat anders praten?
RITSART
104

105

*
94
95
97
99
101
102
104
105
106

Wat sechdy! soud' ick dit so los dan varen laten?
105
Och! oft ick eens van Godt soo vele maar ontfingh
106
Dat my de min als u niet dieper in en gingh;
Oft dat u eens de vlam die my het hart doet blaken,
Met sulcken hitte mocht u siele brandent maken.

98 A*BCD spreeckt ghy D swijght ghy - 105 CD of
waardy: zou je zijn.
sleutel van myn sinnen: jij die de sleutel hebt (bent) van mijn zinnen (hart).
En krijch ick: krijg ik geen.
meuchdy: kun je.
in u te zyn ghelóóft: geloofd dat in je was.
sonder reen: zonder een woord.
so los enz.: dan maar zo over mijn kant laten gaan.
oft ick enz.: als God mij maar schonk.
als u ... gingh: niet dieper raakte dan jou.
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110

*
Of roock ghy maar de geur, ghy sturreft van myn leedt,
110
En van de bittre spijt, die ghy my gist'ren deedt.
MOY-AAL
111

115

Bedroeft u niet myn hart! myn lievert! ach myn waarde!
Daar is gheen soeter mondt (ghelóóf ick) opter aarde.
113
Myn uytverkoren! ach 't is niet uyt trots gheschiet,
114
Noch oock om lievers wil, neent seeckerlycken niet,
115
Maar tot een goeden endt al myn voornemen streckten.
KOENRAAT

Ja dat ghelóóf ick best! en dat ghy 't daarom reckten
117
Ten goeden eynde, he? en om beterswil quansuys
118
Soo sloot ghy ons uyt liefd' soo moyties buytenshuys.
MOY-AAL

120

Ja dunckt u dat? wel an, ick wil u nu bedieden
Om welcke saake ick u hebbe doen ontbieden:
RITSART
121

Int u belieft, secht op?
MOY-AAL

Eerst bid ick datje secht
122
Of hy wel swijghen sal, den desen, uwe knecht?

*
110
111
113
114
115
117
118
121
122

109 A*BCD roockt ghy - 115 B streckte - 116 B reckte - 117 A*BCD he? om - 121 CD In 't
spijt: krenking.
myn waarde: mijn liefste.
uyt trots: om je te honen.
om lievers wil: ter wille van een meer geliefde.
endt: doel.
quansuys: quasi, zogenaamd.
ons: mij; moyties: netjes, gemakkelijk, rustig.
Int: indien het.
den desen: bijstelling bij het onderwerp; het lidwoord werd ook voor een aanwijzend
voornaamwoord gebruikt, vgl. degene.
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KOENRAAT
123

125

130

Wien, ick? seer wel, maar houwt! ick sweert u by myn trouwen,
Soo langh ick waarheydt hóór kan ick myn mondt wel houwen;
125
Maar soo ghy yets versiert van leughens dit, of dat,
So brengh ick het verstont over die heele stadt,
127
O ick kan soo larye, trots yemandt vande beste
128
Larysters van't heeckel-velt, van't kattegat, van't hol en vande vesten.
129
Dats nou al eveleens, spreeckt op, en sechdy reyne biecht
130
Soo sal ick swyghen, en u straffen als ghy liecht.
MOY-AAL

Ick had een moeder die woonachtich was in Spangjen,
132
Doch Brabants van geboort.
KOENRAAT

dats wel!
MOY-AAL

135

123
125
127
128

129
130
132
133
134
135

als de prins van Orangjen
133
Hier uyt het lant vertrock, met zyn eedlen en bloedt,
134
Wt vreese van het straf bedwinghen van't ghemoedt,
+
135
En soob'ren staat des lants, en dat d'Hollantsche Steden,
Den grooten overlast, en 't schricklyck móórden leden;

Wien: onderwerp; houwt: wacht even; by myn trouwen: op mijn erewoord.
versiert: verzint; dit, of dat: wat dan ook.
larye: kletsen; trots: zo goed als.
Het heeckel-velt lag aan het noordelijk eind van de N.Z.-Achterburgwal (thans Spuistraat),
het Kattegat was een grachtje tussen Singel en N.Z.-Achterburgwal, het Hol liep van de
Nieuwendijk naar de N.Z.-Voorburgwal, de Vesten vormden de buitengordel van de stad (nu
Geldersekade, Kloveniersburgwal en Singel).
dats nou al eveleens: genoeg daarvan (vgl. Stoett, Gloss.); sechdy reyne biecht: als je de
waarheid opbiecht.
en: maar (ik zal).
als: toen.
bloedt: verwanten.
bedwinghen van't ghemoedt: gewetensdwang.
soob'ren staat: armoedige toestand; dat: toen.
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139

140

*
137
So wasser seecker DON een lóósen ouwden guyt,
Die een kleyn Meysje hadt beneffens and're buyt,
139
Die hy soomen daar riep wel loff'lyck hadt verwurven,
Dit schonck hy an myn Moer, en vóórts is hy ghesturven
141
An die fransoysche sieckt, en quellingh vande Maagh;
Hy seyde eer hy stierf, dit kint is uyt den HAAGH.
KOENRAAT

Uyten HAAGH?
MOY-AAL
143

145

150

155

*
137
139
141
143
145
152
153
154
155
157

So denck ick, ick ben niet sekers vroeder;
Sy noemde dickwils my haar Vader en haar Moeder:
145
Maar vóórt gheen meer bescheyt, noch van haar staat of stadt,
Van welck door jonckheyt sy gheen kennis heeft ghehadt.
Daar na myn Moeder hiel dit jonghe wicht in eeren,
En lietet Kunsten, en veel schóóne wercken leeren,
Van Naayen met de naalt, van teeck'nen uyter handt,
Van 't spelen op de Luydt, na de manier van 't Landt:
Van lustigh dansen, oock van meesterlyck te singhen;
152
Int kort, sy brochtse op in alle soete dinghen;
153
Myn Moeder hadtse toch te wonderlijck besint,
154
Niet als een vremdelingh, maar als een eyghen kint;
155
En ick hadse oock lief, en sach haar byster garen,
De lieden waanden dat wy twee ghesusters waren.
157
Daar na so ist ghebeurt dat ick seecker verdragh

137 CD ouwen - 142 CD sturf A*BCD uyten - 154 CD vreemdelingh
lóósen guyt: slimme schelm.
riep: algemeen verkondigde; wel loff'lyck: zeer eervol.
fransoysche sieckt: syfilis; quellingh: kwaal.
ick ben niet sekers vroeder: ik weet niet beter.
bescheyt: informatie, gegevens.
brochtse op: voedde haar op.
hadtse besint: had haar lief; toch: bepaald, zeker; te: zeer.
vremdelingh: vreemde.
byster garen: bijzonder graag.
seecker verdragh Maackten: een liefdesbetrekking aanknoopte.

G.A. Bredero, Moortje

140

160

165

170

175

180

*
158
159
160
161
162
163
165
167
168
172
174
175
176
178
179
180

*
158
Maackten, met een Jonghman die hier voor leggher lagh:
159
Een Oosterlingh! die mijn (God wil het hem vergheven)
160
Hier tróónd, en brachtmen tot dit onbehoorlyck leven:
161
Hy hadmen seer bemindt ghelyck het bleeck in't ent
162
Want siet hy maackte mijn al 't goet by Testament.
163
Na wat verlóóps van tydt so quam hier doen een Ruyter,
Een hallef mallen bloet een Róóver, een Vrybuyter,
165
Die had de Muts op myn, en heeft mijn vaak besocht
Tot dat hy lest vertrock en reysden op een tocht.
167
't Sint viel u óógh op myn, ghy quaamt by my verkeeren
168
En trockt myn hart en sin, ick mocht u niet ontbeeren,
Als ick u niet en sach myn siel was ongerust:
Als ick u weder sach ick vlamden steets van lust,
U selven ist bekent, hoe ick u plach te streelen
172
En myn verborghentheen so grondich te beveelen:
Ghy waart alleen myn raat, myn hulp, myn huel, myn heyl,
174
Dien oydt was meest de wech tot mynen boesem veyl,
175
Daar myn als brandent lont de ving'ren van u handen
176
Ontvonckten 't ingewant, en deet als Bus-poer branden.
En elcken woordt, hoe kleyn dat ghy tot mywaarts sprack,
178
My als een Sulpher-stock, de heete borst ontstack.
179
Helas! wat kittelingh gevoel ick door 't vernuwen:
180
Myn tróóst! waarom ist myn belet met u te huwen?

158 B maackte - 160 CD bracht my - 166 B reysde - 170 B vlamde - 171 D is bekent - 179
A*BCD Helaes A kittelingh,
voor leggher lagh: als factor, handelsagent, gevestigd was.
een Oosterlingh: iemand uit het Oostzeegebied.
Hier tróónd: hierheen meelokte.
hadmen bemindt: had me lief.
maackte mijn: vermaakte me.
Ruyter: (zee-)rover.
had de Muts op myn: was dol verliefd op mij.
't Sint: nadien.
mocht u niet ontbeeren: kon niet buiten je.
verborghentheen: geheimen; beveelen: toevertrouwen.
Dien: voor wie; oydt: altijd; was veyl: open stond.
Daar: terwijl.
't ingewant: het hart; deet: deden het; Bus-poer: buskruit.
Sulpher-stock: zwavelstokje.
't vernuwen: het weer ophalen, mij herinneren.
Myn tróóst: mijn liefste.
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*
A 3 ROKOENRAAT
181
Ja hadse dat geluck die afgereden Queen
182
Hy trouwe? ja kóópje geen glas? ick denck wel neen.
MOY-AAL

185

O waardige! gedenckt hoe ghy eens waart ghelegen,
184
Nevens myn groene sy: ghelyck wy dickwils pleghen
Te doen: Maar noyt so soet als die ghewenste nacht
186
Die van ons beyden wert met vreughden door-ghebracht.
RITSART

Wat nacht, wanneer, en hoe?
MOY-AAL
187

190

*
181
182
184
186
187
188
189
191
192
193

Maer doe ghy onder allen
188
Verwonnen van de vaack in slaape waart ghevallen;
189
Mijn hóóft lach in u narm, u hand lach an myn sy,
U óóchjes hallef toe die lonckten noch op my:
191
Wie weet wat tochten dat my inde sinne viellen,
192
De reden met ghewelt myn lusten teghen hiellen,
193
So niet; of ick rees op, en kusten vóórt terstont
U voorhoofd, wangh en kaak maar boven al u mont:

188 A verwonnen - 189 B u arm
die afgereden Queen: dat in ontucht versleten oud wijf.
aant.
ja kóópje geen glas? enz.: ja dat kan je begrijpen!*
Nevens myn groene sy: naast mij (van verliefden of gelieven gezegd); pleghen: plachten.
van: door.
Maer: wel; onder allen: onder de bedrijven door.
vaack: slaperigheid.
narm: arm.
tochten: hartstochtelijke verlangens, lusten.
reden: verstandelijke overwegingen.
So niet; of: maar niet zo of; vóórt: meteen.
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195

*
Ick sprack, ghy snoofd, ick woeld, en stille bleefdy legghen
196
En wat ick meerder docht dat sal ick u eens segghen.
KOENRAAT

200

Also! liech al voort, wel seecker jy kuntet prompt
198
Ist geen jammer dat liegen sondt is, daert so wel te pas kompt?
199
Wat gherammel heb ick hier? jy sult de waarheyt spreecken,
200
En beginnen daar jy eerst u reden by liet steecken.
MOY-AAL
201

205

210

215

*
196
198
199
200
201
203
204
205
206
208
209
212
215

Wel ymmers hóórt dan toe, hoe dattet voorts bevoer:
Myn moeder sturf, en liet het jonghe kindt haar broer,
203
Wel verstaande mijn Oom, die somen wel magh weten
204
Van een gierigen droes was gants en al beseten:
205
Niettemin voor eerst, so nam hy 'twicht wel waar
206
Onghevaarlyck den tydt van thien of twalif jaer,
Int leste wiert myn Oom heel suynich en heel kaarich,
208
Doch d'oude lieden zijn hier meest van onderwaarich,
209
Sy garen sparen steets alst minst haer is van noot,
S'onthouwen om het geldt haar selven kleet en broot.
Wat strenghe straf lecht ghy, o giericheyt! rechtvaardich
212
U slaven op? en acht haar kost noch voetsel waardich.
De man hadt ghelt en schat in grooten overvloet,
Wat wast? hy was en bleef een dienst-knecht van zyn goedt.
215
Des smorghens stont hy op in een kaal onderrockje,

205 A droes, - 207 A*BCD In 't - 215 B Des morghens
eens: te eniger tijd(?).
daert: terwijl het toch.
gherammel: geleuter.
reden: verhaal, verslag.
ymmers: tenminste, toch; bevoer: verliep.
somen: zoals men.
droes: duivel.
voor eerst: in het eerst; nam wel waar: zorgde goed voor.
Onghevaarlyck: ongeveer.
hier van onderwaarich: hieraan onderhevig.
alst ... noot: alsof ze de kleinste kleinigheid nodig hebben.
haar: de slaven.
onderrockje: borstrok, hemd.
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220

225

*
En gingh int vulles-vat, en roerdent met een stockje,
217
Oock somtijds met zyn hant, en sochtet scharep duer,
218
En vulde so een sack met d'een en d'ander luer.
219
Hij brayde alle daagh zyn korfjes en zyn matten,
En bleef een Bedelaer by Ridderlycke schatten.
Wat baat de Ryckdom dan alsmense niet besteet
222
Tot ons of 's naastens nut? ach armen niet en beet!
O geltsucht! o ghy plaagh! ghy gront-vest aller quaden!
224
O hongher diemen kan vernoegen noch versaden!
Maar wat de Duyvel denckt en blaast de mensche in
226
Volbrenght hy met een set om 't snoode gelts ghewin:
+
227
Ghelyckmen Nóóm, die om veel gouts te saam te hóópen.
228
Besloot dit lieve Lam aan yemant te verkóópen.
RITSART

Wel hoe verginckt hem doch?
MOY-AAL
229

230

Recht als AESOPUS hondt,
Die om de schijn van't gróót, verloos 'tvleys uyt zyn mondt:
231
Hy is uyt SPAENGIEN vóórt met dit opset ghevaren,
Om haar te veyllen by de TURCKEN of BARBAREN.
RITSART

Onmenschelyck ghebruyck! Godlóóse schelmery!
234
Datmen de menschen vent, tot paartsche slaverny!

*
217
218
219
222
224
226
227
228
229
231
234

217 A*B scharrep CD scherrep - 219 B breyde - 229 CD verginght
scharep: nauwlettend.
luer: prul, vod.
brayde: breide, vlocht; matten: manden (ook ‘matten’ is mogelijk).
niet en beet: geen zier.
vernoegen: voldoen, bevredigen.
met een set: terstond, dadelijk. (Stoett; vgl. Rodd. ende Alph. vs. 2067.)
Ghelyckmen Nóóm: zoals mijn oom.
dit lieve Lam: nl. het Haagse meisje.
aant.
Recht als AEsopus hondt: juist als de hond uit de fabel van Aesopus*
.
vóórt: vervolgens? of: dadelijk? (Dezelfde onzekerheid b.v. in vs. 246)
paartsche slaverny: slavernij als van paarden.
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235

*
Hier zynder oock in stadt, die sulcken handel dryven,
236
In FARNABOCK: maar 't sal Godt niet verhoolen blyven.
MOY-AAL
237

240

245

250

*
236
237
238
239
241
242
243
244
245
247
249
250
251
252

De SPAANSCHE Kraack en was met ballast niet ghelaan,
238
Maar met Jan gatten, dier niet op de vaart verstaan:
239
Sy dwarlen inde Zee met neerghestreeke Seylen,
En weten star noch grondt te schieten noch te peylen.
241
De kracht vande Magneet en wasser niet bekent,
242
En niemant was van haar de dolle Zee ghewent,
243
Voorts kompter bruysent an een schip vol ruekeloosen
244
En Godt-vergeten guyts, van schuymers en Matroosen,
245
Die klampen hem anboort en legghen hem een laagh
Gheschuts ter zyen in, en raken so voort slaagh:
247
Dat groote Back-beest dat verlaan was met ses hondert
SPAENJAARDEN, was terstont verovert, en gheplondert,
249
Gepluystert, en geplockt, van gelt en kostlyckheen,
250
Diese waanden op de tocht te mang'len en besteen;
251
De Specken, die haar lyf met gelt niet konden boeten,
252
Die nam het Grauw gheswindt en spoeldese de voeten:
Myn Oom wert ande Mast recht overeyndt ghestelt,
En met een touw om 't hooft gewronghen en gheknelt,

238 A*BCD die'r - 244 A Godt vergeten-guyts A*B God-vergeten-guyts CD God verge(e)ten
guyts - 250 A*BCD Dies' - 253 A My Oom
Farnabock: Pernambuco in Brazilië.
Kraack: groot (koopvaardij- of) oorlogsschip.
Jan gatten: sukkels, onbedreven lui; dier: die zich.
dwarlen: drijven zonder vaste koers (blijkens de gestreken zeilen wisten ze de wind niette
benutten).
wasser: was hun.
van haar: hunner.
Voorts: vervolgens; bruysent: snel varend; ruekeloosen: gewetenloze.
guyts: schelmen; schuymers: zeerovers.
aant.
hem: de kraak; laagh: salvo*
. (Ze geven hem dus ‘de volle laag’.)
verlaan: volgeladen.
Gepluystert: leeggeroofd; geplockt: geplukt, ontdaan.
te mang'len en besteen: te ruilen en uit te geven (resp. de kostlyckheen en het gelt: een
chiasme).
Specken: Spanjaarden; haar lyf boeten: voor hun lijfsbehoud betalen, de dood afkopen.
spoeldese de voeten: verdronk ze.
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255

260

265

270

275

*

255
257
258
259
260
261
263
264
265
266
268
270
271
272
273
274

*
255
Dat hem de ad'ren grof opswollen schier tot barsten,
So dat hy beet van pyn dat hem de tanden knarsten:
257
Noch leet hy nieten mydt: doen quam een oorlochs-boef
258
En nam zyn voorste duym, en schroefse in een schroef
259
Dat hem ten naghel uyt, het bloet met krachte spuyten,
260
Syn lyf was hem so lief niet als zyn Spaensche kluyten.
261
De Schieman sprack tot hem wijst met gemack u ghelt
Of ick salt u eerlangh doen segghen met ghewelt!
263
Dan ick raadt u voort best verweckt my tot gheen tóóren
264
Of'k sal met Bossekruyt vervullen dyne óóren,
265
En steeckent met wat vier hiel luchtigh inde brandt
266
Ist dat ghy hier u geldt niet daadlyck schaft ter handt!
Doen isser 'tgroote wóórt dusdanigh uytghekomen:
268
Ick hadt, o mannen! hoort, grootmoedigh voorghenomen
Te sterven, eer ick u souw wysen geldt of goedt
270
Doch een dingh wringht en wroegt, ja geesselt myn gemoet
271
So fel en yssellijck met hondert duysent strepen
272
Om dat ick myn o schandt! so byster heb vergrepen:
+
273
Dat witte meysje, dat daar ginder sit en schreyt,
274
Dat had ick laas! ghedocht uyt ickers giericheydt
Aan eenich Moorsche Prins of Koningh te verkóópen,
Nu ist God danck met haar veel beter afghelóópen;
Och! doeter toch gheen quaadt, doet myn vry watje wilt,

257 A*BCD oorlooghs-boef
267 A uytghekomen - 282 A*BCD in't - 288 A*BCD eenen - 289 D op nieuw - 295 CD
ghebruyckt ghy
grof: dik.
aant.
leet: bekende, liet los; nieten mydt: niets*
; oorlochs-boef: militair, hier slordig gebezigd
voor ‘opvarende van een roofschip’; hij is Schieman, dus een onderofficier.
aant.
voorste duym: voorste stuk van zijn duim; schroefse: beknelde die*
.
spuyten: spoot.
lyf: leven; Spaensche kluyt: zilverstuk van 52 stuivers.
Schieman: tweede bootsman; met gemack: goedschiks.
voort best: voor je bestwil.
Bossekruyt: buskruit; vervullen: vullen, volstoppen.
hiel luchtigh: zo maar eventjes.
Ist dat ghy niet: als je niet.
grootmoedigh: dapper.
wroegt: kwelt.
strepen: striemen.
myn vergrepen: misdadig gehandeld; byster: erg.
sit en schreyt: zit te huilen.
ickers: duivels-, duivelse; giericheydt: begerigheid.
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146
278

280

Het is my schier alliens of ghy myn braat of vildt;
279
Daar leyt myn geldt (seyd hy) deylt ghy dat bóótsghesellen:
Vóórt heeft hy't avontuur van't meysje gaan vertellen,
Van waar, en hoe sy quam, en wien haar heeft ghebrocht,
Kort om; myn nóóm is daar voor slaef int landt verkocht.
RITSART
283

Hoe tommelt het gheluck van 's menschen staat en leven!
284
Maar wien heeft u soo vlack al dese reys beschreven?
MOY-AAL

285

290

285

Den Hopman myn boelschap die heeftet myn vertelt,
286
Want hy was Kapiteyn van't róóvers schip ghestelt:
287
Van fyn ducate goudt soo schonck hy myn een keten
288
Tot een wellekom; maar doen hy quam te weten
289
Dat ick met u op nuw soo kennis hadt ghemaackt,
290
Soo quam hy op zyn Paart, hy is doch haast gheraackt,
291
Die sotheydt heeft hy, dat hy om lueren en sueren,
292
Als een by-slapen, hem soo hevich gaat verstueren;
293
Myn dunckt 't is mis-verstandt, datmen daar soo op siet:
So veel als myn angaat, ick neem dat soo nauw niet.
RITSART

295

278
279
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Wat onbeschaamtheyt gróót ghebruyck gy in u wóórden?
Waar bleef het meysje doch? dat woud' ick dat ick hóórde.

schier alliens: haast helemaal hetzelfde.
deylt: verdeelt.
tommelt: tuimelt, wisselt; gheluck: lot.
vlack: uitvoerigs nauwkeurig.
boelschap: minnaar.
ghestelt: aangesteld als.
fyn ducate goudt: goud van hoog gehalte.
Tot een wellekom: als cadeau bij zijn terugkeer.
soo: zoals wij beiden dat gedaan hebben.
Soo: toen; quam hy op zyn Paart: werd hij razend; haast gheraackt: gauw beledigd.
lueren en sueren: kleinigheden.
hem gaat verstueren: boos wordt.
mis-verstandt: onverstand(ig), dwaasheid.
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297

300

305

310

315

*

297
299
300
302
303
304
308
309
311
312
313
314
317

Hy brochtet met de buyt in dese meeningh hier,
Om my te schencken tot een meydt of Kamenier,
299
Dan nu hy siet en hóórt hoe dat wy 't samen leven,
300
Nu is hy niet ghesint de Dochter myn te gheven
Voor en al eer dat ick (het dient u toch gheseyt)
302
Een wijltydts met hem leef in alle vriend'lyckheydt:
303
Niet dat ick op hem soo tóchtich ben verslinghert,
304
Die niet soets aan hem heeft, ick spot maar met den dringhert,
Ten is gheen RITSAARDT! ghy Toovenaar ghy maackt myn
Een ander mensch, als ick voor dese plach te zyn.
O vriendelycke mondt! verhóórt toch myn ghebeden
308
En laat myn sulcx toe om drie besond're reden:
309
Voornaamlyck om dat sy myn suster was gheacht,
Ten andren om dat sy is van een goet gheslacht;
311
Ten derden op dat ick soo ick an haar kon raken,
312
Met wedergheven my hier vrienden mochte maken
313
Van haar vriendtschap, met weldaadt, ghy weet dat ick ben
314
Hier vreemt en vriendelóós, en dat ick niemandt ken,
Siet hierom bid ick u, ick kan u niet ghebieden,
Vergunt my dat zyn wil en myne mach gheschieden:
317
En maackt de stomme niet maar gheeftme doch antwoort!

300 B my - 303 A*BCD ben op (D om) hem soo tochtigh en - 305 A*B Ritsart! CD Ritsaert! 311 A*BCD ick an haar so(o) kon geraken, - 312 AA*BCD my, - maken; - 313 A weldaadt
ghy
in dese meeningh: met de bedoeling.
Dan: maar.
de Dochter: het meisje.
vriend'lyckheydt: liefdebetoon.
tóchtich: hartstochtelijk.
dringhert: doordrijver; zie WNT III, tweede stuk, kolom 3375.
sulcx: het in vs. 302 genoemde; besond're reden: afzonderlijke, verschillende redenen.
was gheacht: werd beschouwd als (versta: ook door mij).
soo ick an haar kon raken: als ik haar kon krijgen.
Met wedergheven: door terugbezorgen.
vriendtschap: familie; met weldaadt: door een goede daad (?).
vriendelóós: zonder familie.
maackt: speel.
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RITSART
318

320

325

330

335

*
318
320
321
322
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

Wien heeft zyn daghen oyt so snóóden vondt ghehóórdt?
+
O hartelóóse móndt! u valsheyt en u snóótheyt
320
Beken ick door de tijdt in haar volwassen gróótheyt;
321
O loghens sonder grondt! o al te dubble reen
322
Van onschult: maer te blauw en vol lichtvaardicheen:
Het kindt dat is gheróóft, de Spaengiert is ghesturven,
U moeder die is dóót! u nóóm heeft 't kint verwurven,
325
Die heeftet opghequeeckt, die ist daar nae ontróckt
326
Van Hopman ROEMER die ghy't garen weer onttróckt
327
Om haar te lev'ren aan haar Maachschap, om haar vrinden
328
Door sulcken grooten duecht en vruntschap te verbinden.
329
Versieringh schóón versiert, dan daar toe maar beleydt
330
Om te bedrieghen myn simple onnooselheydt
331
Met het gheleent ghelaat van u ghesplete minne
332
En gunsten sonder hart: RITSART waar zyn u sinne
333
En siedy niet, dat zy nu in haar hart besluyt
334
Een Zeeróóver! een bloedt! en u; die schoptse uyt?
335
Doch schóón bewimpelt om met vruntschap u te slijten
336
Wt jonst niet, maer uyt vrees, dat ghy haar souwt verwijten
Het hoerachtich onthaal.

321 A*BCD dobble CD re'en - 323 B Spaenjert - 329 A versiert - 330 AA*BCD onnooselheydt.
- 332 CD hert: Ritsert (en zo verder meestal) - 333 BCD hert
zyn daghen: van zijn leven; vondt: bedenksel, list.
Beken: leer kennen; door de tijdt: naarmate ik je langer ken.
dubble reen Van onschult: oneerlijke verontschuldigingen.
te blauw: totaal waardeloos.
ontróckt: ontnomen.
Van Hopman enz.: door kapitein Roemert, aan wie jij haar weer graag afhandig zou maken.
vrinden: familie.
duecht: weldaad. (Voor de verklaring van de -n's in sulcken grooten zie men Weijnen, Zev.
Taal, blz. 46, en vgl. vs. 351); te verbinden: aan je te verplichten.
Versieringh: verzinsel; dan daar toe enz.: maar alleen bedacht (om).
simple onnooselheydt: makkelijk om de tuin te leiden argeloosheid.
gheleent ghelaat: gedragingen die komediespel zijn; ghesplete minne: gedeelde liefde.
u sinne: je verstand.
besluyt: sluit.
bloedt: sukkel, sufferd.
Doch schóón enz.: maar mooi voorgesteld (letterlijk: omsluierd) ten einde goedschiks van je
ontslagen te raken.
jonst: genegenheid.
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MOY-AAL
337

340

345

350

355

ach! RITSARDT lief 'k en doe
338
Ghy weet immers wel bet, vertrouwdy myn dat toe?
339
Waar heeft dat yeuwerts aan in minste doch ghebleken?
340
Hoe macht u van u hart so wrevelich te spreken?
Ghelóófdy het bewijs nu minder als 't vermoen?
342
Myn waardert! ach myn tróóst! wat wildy? ick salt doen;
343
Wist ick den óórsprongh maar van u weemoedich trueren
344
Ick souse weeren dat 't u nimmer sou ghebueren.
345
Ach! siet soo droevich niet, 't schijnt dat u 't harte sluyt:
346
En weet ghy niet myn lief! dat u druck overspruyt?
347
Komt geeft myn noch een kus! hoe; laatje myn noch pracchen?
348
So sekers kindt, ick docht of ghy niet eens souwt lacchen?
Myn hartebreecker! ach! waarom bedroefdy myn?
Hoe soud' ick van u doch ghescheyden kunnen zyn?
Bidt Godt maar dat hy u alsulcken vrouw doet trouwen
Die u bemint als ick, ghy sult u gh'luckich houwen.
Myn tróóstertie! myn hart! ghy en sult nimmer sien
354
Dat yemant meerder jonst als u, en sal gheschien,
Dus stelt u siel gherust, ick sal u van myn leven
356
Noch nu, noch nimmermeer vergheten noch begheven.
RITSART

Verradelijcke Vrouw! die myn bedriechlijck kust
358
Wt valsheyt meer vervloeckt dan van een lieve lust.

*
337
338
339
340
342
343
344
345
346
347
348
354
356
358

339 B yewers D yewaerts - 340 BCD hert - 341 A vermoen
349 BCD herte(-)breecker! - 352 AA* ick - 353 BCD hert
'k en doe: dat doe ik niet.
bet: beter; vertrouwdy myn dat toe: geloof je dat ik daartoe in staat ben.
yeuwerts aan: ergens aan.
hoe macht u van u hart: hoe kun je 't over je hart verkrijgen.
waardert: lieverd.
weemoedigh: droevig.
souse weeren: zou (die óórsprongh) hem van je afweren.
sluyt: zich voor mij afsluit.
u druck: je verdriet; overspruyt: op mij overgaat, me besmet.
pracchen: bédelen.
So sekers: juist, zo is het goed; eens: één keertje.
meerder jonst: meer liefde (van mijnentwege).
begheven: verlaten.
Wt valsheyt meer enz.: meer uit vervloekte valsheid dan uit verliefde begeerte.
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360

365

370

375

380

*
359
360
361
363
366
367
368
369
370
371
373
375
379

*
359
Ick merck u helsche treck, u meyneedt en u loghen
360
Daar ghy myn hebt soo schelms en schendich met bedroghen.
361
Wat Duyvel heeft u tot dit weyfelen beroert?
Ghedenckt u niet den eet die ghy soo dickwils swoert,
363
Dat niemant 't gheender tijdt my uyt u sin souw drijven
En dat ick in u siel de opperste souw blyven?
+
Of hebdy o MOY-AAL! nu gheen gheheuchenis,
366
(Hoe wel ter nauwer nóódt verhaalens waart en is,)
367
Hoe dat ick u van't Jaar een lustigh huys gingh huuren,
368
Van alles soo versien, dat ghy neffens u buuren
369
Heerlijck mocht komen uyt? dat weet myn Vaders kas,
370
Die int sluyten van't boeck vry wat ten acht'ren was.
371
Hoe dickwils deedt ick 's nachts de stadts Speel-lieden speelen
Voor u deur? dat meer is: wat schonck ick u juweelen?
373
Heb ick u niet vereert met Par'len en Kourael?
Dan met een goude Ringh: dan met een silv're Schaal,
375
Dan met een Siserandt, en ander frayicheden?
Wat Vryers hebdy doch, al zyn s' uyt ander Steden
Die u sulckx doen? ick kent, ick was noyt uyter Stadt
Veerder dan in Brabandt, daar leertmen oock al wat:
379
Hoe datmen leven sal met vriendelycke Vrouwen.
Heb ick oock yet belooft 't gheen ick u heb onthouwen?
Heb ick u yet ontseydt dat ghy aen my versocht?

370 BCD in 't
Ick merck u helsche treck: ik doorzie je duivelse list.
Daar met: waarmee; schendich: schandelijk.
weyfelen: wankelen in je trouw; beroert: bewogen.
uyt u sin: uit je hart.
aant.
Hoe wel ter: hoe wel het ter*
.
lustigh: mooi.
versien: voorzien; neffens: op één lijn met (letterlijk: naast).
Heerlijck mocht komen uyt: schitterend voor den dag kon komen; dat weet: daarvan weet.
int sluyten van't boeck: bij 't afsluiten van het kasboek.
aant.
de stadts Speel-lieden: muzikanten die ook door particulieren gehuurd konden worden*
.
vereert met: vereerd, geschonken.
Siserandt: halssieraad. (Zie Stoett, blz. 122.)
vriendelycke Vrouwen: vrouwen die mannen van haar ‘vriendschap’ laten genieten.
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385

*
382
Wat weygerd ick u oyt daar ghy met lust om docht?
Eergist'ren badje myn dat ick u eens souw kóópen,
384
Of kryghen een MORIS, ick hebber een belóópen
385
Die onse Schipper selfs gints van ANGOLA brocht,
Dees heb ick op het duurst hem uyt de handt ghekocht;
387
Die schenck ick u op nu, suldy al dit belóónen
388
Met my te bannen om een ander hier te tróónen?
MOY-AAL
389

390

Wel RITSARDT wat is dit? Hoe wel ick hadt ghewaant
390
Dit te bestellen juyst so ick u heb vermaent:
391
Te weten; dat ick docht hem 't meysje te ontsmeken:
392
Maar liever, eer ick u (ick bidje! hoortme spreken)
393
Te vyandt kryghen souw, ick vollich u ghebien;
Secht wat u best ghevalt.
RITSART

395

O Godt! mocht dat gheschien.
Dat ghy't van harten spraakt: of kon ick het vertrouwen
Voor waarheyt, so dat ick my mocht versekert houwen;
Ick lietet u noch toe, hoewel met groote smart.
KOENRAAT
398

Dat wóórdt dat heeft al ree gants omgheset zyn hart.

*
382
384
385
387
388
389
390
391
392
393
398

390 AA*BCD juyst, - 393 A ghedien;
daar ghy met lust om docht: waarnaar jij verlangde.
een Moris: negerin, moorse; belóópen: verkregen, gevonden.
gints: van daarginds.
aant.
op nu: nu*
.
te tróónen: op de troon te zetten (WNT XVII, tweede stuk, kolom 3206).
ghewaant: gedacht, me verbeeld.
bestellen: aanleggen, op touw zetten; vermaent: verhaald.
ontsmeken: door vleien afhandig maken.
Maar liever, ick vollich: liever volg ik.
u ghebien: hetgeen je gebiedt.
al ree: reeds; omgheset: veranderd.
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*
MOY-AAL

400

Ik meent van harten, ach! ach! dit is te beklaghen
Dat ghy niet sonder my souwt kunnen zyn twee daghen.
RITSART

Myn lief! een dagh of twee, dat waar een kleyne saak,
402
Maar al myn vresen is, waar door ick swaarheydt maak;
403
Dat die twee metter Tydt wel twintigh souwde warden.
MOY-AAL

405

Neen sekerlijck, ghelooft, hy salt niet langher harden
405
Als twee daghen, of etc.
RITSART

Of! heb ick u niet gheseydt?
406
Ick schey'er uyt, ick gheef u gants gheen vryicheydt.
MOY-AAL
407

Ghewisselyck hy sal dan datelyck vertrecken,
408
Als ick het meysjen heb sal ick noch met hem gecken.
RITSART

Wel an, ick ben te vreen, die tydt wert u vergunt.
MOY-AAL

410

*
402
403
405
406
407
408

Met recht heb ick u lief myn aldergróótste vrunt!

403 B souden CD souwen - 410 D aldergrooste
swaarheydt maak: bezwaren zie.
souwde warden: zouden worden.
etc.: Moy-aal wil doorspreken, Ritsart valt haar in de rede, wij zouden ... schrijven (het
zogenaamde beletselteken).
schey'er uyt: maak me er los van.
dan: na die twee dagen; datelyck: dadelijk.
noch met hem gecken: zelfs de draak met hem steken.
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*

415

B 1 VORITSART
411
Gaat, en doet wel, en ick sal met myn speel-genooten
412
Gaan tijen op ons Landt en Hof-ste buyten Sloten,
413
Haast dat een dagh of twee daar lichtlyck henen springt.
414
Myn hart my tot de wil van myn MOY-AALTJE dringt.
415
Ghy KOENRAAT, brengt de Swart, gelyck het is besteecken.
KOENRAAT

Gaaren.
RITSART

MOYAAL vaart wel, wilt u beloft niet breken.
MOY-AAL
417

Ach RITSAART! ach myn Siel! gelieft u oock yet meer?
RITSART
418

420

*
411
412
413
414
415
417
418
419
421
423

Ick weet niet dat ick nu yet sonders meer begeer.
419
Dan dat, als ghy sult zyn by den korsel weersoordich
En gemelycken bloedt, met 'tlichaam tegenwoordich:
421
Dat ghy dan met u hart afkeerich van hem scheydt,
En kompt by my op 'tlandt met u genegentheydt.
423
Siet dat ghy my bemindt by daghen en by nachten,
En dat ghy my begeerdt, en wenscht in u gedachten,

418 A* begeer, - 419 A korsel een A*B korsel weersoordich C korsel en weersoordich - 420
D ghemeenelijcken - 422 A*BD komt
speel-genooten: vrienden.
tijen: gaan, trekken.
Haast: wellicht (WNT V, kolom 1483); lichtlyck henen springt: vlot voorbij vliegt.
tot de wil: om me te onderwerpen aan de wensen.
besteecken: beraamd, afgesproken.
gelieft u oock yet meer: kan ik nog iets voor je doen.
yet sonders: iets bijzonders.
korsel weersoordigh: knorrige, onhandelbare.
van hem scheydt: je van hem afwendt.
Siet: zorg, maak.
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425

*
425
En dat ghy in my hoopt, en u in my verblydt,
426
En dat ghy over al in myn by-wesen zyt:
427
Endelyck, dat ghy my door myne Jonsts vernuwen
428
De myne wert en blyft, gelyck ick ben den uwen.
MOY-AAL
429

430

435

440

*
425
426
427
428
429
430
431
433
434
435
437
439
440
441

Het moeyt myn in myn hart, dat hy noch so wantrouwt,
430
Dat hy myn minne voor niet bondigher en houwt
431
Als die Straat-hoeren die haar Lichaam aller uuren,
Aan d'een en d'ander guyt verkóópen en verhuuren:
433
Ik bender so niet an, te vroom is myn ghemoedt,
434
Daar ben ick seecker toe te eerlyck en te goedt.
435
Daar leydt geen soeter naam en spartelt in myn hartje,
En hippelt op myn tong, als Ghy, o myn RITSARTJE!
437
Al 'tgeender is geschiet, of datter sal geschien,
Is om het Maaghdeken, van welke dat ick mien
439
Dat ick de Broeder heb gevonden, door vernemen
440
Na 'tGeslacht, en dat sy malkander so wel swemen;
441
Oock heb ick van Oude-lien daar volle kennis of:
Hoe dat haar Vaders huys stont tegen over 'tHof
Daar ande Vyv'ren-bergh, en dat een van zyn sonen,

430 AA*BCD houwt. 441 A*B hebb' van
in my hoopt: je hoop op me gevestigd houdt.
in myn by-wesen: bij mij.
door myne Jonsts vernuwen: door je mijn liefde voor de geest te halen.
wert: wordt.
Zonder nader aanduiding begint hier het derde toneel van het eerste bedrijf, nadat Ritsart en
Koenraat vertrokken zijn; moeyt: spijt.
bondigher: vaster, betrouwbaarder.
Als die: (logischer uitgedrukt) dan die van de.
Ick bender so niet an: zó ben ik niet; vroom: deugdzaam.
eerlyck: fatsoenlijk.
leydt en spartelt: maakt zich onophoudelijk voelbaar (letterlijk: ligt te spartelen).
'tgeender: wat er.
vernemen: informeren.
en dat: en omdat; swemen: gelijken op.
of: van.
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445

*
444
Die daar de Brandt ontliep, hier 't AMSTERDAM quam wonen,
445
Siet om de veyllicheyt, want de Spechten de'en hier
446
So veel quaats niet, als wel de Bloedt-raadt en het vier.
De Jongman die is ryck en machtich van Geslachte,
Ick heb hem tans ontboo'n, ick ga hem t'huys verwachte.

EYNDT VAN HET EERSTE BEDRIJF.

*
444

445
446

445 A d'e'en - onderschrift D Eynde
de Brandt: slaat waarschijnlijk op het in brand steken van het niet ommuurde Den Haag door
Spaanse soldaten in de tijd van het beleg van Leiden, 1574. Veel Hagenaars verhuisden
daarom toen naar Delft en Amsterdam.
Spechten: Spanjaarden; hier: in Amsterdam.
het vier: de brandstapels.
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Het tweede deel, het eerste uytkomen.
+

o

B2r

*

Koenraat.
FLUCX KOENRAADT doet also gelyck ick u beval,
De Moris brengt terstont tot MOYAAL.
RITSART,

450

KOENRAAT

Wel ick sal.
RITSART
451

Maar strax.
KOENRAAT

Ick ga.
RITSART

Nu voort!
KOENRAAT

Ick vlie.
RITSART

Wel an geringhe,

*
451

450 A kleine sierletter F, eerste woord romein - 451 A We lan
strax: nu dadelijk; geringhe: gauw.
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*
452
Ist niet genoech getoeft?
KOENRAAT

455

460

465

'Tis nóólóós te dwinghen
453
Die van zyn selven is gewillich en bereydt,
Als ick ben tot u dienst en tot gehoorsaamheydt:
455
Ach RITSAARDT hadt ghy maar MOY-AALEN jonst verkregen,
456
Ghelyck ghy doet de myn, sy stont u nimmer tegen:
457
Maar Hoeren-liefd is windt, sy hebben sin noch Siel,
Niet langer duurt haar Min, tot dat ghy licht u hiel,
459
En inde drumpel treedt, ghy bent so haast niet buyten,
460
Of huegenis en al sy teenemaal uytsluyten.
461
Dier schuecken vindtmer veel; al schynen sy al vroom,
462
En van een goedt Geslacht, haar hart en heeft geen boom.
Haar minne is bedroch, en niet dan valsche kunsten,
464
En mommery geveynst, met móólicken van gunsten,
Of schimmen sonder zyn.
RITSART

KOENRAADT weest niet verstuert
466
Om dat ick gnortich spreeck, uyt yver ist gebuert.

*
452
453
455
456
457
459
460
461
462
464
466

452 A*B noodeloos B dwinge, - 461 CD vindtmen
nóólóós: nietnodig.
Die: wie.
Moy-Aalen: genitivus.
stont ... tegen: zou dwarsbomen.
sin noch Siel: hart noch ziel.
inde drumpel: op de drempel; so haast: zo gauw.
Of huegenis enz.: of ze vergeten je totaal.
Dier schuecken vindtmer veel: van die lichte vrouwen zijn er veel; al vroom: heel rechtschapen.
boom: bodem.
mommery: toneelspel; móólicken: vogelverschrikkers, hier: schijnbeelden.
gnortich: knorrig; yver: vuur, opwinding.
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*
KOENRAAT
467

Neen ick geensins, myn Heer! dat kan lichtlyck geschieden:
Gelieft u oock yets meer u dienaar te gebieden?
RITSART
469

470

Niet anders, dan dat ghy u woorden wel belecht,
470
In aanbien van myn gift, en ionsticheyt oprecht.
471
En maackt haar, so ghy kunt, met u geswindtheyt wacker,
472
Den mallen Ruyter wars, myn Minne-maat en macker.
KOENRAAT
473

En sorght niet, ick sal 'tbeschicken inder daadt.
RITSART

En ick ga op het landt.
KOENRAAT

Vaart wel.
RITSART

475

*
467
469
470
471
472
473
475

Hóórt, eerje gaat:
475
Vertrouwdy dat ick daar my kunnen sal geneeren,
Gedurende die Tydt, en hier niet wederkeeren?

470 CD In 't aenbien - 471 A*B gheswindicheyt - 474 A*B sorricht - 475 A kunnensal - 476 A
Gedur ende
Neen ick geensins: nee, (ik ben) volstrekt niet (boos); dat: nl. het knorrig spreken uit hartstocht.
belecht: overlegt, kiest.
en ionsticheyt oprecht: met (de betuiging van) mijn oprechte liefde.
geswindtheyt wacker: uitgeslapen gevatheid.
wars: afkerig van; Minne-maat en (minne-)macker: medeminnaar.
En sorght niet: wees niet bezorgd; beschicken: inrichten, bezorgen.
my geneeren: mij bezighouden.
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*
KOENRAAT

Neen toch, ick denck het niet, want siet van ongedult,
478
En van jeloursheyt ghy stracx herwaarts keeren sult.
RITSART
479

480

Ick sal daar Visschen, en gaan Schaak'len met lusten
Myn selven moe en mat, om beter 's nachts te rusten.
KOENRAAT

Ja doet al wat ghy wilt, u slaap sal zyn met smart,
482
De dróómen sullen u daar wringen by de start,
Gelyckmen d'Ossen doet.
RITSART

485

'kMoet dees dwaasheyt veriagen,
484
Haar breydel ben ick lóóf, ick wilse niet meer dragen:
485
'Tis kintsheyt dat ick my een slaaf maack van myn lust,
En quijn, en slyt myn Tydt in quelling en onrust.
487
De Lely is het waardt, ick sal myn daar beproeven,
En tuegen huech en muech drie dagen lang vertoeven.
KOENRAAT

Drie dagen, 'tis te veel!

*
478
479
482
484
485
487

478 A jelours heyt - 479 A*BCD scha(a)(c)kelen
stracx: dadelijk.
Schaak'len: met schakels (driewandige netten, waarmee men smalle wateren over de hele
breedte afzet) vissen.
wringen by de start: voortjagen (door de staart te wringen).
lóóf: moe; wilse: wil hem (de toom van de verliefde verdwazing).
kintsheyt: onvolwassenheid.
De Lely: vleinaam voor Moy-aal.
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*
RITSART

490

Het is so myn besluyt.
490
Gaat heen, en voert u last voorsichtelycken uyt.

Ritsart binnen.

495

500

505

*
490
491
494
496
499
503
504
505

506

B 2 VOKOENRAAT
491
O help! wat sieckt is dit, die ons antast soo vinnich
En maackt ons Edel breyn ghesondt zynde, krancksinnich?
Ist waar? ist moog'lijck! dat de krachten vande Min
494
De kloeckste soo verrockt, en wiss'len doet van sin
Dat sy int alderminst haar selven niet ghelijcken?
496
Ick vindet inde proef, en moetet oordeel strijcken.
Gheen Jonghelingh en was soo ijv'rich noch soo kloeck,
Steets was hy op't Kantoor en met de nues int boeck;
499
Syn mutsjen op zyn hooft, zyn mouwen an voort wrijven
Want hy was besich staach met dit of dat te schrijven:
Dan sloot hy zyn ballans, dan sach hy nae de kas,
Ja wel, hy had soo veel te doen dattet wonder was!
503
Wat het hy in zyn hóóft winckeltjes, en kassen,
504
En hockels en laadjes, dosijnen van Lyassen,
505
Vol Assingnatie, vol Oblygatie, vol boomery,
506
Vol Wissel-brieven, vol Retour, en vol Factory,

499 CD wrijven, - 502 A*B datt' wonder - 503 A Wat hy het A*B hooft van winckeltjes, - 505
B Assingnatien, vol oblygatien,
voorsichtelycken: met overleg.
Bij dit vers begint, na het vertrek van Ritsart, het tweede toneel van het tweede bedrijf.
verrockt: uit hun evenwicht stoot.
Ick vindet inde proef: ik stel het proefondervindelijk vast; het oordeel strijcken: dat oordeel
vellen.
voort wrijven: tegen het slijten van de mouwen, waarvoor men wrijfmouwen aantrok.
winckeltjes: hoekjes; kassen: kastjes.
hockels: hokjes; Lyassen: saamgesnoerde of aan pinnen geregen bundels papieren.
Assingnatie: schriftelijke opdracht tot betaling; Oblygatie: schuld- of rentebrief; boomery:
bodemerij, het verstrekken van geld op onderpand van schip en lading, hier blijkbaar bedoeld
de bewijzen ervan: bodemerijbrieven.
Retour: ‘onkostenrekening bij het retourneeren van een niet betaalden wissel’ (Stoett); Factory:
hier: brieven betreffende een vestiging van een handelmaatschappij; correspondentie met
agenten.
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510

515

520

*
507
Vol Konnossementen, en vol Konvoy-biljetten
508
En Kamers vol Journaals, Schuldt-boecken, alphabetten,
En Riemen kladt papiers, van loopende uytgift,
510
En Tafels vol chijffers en schalien vol schrift.
511
Staagh was hy op de brugh by de Negocyanten:
512
Of op een Komparisy, by zyn participanten
513
Van zyn Westersche, of van zyn Cypersche vaart.
514
Hy rabatteert in kontanct teghens acht en een quaart.
515
Hy wist stracx op een prick wat dit 's Jaars con belóópen,
516
Hy verstondt hem, (te besucht!) op Acksjen te kóópen,
En hy verassureert licht een heel schip met goet.
518
Noch heeft hy ('t is vreemt) niet eens ghebanckeroedt!
519
En oft schoon soo gheviel dat hy quam te fallieeren;
520
En loopt hy om een Ces, 't is weer een man met eeren.
521
Als dese Koopluy doen, diemen naa's Keysers kuer,
522
Souw hanghen by de keel, dat in haer eyghen duer,
523
Vermits sy diefs ghewijs, veel goede luy doen trueren,
524
Begonmen dit! het souw so dickwils niet ghebueren.

Kackerlack en Katrijntje uyt.

*
507
508
510
511
512
513
514
515
516
518
519
520
521
522
523
524

508 AA*BCD alphabetten. - 509 A*B bladt - 512 AA*B participanten, - 516 B besuckt: A Aksj
en - 522 CD Souwe - toneelaanwijzing A Rackerlack
Konvoy-biljetten: geleibrief met inlichtingen over de zending.
Schuldt-boecken: grootboeken; alphabetten: (alfabetisch gerangschikte) klappers.
Tafels: lijsten; schalien: leien.
op de brugh: op de Oude Brug over het Damrak, waar in de open lucht beurs werd gehouden.
Komparisy: bijeenkomst, vergadering.
Westersche (vaart): handel op West-Europa; Cypersche vaart: handel op de Levant. De
schepen van de Levant-handel gingen eerst naar Cyprus, vandaar naar hun bestemming.
Hy rabatteert in kontanct: hij geeft bij kontante betaling een korting van 8 ¼% (Stoett).
stracx: dadelijk.
te besucht: geweldig goed; Acksjen: actiën, aandelen.
Noch heeft hy enz.: toch is hij, wat verwonderlijk is, nog nooit failliet gegaan.
En oft schoon enz.: en al mocht hij eens niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen.
aant.
Ces: surséance van betaling.*
naa's Keysers kuer: overeenkomstig de verordening van Karel V; gedoeld wordt op een
aant.
plakkaat tegen bankroetiers, 7 okt. 1531, vernieuwd in het Eeuwig Edict van 4 okt. 1540.*
aant.
Souw: moest; dat: en wel.*
goede luy: fatsoenlijke mensen.
Begonmen dit: als men dit (nl. wat in vs. 522 staat) eens begon te doen.
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525

530

*
Maer wien komt doch daar gints? 't is KACKERLACK, ontbeydt,
526
Wat schóónder Maghet ist die hy daar met hem leydt?
Om aan MOYAALTJE nu te schencken en vereeren,
528
Die sy in schóónheyt self schijnt varre te passeeren.
Myn Moortje dat is swart en leelijck noch daar by,
530
Nu lech ick over staach, en dapper inde ly.

Kackerlack, Koenraat.
531
Wilt yemant het belóóp der tijttelijcke saaken,
532
En haar beroerlijckheen, volkomelijck naamaaken?
533
Die vecht teghen zyn schim: doch lust hem maar een deel
534
Te sien ghetaeffereelt, op een bereydt panneel;
+
535
Die wert hier stof en saak om Schilderen ghegheven,
An die veranderingh van myn rampsalich leven,
537
Door't drayen des Fortuyns haar suyssebollend wiel
538
Dat nimmer is vermoeyt, noch nimmer op en hiel.
539
De Stadt die met de glans haars Prinschen trost haar buuren,
540
Die met haar burghers bralt, maar met gheen steene muure,
Die Adel-rijcke plaats, 't Hollandsche Hof, den Haagh!
542
Is myn heer Vaders stadt, daar ick de naam of draagh,
KATRYNTIE,

535

540

*
526
528
530
531
532
533
534
535
537
538
539
540
542

528 A*B selfs - 533 A*B schijn - 536 D Aen - 537 AA*BCD Fortuyns, - CD sussebolle(n)d 539 CD trotst - 540 A*BCD muuren, - 542 A*naam af
aant.
wat schóónder Maghet: wat een (of: wat voor?) mooi meisje.*
self: zelfs.
aant.
Nu lech ick enz.: nu ben ik in het nadeel en heb niets meer in te brengen*
; dapper:
aanmerkelijk, geducht.
Na de marginale aanduiding bij vs. 524 begint hier het derde toneel van het tweede bedrijf.
beroerlijckheen: schokkende wisselingen; naamaaken: afbeelden, (in woorden) weergeven.
(Wij zouden in plaats van het vraagteken een komma zetten.)
Die vecht teghen zyn schim: dan handelt hij dwaas (WNT XIV, kolom 201, geeft niet helemaal
dezelfde toepassing); lust hem: als hij wenst.
aant.
ghetaeffereelt: uitgebeeld; bereydt: geprepareerd.*
saak: oorzaak, aanleiding.
't drayen enz.: het wentelen van het duizelig makende rad der fortuin.
noch: en ook; op en hiel: op is gehouden, stil heeft gestaan.
trost: uittart.
bralt: praalt (die trots kan zijn op haar voorname inwoners); met gheen: niet met.
de naam: nl. van 't Haagsche Dochtertje e.d.?; of: van.
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545

550

555

560

565

*
544
545
546
548
549
550
552
556
558
559
560
561
562
564
565

*
Daar saachdy allereerst, ellendighe Katrijne!
544
Het helder Hemels licht in u ghesicht verschijne.
545
Onghevaarlijck vier Jaer soo waardy vry van druck,
546
In weelden soet en sacht: maar 't nijdighe gheluck
Dit alderbeste goedt afgunstich u mis-gunden,
548
En trock u met ghewelt van Vader, en van vrunden,
549
En bracht u een MARAAN of Móórder inde handt
550
Die; zynde rijck ghebuyt, u voerden uyt het landt
Nae 't prachtich Spangjen toe: daar sach ick veel Neer-landers
552
Van licht alloy, ick quam by verlóópen Brabanders,
En bleef aldaar een tijdt van thien of twaelf Jaar,
Doch ick verwisselde van d'eene plaats op d'aar,
Tot myn schijn-vader my uyt boose schelmerije
556
Vervoerden over Zee, naat diefsche Barberije,
Dat Róóf-nest! ja de marckt van het ghestole goedt!
558
Daarmen nu daghelijcx een starcken handel doet
559
Van reyne koomenschap, daar sy niet an verliesen,
560
So gauw zyn haer Factoors, Doot-eters en Kommiessen,
561
Of yemandt die daer me sich wel behelpen kan,
562
Een smeerich Officy! daar kleeft te schendigh an.
Maar waarom praat ick nu niet meerder van ons varen?
564
Dewyl wy onder seyl en voor de Haven waren,
565
So koelt en went de windt, die ons int eerst was mee.

544 AA*BCD licht, - 547 AA*BCD goedt, - 556 CD nae't CD Barbarije - 565 A*B den wint
A*BCD in't
in u ghesicht: voor uw ogen.
onghevaarlijck: ongeveer; waardy: was je; druck: verdriet.
't nijdighe gheluck: het afgunstige lot.
vrunden: familieleden.
Maraan: Spanjaard.
zynde rijck ghebuyt: nadat hij zich rijk geroofd had.
verlóópen: ‘verloopen, geruïneerd’ (Stoett, blz. 298).
naat: naar het; diefsche: roofzuchtige.
starcken handel doet: levendig handel drijft.
reyne koomenschap: koopwaar, afkomstig van eerlijke handelaars; daar sy niet an verliesen:
waar zij veel mee verdienen.
gauw: handig; Factoors: vertegenwoordigers aan de wal; Doot-eters: handlangers, die op de
uitkijk staan naar binnenkomende schepen; Kommiessen: vertegenwoordigers aan boord.
die daer me enz.: die goed met ze overweg kan.
aant.
smeerich Officy: vet (of: vuil?) baantje; kleeft an*
; te schendigh: te veel schandelijks.
Dewyl: terwijl.
koelt: wakkert aan.
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570

575

580

585

*
567
569
572
573
574

*
Daar komt een Oorlochs-bóódt ghevloghen door de Zee,
567
En set een styve kours, en komt so fel ansnuyven,
Dat de baren met kracht op 't schip anstucken stuyven.
569
Hy viel ons op het lyf, en leyden ons anbóórdt:
Och! wat gheschiede daer een schrickelycke Móórdt!
Twas wonder om te sien, hoe dat die fraye Mannen
572
En al dat Krijghs-volck haar so klackeloos liet spannen
573
Van sulck gorle goy! van Jonges, en van Maats:
574
Dat oolyck krombient goedt zyn vinnige Soldaats!
575
De Spangiaerts konden dat niet eten noch niet kauwen
576
Dat sulck ghepuffel snoodt, van wespen, en Rabbauwen
577
Haar rockjes trocken uyt: en datter in het slaan
578
Met sulck schip en volck, soo veel weers was ghedaen.
579
Het most al over boordt wat zyn lyf niet kon koopen,
580
En wie 't rantsoen op brocht, die lietmen naakt wech loopen.
+
581
De plunderinghe wert daar ande Kust ghebrocht,
De menschen en haar goedt zijn meestendeel verkocht,
En myn schijnvader oock, en ick quam doe in hande,
Al vande Kapiteyn die brochtmen hier te lande:
't Is een ondraagh'lijck mensch, hovaardigh, quaat en sot,
Waarmen my brenghen sal, dat weet de goede Godt.

566 A*B Oorloochs-boot - 573 A*B sulcken - 578 A*B sulcken - 581 A*B plunderingh - 586
AA*B Waarmen nu
styve: strakke, rechte; ansnuyven: snel op ons af varen.
leyden ons anbóórdt: kwam langszij (‘gewoonlijk om het [schip] vervolgens te enteren’, WNT
III, eerste stuk, kolom 466).
haar so klackeloos liet spannen: zich zo zonder verzet liet(en) binden.
gorle goy: schorriemorrie.
oolyck: minderwaardig; krombient: met kromme benen; oolijck krombient goedt: gemeen tuig.*
aant.

575
576
577
578
579
580
581

niet eten noch niet kauwen: niet slikken, niet hebben.
ghepuffel snoodt: nietswaardig gepeupel; wespen en Rabbauwen: rovers en boeven.
Haar rockjes trocken uyt: hen uitkleedden, uitschudden; slaan: vechten.
so veel weers was ghedaen: men zich zo heftig had ingespannen.
zyn lyf koopen: een losprijs voor zijn leven betalen.
aant.
rantsoen: losprijs.*
plunderinghe: buit.
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*
KACKERLACK
587

590

595

600

605

*
587
588
589
591
592
593
594
595
596
598
600
602
603
604
605
607

Gants lyde! wat verscheelt de eene mensch by d'ander?
588
D'een is een lompe loer, en d'ander die is schrander!
589
d'Een weet hem by de luy wel moytjes te doen vóórt,
En d'ander is een geck die weet niet hoe het hóórt:
591
Dit schoot my inde sin, iuyst als ick onder ander
592
Een van myn kennis sach, myn lantsman, een wtlander;
593
Die al zyn goedtje hadt verslampamt, en versluymt,
594
En uyt onachtsaemheydt, verwaarlóóst, en versuymt,
595
Ghelyck als ick, die 't heb vertuyswuyst, en verspeelt,
596
Verhasardeert, versloert, verslemt, en verbourdeelt.
Ick sach hem an, hy stont en was beroydt en pover,
598
Ellendigh, jichtigh, kranck, en had noch om, noch over,
Wel Landsman (seyd ick,) hoe dus schamel en bedruckt?
600
Och! (sprack hy) al myn goedt is gants verongheluckt:
De vleyers die wel eer myn ware vrienden schenen,
602
Syn als myn mid'len nu verdreven en verdwenen,
603
Of isser yewers een, die scheert met my de geck.
604
Myn Maachschap schuwtmen, en aansien my met de neck,
605
Helaes! wat komt my op, de doot is al myn wenschen,
My, die verlaten ben van God en alle Menschen.
607
Myn óóren wierden dol, myn tongh sprack seer verwoet,

- 592 AA*B lantsman - 593 BD verslampampt - 598 B gichtich - 604 A*B Schuwmen
Gants lyde: eig. Gods lijden (= de passie van Christus), basterdvloek.
lompe loer: domme vlegel.
hem te doen voort: zich vóór te doen.
onder ander: onder andere mensen.
Een: iemand; wtlander: vreemdeling.
versluymt: met luieren (sluymen = slapen) verbrast.
versuymt: verwaarloosd.
aant.
vertuyswuyst: erdoor gejaagd met pretmaken en drinken.*
Verhasardeert: vergokt; versloert: verslonsd; verslemt: verbrast; verbourdeelt: in bordelen
verkwist.
had noch om, noch over: had geen kleren aan 't lijf.
Och enz.: (De aanhaling van de woorden van de Landsman eindigt met vs. 606.)
verdreven: uit het oog geraakt.
isser yewers een: als er ergens nog een is.
schuwtmen: mijdt (mijden) me.
wat komt my op: wat overkomt mij; al myn wenschen: (infinitief:) al wat ik begeer.
Myn óóren wierden dol: ik werd razend toen ik het hoorde.
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610

615

620

625

*
608
609
611
612
613
615
616
617
618
619
621
622
624
625
626

*
608
Hebdy dan alle raadt verlooren met u goet?
609
Slaa-loose traghe mensch, ist so verre ghekomen
Dat u de wan-hoop heeft oock alle hoop benomen?
611
Dat is een oevelle saak, so bin g'er byster an,
612
Ick ben van stadt en staat u gildebroer: een man
613
Dien oock wel heb gheproeft verscheydenheyt in spoeden;
Van ruyme weelden, en van schaarsche Arremoede,
615
Nochtans was ick ghetroost, en heb my gants gheset
616
Nae 't avontuur my dwongh, 't was mager dan, of vet.
617
Anschouwt nu eens myn staat, en myn welvarentheden,
618
Van gladde lijf en leen, van propre nette kleden:
619
Ick had niet als ick quam, het was al door de keel,
Ick heb niet, en ick heb al evenwel noch veel:
621
Vermits my niets ghebreeckt (doe sprack hy) ach ick vreese!
622
Dat ick der Rijcken-geck en Taeffel-sot souw wesen.
Neen seyd' ick weer daar op, ick heb een seek're kunst
624
Daar ick my met gheneer, en krych een yders gunst;
625
Hier is een slach van volck die doch in alle punten
626
De meeste willen zyn met treflijck uyt te munten,

611 A*B oev'le - 613 CD Die- 614 A*B Arremoeden, - 616 AA* avontuur, my dwongh 't was
raadt: (vermogen tot) verstandig overleggen.
Slaa-loos: zorgeloos, onverschillig.
oevelle: euvele, kwade; bin g'er byster an: ben je er erg aan toe.
staat: stand; u gildebroer: je collega, je soortgenoot.
gheproeft: leren kennen; verscheydenheyt in spoeden: lotswisselingen.
gheset: gehouden, gedragen.
Nae: naar dat; 't avontuur: het lot.
welvarentheden: tekenen van welvaart.
gladde: gezonde; leen: leden.
niet: niets; als: toen.
ghebreeckt: ontbreekt; doe sprack hy: daarop zei hij (tot hiertoe haalde Kackerlack namelijk
zijn eigen woorden aan).
der Rijcken-geck en Taeffel-sot: de hansworst aan de tafel der rijken (omschrijving van de
tafelschuimer uit de antieke komedie).
my met gheneer: me mee in leven houd, aan de kost kom.
doch: toch (ondanks hetgeen genoemd gaat worden).
De meeste: de voornaamsten; willen: (De meervoudsvorm van het werkwoord bij een
collectivum in het enkelvoud (slach van volck) is natuurlijk en gewoon, vgl. b.v. vs. 604.)
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630

635

*
+
627
Hoe welse plomp en plat en boers zijn van ghestalt;
Dien blaes ick in het óór het geen hun best bevalt,
629
Dien prijs ick het verstant, en schóónheyt van Manieren
630
En gróotheyt van haar gheest, al moet ick het versieren:
631
Diens loven, loof ick oock ist recht, onrecht of bóós,
632
Haar oordeel acht ick hóóch al waart gants rueckelóós;
633
Ick schick my nae den tydt en na haer sotte grillen
Ick doe al wat zy doen, en wil al wat sy willen,
635
Ist met der harten niet 'tis altoos nae de schyn,
636
Dit doeter veel gheacht by gróóte Meesters zyn.
KOENRAAT
637

Waarachtigh dits een gheest in sonderlinghe saken
638
Want hy van malle luy weet dolle luy te maken.
KACKERLACK
639

640

*
627
629
630
631
632
633
635
636
637
638
639
640
641

Al dus praatende, siet, so quam ick inde Hal:
640
Daer riepen de Vleyshouwers ghelijck van over al
641
Hy sick! hem sick! hou sick, myn Heer selje wat kóópen?

627 B plom - 630 A*B als moet - 632 A*B ruckeloos - 636 A gróót
plat: onbeschaafd; ghestalt: voorkomen.
Dien prijs ick enz.: ik prijs hun verstand.
versieren: fantazeren.
Diens loven, loof ick oock: wat zij prijzen, prijs ik ook.
al waart gants rueckelóós: al zou het helemaal in het wilde weg gegeven zijn.
nae den tydt: naar de omstandigheden.
aant.
met der harten: van harte.*
Dit doeter veel enz.: hierdoor zijn er veel in tel bij grote heren.
gheest: begaafd vernuft; sonderlinghe: bepaalde.
malle: dwaze; dolle: volslagen gekke.
Al dus: al maar zo; Hal: de grote vleeshal, onderscheiden van het kleyn Halletje, waarvan in
vs. 672 sprake is.
ghelijck: tegelijk.
Hy sick! hem sick! hou sick: sick of seck is de gebiedende wijs van zeggen, tot tussenwerpsel
geworden, evenals ons zeg (Stoett, blz. 128); hy: hei; hem: h'm; hou: ho.
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645

650

*
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

*
642
Hier hy! ouwe kennis je moet van men banck niet loopen,
643
Ick heb moy Kallef-vleys, Runt-vleys, Were-vleys, Schapevleys, hoort me Kaer!
Siet dats een Wieringer sock-lam, dats een Schaeger-schaep, dats een Lang-start
644
vannen Jaar.
645
Wel gaeje op een aer? gy seltet iou seper beklagen.
646
Doe quam myn Pietertje, en Wabbetje Gerrits vragen,
647
Heerschip! sel ick wat dragen? en ick liep uyt de Hal vangt geraes,
648
Op de Vuegel-marckt; daer kreten de wyven, hoort hier wat elenbaes!
649
Schortje nou een exellenten Haes? of geerje nou gien reyne Kappoenen?
650
Wel Vennitje, wilie gien Knynen, gien Duyven, gien Hoenders, noch Kalkoenen,
651
Om inde Venesoenen te setten, te larderen of te bra'en?
652
Van daar ben ick moytjes met hem op de Gaar-marckt egaen,
653
By 'tvolckje die daar voort-staen, met huer ionge Biesten, en nochteren Kalven,
Siet dats een Kruys schonckje, dats een Koocker-stickje, die voor Noos, om vier en
654
ein halven,

642 B Hier gy! - 646 CD Pieterje, - 650 A*BCD wilje
ouwe kennis: oude vriend, klant (in de 17de eeuw een gebruikelijke aanspraak); banck:
vleesbank, toonbank; loopen: weglopen.
Were-vleys: hamel-, ramsvlees; Kaer: vriend.
sock-lam: zooglam; Lang-start: schape-soort.
gaeje op een aer: ga je naar een ander; seltet iou seper beklagen: zult er zeker spijt van
hebben.
myn: mij.
vangt geraes: van het geraas, uit het lawaai, weg.
de Vuegel-marckt: in de Vogelsteeg die langs het oude stadhuis naar de waag liep; elenbaes:
beste vriend.
Schortje: heb je nodig; geerje: wil je; reyne Kappoenen: mooie gemeste (gecastreerde) hanen.
Vennitje: vrindje, makker (vennit uit vennoot: WNT XVIII, kolom 1751-52).
Venesoenen: wildbraad, maar ook een soort vleespastei; in de venesoenen setten is
waarschijnlijk: in deeg bakken en tot een pastei maken (Stoett).
moytjes: op mijn gemak; met hem: met de Landsman; Gaar-marckt: vleesmarkt waar gaar,
toebereid vlees werd verkocht.
voort-staen: hun waar uitgestald hebben; Biesten: koeien.
Kruys schonckje: been uit het kruis, ham?; Koocker-stickje: aan welk kokervormig lichaamsdeel
gedacht moet worden, is niet zeker, Stoett verklaart: bilstuk (Antw. Idiot. koker = achterste);
voor Noos: eig. voorneus; hoeft echter niet de eigenlijke neus aan te duiden, thans gebruikelijk
als ribstuk van de onderste rib; om vier en ein halven: voor 4 ½ stuiver.
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655

660

665

*
655

*
655
En die Hals-knoock om dardalve stuyver: Wilje nou geen Pens, noch Koe-voet?
656
Gien nieren, gien Lever, gien middel-rift, gien hooft-vleys, noch het smaackt so soet!
657
Wilje gien warme Buelling, leverling, bloeling, pieperling hiel goet,
658
Soeckje slabberaen Jasper Goedbloet? ick kanmen waar niet prysen
659
Wat hadjegaeren goe Heer, gesalyde Worsten, Verckens-iues, of fyne Sausysen?
660
Nou niet, seyd ick, Giertje Gysen, en so kuyerde wy vast voort,
661
Verby de Speck-koopers, byde vreemde Vueghel-luy, die villen my anboort,
662
Hier ouwe Koopman hoort, wel so verby? dat mach niet door de bueghel,
663
Waer nae sieje? nae een overseesche Swan, een Rotgangs, of nae een Ent-vuegel?
+
664
Ick kreech vlus uyt de Kuegel een slee met Winders en Tayllingen, siet,
665
o
+
Dat zyn Knobben, dat zyn Smienten, dats een vogel die Hans hiet.
B4v
Dats een Pyl-start, 'teeltste beesje dat by de lucht vlieght, sulcx heb icker noch by
666
paeren,

663 B eerste vraagteken ontbr. A*B Rotgans, D Swaen - 666 CD eelste AA*B by wa(e)ren,
om dardalve stuyver: voor 2 ½ stuiver; Pens: maag of darm; Koe-voet: bepaald rundvlees.*
aant.

656
657
658
659
660
661
662
663
664

665
666

hooft-vleys: kopvlees, materiaal voor hoofdkaas; noch enz.: het is toch zo lekker.
Buelling: een soort worst; leverling: lever-worst; bloeling: bloedworst; pieperling: gepeperde
worst.
slabberaen: een soort weke worst; ick kanmen waar niet prysen: ik kan er geen woorden voor
vinden, zo goed als mijn waar is.
gesalyde: met salie toebereide; Verckensiues: hoofdkaas? rolpens? ook wel een soort ragoût.
vast: steeds.
vreemde Vueghel-luy: verkopers van gevogelte van elders; villen my anboort: klampten me
aan.
wel so verby: zo maar voorbijlopen.
Swan: zwaan; Rotgangs: wilde gans, Branta bernicla, die aan onze kust over-wintert;
Ent-vuegel: eend.
vlus: kort geleden; de Kuegel: niet te identifiëren plaatsnaam; de Koog?; slee: voertuig op
houten schaatsen (het woord werd ook gebruikt om een hoeveelheid: een vracht aan te
duiden); Winder: mannetjeseend, woerd; Tayllingen: talingen.
Knobben: brileenden; Smienten: een soort kleine blauwgrijze, wilde eend; die Hans hiet: een
geweldig exemplaar.
aant.
Pyl-start: pijlstaart of langhals, een soort eend; 'teeltste: het edelste*
; by: langs; sulcx:
zo.
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670

675

*
668
669
670

671
672
673
674

675
676
677

*
Wilje geen Kamper vuegels, al geplockt? neen seyd ick, die sie ick niet niet gaeren,
668
Se siender uyt soo smerich, al haddese voor Kocx ionghen inde kombuys evaeren,
En al de aaren, die sin myn te paers en te groen, 'tis dat niet, seydy, gy hebt te vuel
669
kuers.
670
Nou Moncksuer KACKERLACK, gheeft nu een reys een vaen inde Graef van Muers,
671
By onse ouwe Kittebruers? nou niet seyk, ick moet duese wech kiesen,
672
Doe ginge wy op Sinte Pieters Kerck-hof, ant kleyn Halletje by de Vriesen,
673
Ick macher niet an verliesen sey Sieuken Sipkes van Fraanjer, soo waer ick leef,
674
De hielle bouwt om ien ryaal. Ick docht dat morsige goedt, is duur enoch te geef.
675
Mit sietmen de Wortel-teef, Tryn Dubbeldin van Bunschóóten,
676
Wat selje hebben Liestentje, Pynsternaeklen, Bietwort'len of Kroten?
677
Kyck dathartjen is esloten, ick heb Warmisje en groen toekruytje daer by,

668 B haddense - 670 BCD Monseur - 671 A seyk. A*BCD sey'k CD dese - 672 A*B Hallitje
- 673 A*B Fraantjier CD Franiker - 675 CD dubbeld in
smerich: vet; al: alsof.
aaren: andere; 'tis dat niet, seydy: dat is de kwestie niet, zei hij; gy hebt te vuel kuers: je bent
te kieskeurig.
Moncksuer: monsieur; een vaen: munt waarop een ruiter met vaantje, daarna de maat bier
die een vaen kostte; inde Graef van Muers: in een herberg, die naam en beeltenis voerde
van Adolf van (Nieuwenaar en) Meurs, vriend van Jan van Nassau, tegenstander van Leicester.
aant.
Kittebruers: drinkgezellen (kit = kruik of kan)
; seyk: zei ik.
Sinte Pieters Kerck-hof: de St.-Pieterskerk stond tegenover de St.-Pieterspoort aan de oostzijde
van de Nes; in 1582 werd er de kleine Vleeshal of St.-Pietershal gevestigd.
Sieuken Sipkes: Sieuwke en de vadersnaam in de tweede naamval Sipkes zijn bekende
Friese namen; Fraanjer: Franeker (in het Fries thans Frjentsjer).
De hielle bouwt: de hele (schape)bout; ryaal: reaal, naam van een gouden, later ook zilveren
en koperen munt; enoch: genoeg; te geef: cadeau, voor niets (dus:zou nog duur genoeg zijn
al was het voor niets).
Mit sietmen: meteen krijgt me in de gaten; Wortel-teef: groenteverkoopster (de markt was op
de O.Z.-Voorburgwal).
Liestentje: liefje (lieste = liefste); Pynsternaekel: pastinakel, witte peen.
dat hartjen is esloten: Trijn wijst hier blijkbaar op een kool met een stevig binnenste gedeelte;
Warmisje: warmoes, moesgroente; toekruytje: groen kruid bij de sla.
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680

685

690

*
678
679
680
681
682
683
684
685

686
687
688
689
690
691

*
678
En Horense Wortelen, en Raepjes, se smaeken as emmer-appelen en Rysen-bry.
679
Doe gingen wy verby de Brouwery van't Jerusalems kruys,
680
En iuyst most ick bloemen, en ick liep onger de Varcke-sluys:
681
Daar sat Koren Jansz en vertrock van thuys en d'afcomst van Britten
682
Mit dat hy men sach, nam hy zyn naers insen arm, hy rees en lietme sitten,
683
Myn Lansman sach ditte, die ging vast pruetelen, en sprack:
684
'Tmoet een groot Monsuer wesen desen verschreven kackerlack.
685
Doe verlienden ickse daer een quack van ouwe kousjes Jaergetijen,
686
Van 'teevangely van 'tspinrocken, van Waaren, en Spóókerijen,
687
Die in hiel ouwe Tijen // hier dickwils plegen te geschien.
688
De guesen moeten Duyvel iagers wesen (seyd ik) want hy laetum nou niet sien.
689
Doe tegen wy op de bien, duer de Hal-steech, en onderwegen
690
So groeten ons al de Arebeyers die ons quamen tegen.
691
Ick schickte myn baert te degen // die myn schier inde mont quam,

680 CD moest - 681 A* Janz. - 683 BCD Lants(-)man - 690 CD Arrebeyers
emmer-appelen: amberappelen, zo genoemd naar hun geur; Rysen-bry: rijste-brij.
de Brouwery van 't Jerusalems kruys: een bekende brouwerij op de O.Z.-Voorburgwal,
afgebeeld op de plattegrond van Balth. Florisz.(1625).
bloemen: mijn gevoeg doen, vgl. het mnl. eufemistische bloemen lesen; de Varcke-sluys:
brug over de O.Z.-Voorburgwal, ook St.-Anthonisbrug; eronder was een openbaar privaat.
vertrock van 'thuys en d'afcomst van Britten: drastische omschrijving voor: zijn behoefte doen
aant.
(woordspeling met Brittenburg, Brit en brit ‘brok, kluit’).
nam hy zyn naers insen arm: haastte hij zich weg.
vast: dadelijk; pruetelen: mompelen.
Monsuer: monsieur; verschreven: voorschreven, zojuist genoemde.
verlienden: leverde, gaf ten beste (se: de anderen die daar zaten); een quack van ouwe
kousjes Jaergetijden: een grappig verhaal van een verjaarsfeest van oude vrouwen, van oude
bakerpraatjes.
'teevangely van 'tspinrocken: naam van een volksboek uit 1520, waarin zes vrouwen over
allerlei bijgeloof vertellen, over spoken, duivels, enz.; Waaren: het ronddwalen van spoken.
plegen: plachten.
laetum: laat zich; hy is de Duyvel.
Doe: toen; tegen: imperf. van tijgen, trekken; de Hal-steech: sedert de verbreding in 1868 de
Damstraat.
Arebeyers: arbeiders.
baert: snor.
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692

695

700

692

693
694
695
696
697
698
699
700

701

702
703
704

En so stryke-baerdende, so quam ick in myn fasol op de middeldam:
693
Doe Lysbet Fokels my vernam // seyse: Koopman ick gheefje schier de granje.
694
Komt koopt nu Krenten, Mangellen, Garsynen, en Aplen van Jeranje,
695
En nuwe Karstengen, uyt Spanje // die ons volck lest hebben evrybuyt.
696
Doe quamen wy op de Vis-marckt, daer wast Pieter-Cely, dit uyt,
697
Emmerlock, hoor hier Kornuyt // komt hier me vaer: koopt een sootje,
698
Leest iou ga'ing uyt dit tobbetje, en schietse in dit Vlootje,
+
699
Ick hebse noch wel een schootje gróóter, komt hier! waer sinje Ot?
700
Haelt een net met vis, wt de korf, of kaer by 't vlodt,
701
Brengt doch gien wtschot, gaet heen mijn kóórentje van achtien Jaren.
702
Al ree man (seyd hy) moer, ic selje dat wel opsen elvendartichst klaeren,
703
Ick verstaeme op die snaeren // also wel als onse buurman Klaes Os.
Y-bot, Hoeck-bot, dats blaeuwe Braet-spieringh, dat sin Melckbaersjes, en
704
purmer-pos.

stryke-baerdende: de snor of baard opstrijkend; in myn fasol: netjes, fatsoenlijk (fasol: een
samenstelling van de op elkaar volgende tonen fa en sol); middeldam: dam van de Beurspoort
tot de Warmoesstraat, waar een vismarkt was.
ick gheefje schier de granje: ik geef je bijna alles wat je maar wenst.
Mangellen: amandelen; Garsynen: rozijnen; Aplen van Jeranje: oranjeappelen.
Karstengen: kastanjes; evrybuyt: buitgemaakt.
daer wast Pieter-Cely, dit uyt: daar heette het ‘Wil je pieterselie? Kom dan deze kant uit’.
aant.
Emmerlock: wsch. uitroep van de viswijven: hier is wat fijns!
Leest iou ga'ing: zoek je gading; schietse: gooi het; Vlootje: laag tobbetje.
schootje: beetje; sinje: benje.
kaer: bak met gaten die in het water gehangen wordt, zodat men de vis er levend in kan
bewaren; vlodt: er lag langs de vismarkt een vlot of drijvende steiger, waarlangs de viswijven
bij hun schuiten konden komen.
koorentje: lieveling. Een gebruikelijke wending om iets voortreffelijks aan te duiden was
koorentje van seven jaar, wsch. in de zin van: koren uit de zeven vette jaren. Daarvan hier
een variant.
Al ree man: hier ben ik, ik sta voor je klaar, met plezier; opsen elvendartichst: in de puntjes,
zie WNT III, derde stuk, kolom 4071; klaeren: opknappen.
ick verstaeme op die snaeren: ik heb er verstand van.
Hoeck-bot: bot met de hoek gevangen; Melckbaersjes: hombaarsjes (melck = hom);
purmer-pos: pos uit de Purmer.
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705

710

715

720

*
705
706
707
708
709
710
711
713
714
715
716
717
718
720
721

*
705
Kom heerschip, maacktme los // dats lustighe water-scheeps vis,
706
Datsen rootschilde-braesem, en een Korper die inden Ysel gevangen is,
707
Die muen-vóóren dobbelt die mis? siet, datsen lecker gelt-snoeckje,
708
Hoort hier wat Lijsbet Leffers, hoort hier wat, wel moer wat soeckje?
709
Mit snapten ic om't hoeckje // daer stonde die mossel-eters een hiel gerit,
710
Hael mosselen, hael mosselen, Zeelantsche mosselen, varsch enne wit!
711
Watte varsche mosselen benne dit // 't zijn mosselen as oesters seyden die kluyvers,
Daer quam onse buurwijfs meyt, en haelden een emmer vol voor twee stuyvers.
713
Get hoe gluurden daer die snuyvers, na een tas van een parlde-pop,
714
Daer quamen die Dief-leyers, en maaktent daer byt huysje so ruym op,
715
Dien gaf de meydt een schop // die een kóóntje, en d'ander een klaater,
716
En wurpen de maeten de matten, de paenders int waater,
717
Plom verlooren vande sluys.
718
Andre schortent onder haer arem, en brochtent moytjes 't huys,
O docht ick dit ghespuys // wie mienese nou wel datse binne?
720
Se souwe de dieve vangen, en laete de schaemel-luy een duytje winnen,
721
Wat selt volckje nou beginne // se hadde daer so moy voort edaen,

710 B ende wit! - 711 A*BCD Wat varsche A bene A*BCD seyde - 714 B thuysjen - 715
A*BCD D'ien d'ien een - 718 CD arrem, C brochten - 721 A*BCD sy
maacktme los: koop mijn laatste voorraad; water-scheeps vis: een waterschip is een schip
dat levende vis vervoert.
aant.
rootschilde: roodgeschubde (van schil = schelle) of roodgevlekt (mnl. schillede = gevlekt).
muen-vóóren: een zware soort voorn; dobbelt die mis: maakt die geen kans; geltsnoeckje:
mannetjessnoek (gelt = niet drachtig).
moer: juffrouw (als aanspraak).
Mit snapten: meteen glipte; gerit: oploop, menigte.
Hael: koop hier (roep van venters).
kluyvers: oude snoepers (hier van de venters gezegd).
Get: gut; snuyvers: oude snoepers; een tas van een parlde-pop: een pracht van een fraai
aant.
uitgedost meisje; parlde-pop = een met parels versierde vrouw.
Dief-leyers: gerechtsdienaars; maaktent... ruym op: maakten zoveel ruimte.
kóóntje: oorvijg, of kneep in de wang; klaater: klets.
maeten: inhoudsmaten om de mosselen te meten; matten: manden; paenders: manden.
Plom verlooren: plompverloren; sluys: brug.
schortent: pakten het op.
souwe: moesten; winnen: verdienen.
voort edaen: hun uitstalling gemaakt.
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725

730

*
722
723
724
725
726
727
728
730
731
732
733
734

*
722
Ja docht ick in myn selfs 't is leelijck datse so op middel-straet staen.
723
Doe saegen wy de vis-slaghers de vis of-slaen, doe sach ick na de Zeevis bancken,
724
Daer stonden die brandewijn-drinckers, en droncken 't mutsjen om twee blancken,
725
Met riep Jannetje vrancken // datsen stranckt-visje, datsen gul, dats schellevis!
726
Ick hebse met lever en kuyt, die soo varsch als een wronghel is,
727
Siet vryers hoe stijf datse is // s'is tangsjes ierst of eslaghen.
728
Dat sin meysjes met blancke borsjes, muegese jou niet behaghen?
Maer Aaltje van Schaghen // mijn kóópwijf, die weesme gaet verby.
730
Doen tradden wy na de ael-wijven, daer ande drie vijseltjes sy,
731
By Griet Jan dicken, en Fy die soo ficks is op het vel te stróópen,
732
Daer wast hoor hier vrient, selje neb-ael, grof-ael, of fijn-ael koopen?
733
Soeckje puyt-ael, leb-ael, kat-ael, wilt niet veerder loopen, Ick heb vry wat keurs,
734
Doe gingen wy de waech neer, 't water langes, over de koren-marckt nae de beurs,

728 D Meysies D borsies - 729 D Aeltie A verby - 730 D traden D v yselties - 732 D selie 734 A*BCD langhs,
op middel-straet: midden op straat, wat verboden was.
vis-slaghers: afslagers van de vis. Door het WNT, XXI, kolom 1044, alleen op deze plaats
aangetroffen.
mutsjen: een maatje brandewijn; blancken: munten, ter waarde van 3/4 stuiver of 6 duiten.
stranckt-visje: dicht bij het strand gevangen, dus nog verse vis, of: verse vis uit Zandvoort in
tegenstelling tot die helemaal van Tessel kwam; gul: kabeljauw.
aant.
wronghel: dikke melk, hangop (Duits: Quark).
vryers: jongelui; tangsjes: daarnet; of eslaghen: afgeslagen.
meysjes met blancke borsjes: verse, blanke vis.
ande drie vijseltjes sy: aan de kant van de Drie Vijzels, een huis op een hoek van de vismarkt.
ficks is op: bedreven is in.
neb-ael: aal met spitse kop.
puyt-ael: kwabaal, kabeljauwachtige zoetwatervis; leb-ael: dikke aal, die in plakken (lebben)
gesneden wordt; kat-ael: kleine aal, alleen goed voor kattevoer.
de waech neer: langs de Waag naar het water (de Waag stond op een plein ten westen van
de Middeldam, hij werd in 1808 afgebroken); 't water: het Damrak; koren-marckt: in de open
lucht op 't Water, bij de Oude Brug; de beurs: de Beurs door Hendrick de Keyser in de jaren
1608-1611 tegenover de Vogelsteeg of Waag-steeg gebouwd.
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735

740

745

750

*
735
736

738
743
745
746
747
749
752
753
754

*
735
Daer kregen wy so veel BONSIOURS en BAESELMANIS van de rijcke monseurs,
En soo veel goen dach van pelsers en schruers, dat hy bril sach, en ick mostmen
736
omkieren,
+
Om Godswil Landtsman, seyd hy: Ghy mochtmen dat oock wel lieren,
738
Strackx begon hy myn te vieren en te eeren als een groot Kaddet,
Wel hoort hier seyd ick: en siet, dat ghy wel op myn woorden let;
Ghy moet pluym-strijcken, en schoon-praten, en liefkóósen
De groote rijcke luy, al warent Goddelóósen,
En smeeren haer het zeem van Honich om de mondt,
743
Dit is een nutte kunst, die mijn verstandt eerst vondt,
Treet myn voetstappen na so salt u gaen na wensche,
745
En maackt afgoden van de veel vermoghen Mensche.
746
Na dien ick dit gheslacht so aartich heb verweckt,
747
Soo heb ick oock ghedocht te voeren in de Seckt
Van myn eyghen naam, dats vande KACKERLACKISTEN,
749
En waarom ick so wel niet als d'andere seck-tisten?
Want yder die nu is een weynich wel bespraackt;
Een seckt, of aanhangh na zyn fantasye maackt,
752
Mits nueswijs misverstant der menschen dart'le óóren
753
Meest altóós zyn belust om steets wat nieuws te hóóren,
754
Maar ick verpraat myn tijdt, ick moet gaen doen myn last

735 A*BCD Baselemanis - 736 A*BCD mostme - 746 AA*Aartich
Baeselmanis: deftige begroetingen; eig. handkus (Sp. beso las manos).
pelsers en schruers: bontwerkers en kleermakers; gewone benaming voor eenvoudige lieden
(die dan ook ‘goen dach’ zeggen), vgl. Kluchten blz. 64, noot 70; bril sach: verrast keek (WNT
aant.
III, eerste stuk, kolom 1387-88); ick mostmen omkieren: ik moest me omdraaien.
groot Kaddet: groot heer.
eerst: het eerste.
veel vermoghen Mensche: aanzienlijke, machtige mensen.
Na dien: aangezien; dit gheslacht: de Kackerlackisten; aartich: slim, listig.
Seckt: partij, sekte.
seck-tisten: partijgangers, sektestichters.
Mits: door, wegens (der menschen dart'le ooren is onderwerp); misverstant: onverstand.
Meest altóós: bijna altijd.
doen myn last: mijn opdracht uitvoeren.
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755

760

*
755
En schencken haar de Maacht, en bidden haar te gast.
Hola! 'ksie KOENRAAT daar, de Dienaer van de vryer,
757
Die staat daar voor de deur, bedroeft, ach arme strijer!
Hy heeftet seecker slecht, daarom is hy beschruemt,
Hy sterreft schier van kouw, hy schijnt wel seer verkluemt,
760
Verkonckelt in zyn blaas, en knoffelt met zyn handen,
761
Al was hy om de Noort an die Way-gatsche stranden.
762
Syn Turf is hier te licht, ick moet met dese guyt
763
Wat alven, wat boerten, en haelen hem wat uyt.
KOENRAAT

765

O desen sot die meent hy heeftet al ghewonnen
765
Met zyn schenckagie, en 'tis noch nauw begonnen.
KACKERLACK
766

770

*
755
757
760
761

762
763
765
766
767
768
769

Hout! dat ick niet te slecht op zyn steeghjes volck groet,
767
Maar als GRANDISIMO met vijf treen ande hoedt,
768
Dus, een, twee, drie, vier, vijf, A LA MODE DE FRANSCHE,
769
Moers volckje sal dit haast by ALTERUM PARTUM dansche.
Met Eerbiedighe dienst, die u hoocheyt verdient,

767 B Grandissimo - 769 AA*BCD dansche,
haar: Moy-aal; bidden: inviteren.
strijer: kerel (Stoett, blz. 292).
Verkonckelt: verstopt; knoffelt: wrijft.
Al: als; om de Noort: in de noordelijke streken; die: de; Way-gatsche stranden: (de) stranden
van de eilanden Enkhuizen (thans Waigatsj) en Nova-Zembla, waartussen de straat Waaigat
ligt.
Syn Turf is hier te licht: hij heeft hier te weinig in te brengen, hij schiet hier te kort.
alven: schertsen; haelen uyt: uithoren, aan 't praten brengen.
schenckagie: geschenk.
Hout: wacht; slecht: gewoon, eenvoudig; steeghjes volck: arm volk uit steegjes.
Grandisimo: zeer voornaam heer; met vijf treen enz.: vijf passen met de hoed in de hand.
A la mode de Fransche: naar Franse mode.
aant.
Moers volckje: wij hier (??)
; haast: binnenkort; by Alterum Partum: zal wel op een dans
wijzen, Knuttel: beurtgewijs. Hier eindigt de monoloog van Kackerlack.
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Wenscht MONSUER KACKERLACK zijn aldergrootste vrient
KOENRAAT gesontheyt toe, en voorspoet in zyn saaken:
773
Hoe staje so en kyckt, wat meuchdy hier toch maaken?
KOENRAAT

Ick sta stil, en recht op, en doe ter weerelt niet.
KACKERLACK

775

Maar siet ghy hier niemant die ghy niet gaeren siet?
KOENRAAT

Ja, u.
KACKERLACK

dat gheloof ick, maar noch gheen and're dinghen?
777
Hoe sie ick dan in u so veel veranderinghen?
778
Ick spuer dat u ghemoedt sich t'eenemaal ontset.
KOENRAAT
779

Ick sie niet dat myn deert ontroert oft yet belet.
KACKERLACK

780

*
773
777
778
779
780

780

Dit vuyltjen, wat dunckt u, sal sy oock wel passen

780 A*BCD u, en sal
staje ... en kyckt: sta je te kijken; wat meuchdy enz.: wat mag je hier wel komen doen.
veranderinghen: ontsteltenis (purisme voor alteratie?).
sich ontset: ontsteld, ontroerd is.
niet: niets.
vuyltjen: snotneus, meisje.

G.A. Bredero, Moortje

178
*
781
Tot een Dienst-maasen, om de schotelen te wassen?
+
782
En wat 't een, en wat aars?
+

o

C2r

KOENRAAT

'tis een meyt als een kruyt,
783
Ja wel s'is het waardich als een duyts broot een duyt,
784
Sy souwtje op een stil watertje wel of klaaren.
KACKERLACK

785

785

Men souw' een sieke bruydt daer kunnen me bespaaren.
KOENRAAT
786

Och lieve vaar, dat is met u toch al ghedaen.
KACKERLACK

787

Komt tot myn ouwerdom, het selje oock vergaan.
788
Hoe plech ick onse Trijn int langhe gras te graeslen.

*
781
782
783
784
785
786
787
788

781 A*BCD -maasken e.d. - 785 A*BCD konnen - 787 A*BCD ouderdom, - 788 A*BCD plecht
Dienst-maasen: dienstmeisje.
En wat 't een, en wat aars; en zo voor 't een en ander; een meyt als een kruyt: een kranige
meid.
s'is het ... een duyt: ze is haar geld waard zoals een duitsbrood een duit waard is.
op een stil watertje: als er geen stoornis tussenbeiden komt; of klaaren: klaarspelen.
Men souw enz.: veel gebruikte zegswijze om een mooi meisje aan te duiden, dat aangenaam
aant.
zou zijn om ermee naar bed te gaan.
Och lieve vaar enz.: och beste kerel, daar heb je toch de leeftijd niet meer voor.
het selje oock vergaan: dan zul je het ook niet meer kunnen.
aant.
plech: placht; graeslen: in het hooi stoeien.
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*
KOENRAAT
789

790

Nu gis ick ben jy al over 'tPocken en 't Maeslen
790
En wat souw jy doch by een jongh VENUS dier // doen?
KACKERLACK
791

Haast soo veel als ghy, laatje hartje gien sier // doen;
792
Ik ben een ouwt Soldaat, myn alderbeste maatje!
KOENRAAT

793

Wil ick u wat seggen, Speciaal? u schort een praatje,
En 't komt my niet te pas met u hier langh te staan.
KACKERLACK

795

795

Hoe na sal jy yewers op de kittel-jacht gaan?
KOENRAAT

796

Daar en behoef ick u gheen bescheyt van te gheven.
KACKERLACK

797

Souw dat dan d'eerste reys nu wesen van u leven?

*
789
790
791
792
793
795
796
797

795 A*BCD je
aant.
over 'tPocken en 't Maeslen: je eerste jeugd voorbij (tevens: geen beginner meer).*
Venus dier: aardig meisje.
laatje hartje gien sier doen: maak je niet bezorgd.
een ouwt Soldaat: een oudgediende (op dit gebied).
Speciaal: afkorting voor speciale vriend, beste man; u schort een praatje: je bent om een
praatje verlegen.
Hoe na enz.: wil jij soms ergens op erotisch vermaak uitgaan?
bescheyt: inlichtingen.
reys: keer.
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KOENRAAT
798

Ick loop so niet als ghy!
KACKERLACK

Nochtans KOENRAAT ick gis
799
Dat gy al garen gaet daer wat te lacchen is.
KOENRAAT

800

800

Daar ben ick te vroom toe, te deeg'lijck, en t'oprecht.
KACKERLACK

801

805

810

798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

Ghy sult de kost wel krijghen, houtje maar wat slecht;
802
Kuendy maar wat bangh sien, of na de mont wat spreken,
803
Ghelyck u Meester, die de Meysjes kan bepreken,
804
Siet, door de aable kunst van zijn geswinde geest,
805
Want met een aardicheyt hy Weeuw en maacht beleest:
806
Wanneerder yemant sit en naydt, of ployt haar doeckje;
807
Hy vlijt hem neder tzeet, en haalt dan voort zyn boeckje
808
Vande Nigromancye, en doetje daer een les,
809
Die langher niet en duurt dan van een uyr vyf ses:
810
Al sit de Meyt en wringt om op 'tghemack te wesen;

loop: bezoek kroegen en bordelen.
al: wel.
vroom: rechtschapen.
slecht: onnozel (houtje ... slecht is een tussenzin).
Kuendy enz.: als je maar wat bedeesd kunt kijken.
bepreken: overhalen.
aable: bekwame.
met een aardicheyt: handig, op een slimme manier; beleest: betovert.
sit en naydt: zit te naaien.
tzeet (= te zeet): op een stoel.
Nigromancye: zwarte kunst.
van: (Dit woord is in de huidige taal overtollig).
sit en wringt: zit (op haar stoel) te draaien; 'tghemack: bestekamer, privaat.
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815

*
812
Wat duncktje kan hy dan de Meysjes niet belesen?
En siet wat u belanght! ghy bent een zeer wijs knecht,
Ist dat ghy u verstant an dese kunst eens lecht,
Ick mien dat ghy u Baas haast over 'thooft sult leeren,
815
Want ghy sult dan de Droes beleesen en besweeren:
KOENRAAT
816

Gordt! hoe ga gy daar me duer!
KACKERLACK

dat is so, dat blijckt.
KOENRAAT

Wil ickje segghen, wat myn dunckt dat ghy gelijckt?
KACKERLACK

Wel wat doch?
KOENRAAT
818

820

*
812
815
816
818
820

een werelt soS schoon en uytgelesen
Sydy, en ghy hebt al wat inde werelt mach wesen;
820
Van schalckheyt, achterclap, en van pot-boevery,

811 A*BCD dunckje
knecht: jongen.
Droes: duivel.
aant.
Gordt: verbasterde vloek*
; hoe ga gy daar me duer: wat kun jij doorslaan.
een werelt so schoon: iets heel fraais (men zei: een wereld van een man, van een stad).
schalckheyt: boosaardigheid; pot-boevery: schelmerij.
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821
Van haat, en van Italiaensche deuchnietery,
822
Ick loof niet anders, dan de man van u komst geweeten // het
823
Die de Mensch aldereerst een kleene werelt geheeten // het.
824
Hoe voer je daar we'er geest?
KACKERLACK

825

wel, jy kuntet uyt legghen,
825
Swijgen best! wy kenne melkaar geen eer opsegghen.
KOENRAAT
826

Ja ghy hebt schaamt en eer te Kercken al gebracht.

830

*
821
822
823
824
825
826
827
828
830
831
833

C 2 VOKACKERLACK
827
Ick gis dat ghy mijn, en meest al dit volck slacht;
828
Die op een ander steets veel schrollen en veel spreken,
En haalen telckens op van ellick-eens ghebreken.
830
Nu dat is daer KOENRAAT, geeft doch MOY-AEL een praat.
831
Bidt haer van uwent weghen datse mijn inlaat,
Want siet om mynent wil: so begin ick te vresen,
833
Dattet mijn gaeren souw wel druets gheweyghert wesen.

821 A*BCD deuchnietery - 822 A van komst u - 827 A*BCD volckje
deuchnietery: misdadigheid (volgens Stoett, blz. 147, zal men bij Italiaensche wel aan
bandieten (it. bandito), struikrovers moeten denken).
dan: dan dat.
kleene werelt: mikrokosmos, veel voorkomende, aan Plato ontleende, aanduiding van de
mens.
Hoe voerje daar we'er: hoe bekomt je dat; geest: slimmerik.
Swijgen best enz.: Laten we maar het zwijgen ertoe doen, wij kunnen niet veel eervols van
mekaar zeggen.
te Kercken al gebracht: al begraven.
slacht: gelijkt op.
op: ten nadele van; schrollen: schimpen.
dat is daer: dat is dat, dat hebben we dan gezegd?; geeft een praat: ga (eens) praten met.
van uwent weghen: om jouwentwil.
gaeren: licht, gemakkelijk; druets: bits, hooghartig.
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*
KOENRAAT

835

840

Daar is een seeker Radt dat aller weghen drayt
Dat schielijck werpt om hóógh, die gantschlijck t'onder leyt,
836
En 't smackt hem licht om laach die op haer macht hier trótse:
837
So salt oock gaan met u! o ghy doortrapt en schótse
838
Panlicker als ghy zijt! of ghy nu schóón de póórt
Met u kleyn vingertjen, of't alderminste wóórt
Kunt op'nen als ghy wilt, by daaghen en by nachten;
Ick sal nu van't geluck nu oock mijn kans verwachten,
Dat toch by buerten gaat, en yder heeft zijn Tijdt.
KACKERLACK
843

845

Secht my de waerheyt eens, en doet u dit gheen spijt
Dat voor u ooghen ghy dit dus moet sien geschien?
845
Siet vrijer datsje veur! maer hebdy oock t'ontbien
Hier binnen in huys an MOY-AEL, of an haer meysje?
KOENRAAT

Nu niet KACKERLACK, Ja hoort hier? soentse een reysje.
KACKERLACK

Dats garen e daen.

*
836
837
838
843
845

834 BCD dreyt - 837 B doortrapten - 838 D ghy u
op ... trótse: prat gaat op; misschien een kras voorbeeld van de overgang van een collectief
of algemeen gedacht enkelvoud (hem) op bijbehorende meervouden (haer en trótse).
schótse: zotte (Stoett).
aant.
als: dat*
; schóón: al.
en doet u dit gheen spijt: maakt het je niet jaloers?
datsje veur: ik ga je voor; t'ontbien: mede te delen.
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KOENRAAT
848

850

855

860

Ick kant hem nu niet beletten,
849
Maer 'kwed ick eer yet langh hem sulcx sal ontsetten,
850
En segghen: staeter nu buyten datje swiet,
851
So en wayt u de róóck dan inde óógen niet,
852
Tis sulcken kabouter, o mijn! 't is sulcken vrientje!
Hy belooft alle dingh, maer hy mienter niet ientje,
854
Tis Jan allemans vrient, hy heeft ellick een lief
855
Soo langh hyer by is: zijn heerschip het een brief
Als de hielle Zuyer Zee; mit een groote zegel
857
Ghelijck de Diemer Meer, wat ick gun hem de negel
858
In zijn klapmuts. Wel hy! wie kijckt daer gunts soo snel
859
EXCE KOMPLURIUS, scheele luy sien niet wel.
860
Aaris konicketutel stae gy so opje tóónen?
Heer! wat het dat meysje twee bolle vette kóónen,
862
Maar sinjer mee booren, soo isset gangs geen nóót?
Wel hoe! ben je mal? wel waerom worje root?

Kackerlack wt.
864

Siet hier! hier is hy weer, kijckt hoe gaet hy prijcken:

*
848
849
850
851
852
854
855
857
858
859
860

862
864

857 CD den egel - 862 A*BCD gants - 863 B binje (Voor Koenraat begint te spreken, gaat Kackerlack het huis van Moy-aal in.)
eer yet langh: eerlang; sulcx sal ontsetten: dat (nl. de privileges bij Moy-aal) afhandig zal
maken.
datje swiet: naar hartelust, tot je een ons weegt.
aant.
So en wayt enz.*
kabouter: ondeugd.
ellick een: iedereen.
zijn heerschip het een brief: Zijn Edele heeft een inbeelding.
wat: (waarschijnlijk een uitroep); ick gun hem de negel In zijn klapmuts: een verwensing gelijk
in de Spaanschen Brabander (vs. 1873): een Roggestiaart in ou jaers.
Wel hy! enz.: tot het publiek gericht; hy: hee, hei; snel: snel reagerend, levendig, hartstochtelijk.
aant.
Exce komplurius.*
Aaris: een voornaam; konicketutel: onverklaarbare naam, wel een bestaand woord uit de
schoolwereld (zie Stoett blz. 150). Misschien te lezen als: kon ick e(en) tutel; tut(t)el = stippel,
punt.
sinjer mee booren: als je ermee geboren bent; gangs geen nóót: helemaal niet erg.
(Koenraat krijgt Kackerlack in het oog.)
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865

*
865
Had hy een beesem in zijn naers, hoe souw hy strijcken?
866
O mijn! hy is so blijt, dat hy hem schier wilt // lacht.
KACKERLACK
867

870

Wel borst sin g'er noch? hoe nae houje schilt // wacht?
Of wil gy eens bespien wie dat hier al mach komen?
869
Oft vreest de vryer nu dat sy hem vande vromen
870
En stoute Kapiteyn sal werden nu ontleydt?
KOENRAAT

875

Wel hoe kundijt soo raen? wie heeftet u gheseyt?
872
Sulcken ding is het, je hebt seeckere quinck-slaghen:
+
873
Gaat heen gy licht-schuyt! gaat vry deur gy leghe-waghen!
874
Achter sie ickje lest, gaet heen ghy rechte guyt!
875
Hoort hier! als ghy onder gaet soo blaest de kaers wt.
876
Het is een fray ghesel die elck toet inde óóren
877
Niet dat hem leet is maar dat hem lief is te hóóren.

Writsart wt.

*
865
866
867
869
870
872
873
874
875
876
877

866 A lacht - 867 CD sinj'er- 875 A wt
naers: aars. Kackerlack loopt overdreven rechtop, wellicht is het werkwoord dray-aarsen (vs.
2706) hier toepasselijk; strijcken: de straat vegen.
wilt: dwaas, gek.
borst: kerel; sin g'er noch: ben je er nog; hoe nae houje: houd je soms.
vromen: dappere.
ontleydt: ontroofd (wsch. een vorm van ontleiden, niet van ontleggen).
Sulcken ding is het: juist, zo is het; je hebt seeckere quinck-slaghen: je kan het met een
kwinkslag goed zeggen.
licht-schuyt: losbol; gaat vry deur: loop gerust door; leghe-waghen: leegloper.
Achter sie ickje lest: van achteren zie ik je het laatst, honend gezegd tot iemand die men met
genoegen ziet weggaan.
als ghy onder gaet: als je onder de wol kruipt. Koenraat heeft Kackerlack blijkbaar
teruggeroepen om hem een onnozele raad te geven.
toet inde ooren: vleierij influistert.
dat: wat (hem wijst terug naar elck).
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878

880

885

Wel is dit WRITSERT niet? Jaat, 't is ons jonckste soon!
879
Zijn vader had hem thans wel stricktelijck gheboon
Dat hy de schipper, die op Lissebon sou vaeren
881
Souw schicken in het schip de alderbeste waeren,
882
Eer dat de koude vorst met gront-ijs al het Y
883
Beschiet, met schots op schots: waar door voorseker hy
884
Sou blijven van zijn reys, met achterstal versteken,
Behalven dattet goedt sou vervriesen, ofte breeken.
886
Wel wat ghebaar is dit? hy siet seeker wel woest
887
En kijckt nu hier, nu daar, hy heeftet dapper noest!

en Koenraat.
888
Wat staat my nu te doen? ay mijn! ick siese nieuwers,
889
Waar dat ick lóóp of kijck: en immers is sy yewers.
Wat sal ick dese steech of ghene straat in slaan?
891
Of sal ick nae de brugh: of nae het waater gaan?
892
Ick weet niet hoe ick wil; dus stont ick noyt mijn daghen;
893
Sy is de nuwendijck: of de kolck ingheslaghen.
Sy is waar datse is, s'is buyten mijn ghesicht;
895
Sy sal my hoop ick eens noch komen in het licht.
Ach wtstekende Maacht! die mijn dus doet verdwaalen,
Souw selfs de schóónheyt self by u wel kunnen haalen?
Ick weet niet watse souw, het schoonst dat my verscheen
WRITSART

890

895

*
878
879
881
882
883
884
886
887
888
889
891
892
893
895

878 A 't jonckste - 887 A*B kijck
(Blijkbaar ziet hij Writsart, nog voor die op het toneel te zien is.)
thans: zo juist.
schicken: zenden.
gront-ijs: niet aan de oppervlakte gevormd, dik ijs.
Beschiet: bedekt.
achterstal: schade; versteken: verstoken (de reis zou tot zijn scha niet doorgaan).
ghebaar: vertoon (van een opgewonden stemming).
dapper noest: flink druk.
(Bij dit vers begint zonder nadere aanduiding het derde toneel van het tweede bedrijf).
siese nieuwers: zie haar nergens.
immers is sy yewers: toch moet ze ergens zijn.
het waater: het Damrak.
mijn daghen: van mijn leven.
de kolck: het pleintje, door demping in de 15de eeuw ontstaan, aan de N.Z.-Voorburgwal.
in het licht: onder de ogen.
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900

*
899
En 't suyverlijckst wel eer dat is nu maar ghemeen!
900
O wtghenomen beeldt! met wat vermoghen krachten
901
Zo wentelt, weldt, en woelt u schóónheyt mijn ghedachten,
Ten was gheen schoonheyt, dat ick eerst voor schóónheyt hiel:
U schoonheyt ongemeen is alder schóónheyts Siel,
904
Met wat bevallicheyt zijt ghy int óóch ghecropen?
KOENRAAT

905

Wel desen heeft al mee van't selfste sop ghesopen!
WRITSART
906

O dien oude draf-sack!
KOENRAAT

910

*
899
900
901
904
906
907
908
909
911

O desen is soo tiats
907
So 't RITSERT deedt om 't jocks, hy salt wel doen om twats!
908
Het moeytme van mijn Heer, en 'tis oock te beklaghen,
909
Dat al zijn kind'ren haar soo onghereghelt draghen:
Want d'outste die is gayl, en op een hoer versot,
911
En dese jongen loopt van kuf, van kot in kot.

905 A*BCD selfde - 907 CD 't wats - 910 B d'ouste
suyverlijckst: vlekkeloost (maar ook wel: mooist); ghemeen: gewoontjes, alledaags.
wtghenomen: uitgelezen; vermoghen: sterke, machtige.
weldt: beroert.
aant.
zijt ghy int óóch ghecropen: heb je mijn oog getroffen.*
draf-sack: dikbuik (Writsart doelt op zijn oudoom); tiats: wellustig.
om 't jocks: uit gekheid; om twats: in ernst.
het moeytme van: het spijt me voor.
haar draghen: zich gedragen; onghereghelt: zedeloos, weinig oppassend.
kuf: kroeg, bordeel; dus: loopt van het ene bordeel of kroegje naar het andere.
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*
WRITSART
912

915

Foey, dat dien saggelaar my daar juyst most ghemoeten,
913
Had ick doch doorgesnapt sonder hem eens te groeten,
914
So hadt ick dat ghelel so langhe niet ghehóórt:
915
Ick wedt hy hondertmael verhalen mocht een wóórt,
916
Ick stondt vast in mijn selfs verstuert en PARLEMENTEN
+
917
Om dat myn oudt Oóm daar so langhe stont en drenten.
918
Wel hier comt KOENRAAT, siet, Godt geef u goeden dacht!
KOENRAAT

920

En ick wensch u myn Heer al watmen wenschen mach:
920
Wel hoe drul-oorje dus? hoe dus verbaast van wesen,
En pruetelt binnens monts, ist van vruecht oft van vresen?
922
Van waar koomdy so snel, en siet dus droef en wreet?
WRITSART
923

925

*
912
913
914
915
916
917
918
920
922
923
924
928

Ghy vraachtme KOENRAAT, dat ick selve niet en weet;
924
Ick weet niet wat ick weet, ick soumen niet vermeten
Te weten dat ick weet, of ick oyt heb gheweten:
Ick weet niet of ick sit, ick weet niet of ick sta,
'k Weet niet van waar ick koom, veel min waar dat ick ga,
928
So harssen-loos ben ick, doort rasen van myn sinnen,

912 A*B Foy,
saggelaar: sukkel.
doorgesnapt: snel doorgelopen; eens: ook maar.
ghelel: vervelend gepraat.
verhalen: herhalen; mocht: zou kunnen.
vast: al maar; parlementen: pruttelde (hierbij is in mij selfs een bepaling).
drenten: treuzelde. (Evenals in het vorige vers betekent stont en + verleden tijd: stond te +
infinitief; vgl. vs. 806.)
(Koenraat komt op Writsart af, die hem nu pas ziet.)
drul-oorje: kijk je verdrietig; verbaast van wesen: met een onthutst gezicht.
wreet: misnoegd.
dat: wat.
soumen niet vermeten: zou niet durven beweren.
doort rasen van myn sinnen: doordat mijn denken totaal in de war is.
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930

935

940

945

950

*
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
940
941
943
948
949
950
951

*
929
Door d'onghebondenheyt van myn te dolle minne.
930
Gedenckt u KOENRAAT wel, dat ick u dickmaals brocht
931
In ons Packhuys; daar ick u menichmaal bedocht
932
Met róóckte Salmen, en met heele korven vyghen,
933
Met Brooden Suyckers, en wat ick meer kon krijghen:
934
En vulden ick u niet een anckertje met wijn
935
Nu lestent, doene wy tot uwent soude zyn?
936
En sloockent in een Mandt, die met Hoy ghedeckt // was,
937
Myn Vader peyldent, hy docht dattet gheleckt // was.
938
Ghelyck als IASPER Buur, die een moy hallif Aam
Rynsche Wijn inley, (teghen zyn Vrouw haar Kraam)
940
Die de Maartens en knechts allengsiens uyt lickten:
941
En so hy eens met kracht het vatten, en wickten
Hoe veel der noch mocht zyn: hy tilt so stijf an 't vat
943
So dat hy met de start vil lustich op zyn gat.
So ginght oock met de Man van onse Kniertje Louwen,
Die met zijn halfvat bier docht kerremis te houwen:
Maar Knier was hem te gauw, sy dronck voor tijdt-verdrijf
En lurckten so langh, tot zyt hadt in haar lijf;
948
Op Sinte Kermis kreech de Man zijn beste vrienden:
949
Hy nam een groote pot, die hy vol tappen miende:
950
Hy licht de pottaart op, en hy klopt uyt het vat
951
De dueffick, en hij stopt zyn duym int lege gat.

933 A*BCD ghekrijghen: - 935 D souden - 945 A*BCD half vat-951 CD in't
onghebondenheyt: ontembaarheid; te: zeer.
Gedenckt u wel: weet je nog wel.
daar: waar.
róóckte: gerookte.
Brooden Suyckers: suikerbroden.
anckertje: vaatje van 39 liter.
doene: toen (‘verbogen voegwoord’).
sloocken: imperfectum van sluycken: binnensmokkelen.
peyldent: merkte het door te peilen.
Aam: een vloeistofmaat, vier ankers.
Maartens: meiden.
wickten: schattend woog.
start: staartje, restje.
Sinte Kermis: schertsend plechtige verdraaiing, alsof de (jaarlijkse) kermis het feest van een
heilige is.
miende: van plan was te.
aant.
pottaart: aarden pot (Stoett).*
dueffick: tap, stop.
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KOENRAAT

Maar WRITSERT watje seght? ick kanme niet bedwinghen
Van lacchen, dats een klucht! o Menschen! watte dinghen:
954
Het is te wonder soet: ick hebbet noyt ghehóórt.
WRITSART

955

960

965

970

*
954
955
956
957
959
960
961
963
964
965
970

955

Al mallicheyt ghenoech, luystert in aernst vóórt:
956
Kreech ick niet van't Kantoir uyt dóósen en uyt laaden
957
Konfyten ingeleyd, en veelderley Suckaden?
En statet u niet voor dat ghy doen dickwils sey:
959
O WRITSERT oft gheviel dat ghy u sinnen ley
960
Op Dochter, Vrouw, of Weeuw ghy moocht my wel gheloven
961
Ick souw om uwent wil als voor myn selven sloven.
Dit hebdy my belooft, betoont nu wie ghy zyt,
+
963
'k Sal op een hoedt niet sien ist dat ghy wel bedijt;
964
Ghy bent seker soo Eel om yemants woort te houwen,
965
Als ick niemant vant gilt sou konnen toebetrouwen.
Stelt nu de macht int werck, van u welsprekens kunst,
So langh tot ghy verkrijcht myn alderliefstens gunst,
Wiens schoonheyt uyt haar selfs natuurlijck is ghebooren,
Niet met quacksalvery, noch dranckjes van Doctoren.
970
Ghelijck sommighe luy, die so hebben gheklieckt

965 CD van't
soet: vermakelijk.
aernst: ernst.
Kreech: haalde.
Suckaden: allerlei gekonfijte vruchten.
oft gheviel: als het mocht gebeuren.
Dochter: meisje.
als voor myn selven sloven: me inspannen alsof het voor mezelf was.
een hoedt: beloning, nl. geld om een nieuwe hoed te kopen; bedijt: slaagt.
soo Eel: zo goed, zo onzelfzuchtig; yemants woort houwen: voorspraak zijn, het woord voor
iemand voeren, in het bijzonder in rechtszaken.
vant gilt: van het gilde der advocaten en procureurs. (In plaats van niemant zouden wij zeggen:
iemand, wie dan ook.)
gheklieckt: geknoeid (vooral: met geneesmiddelen).
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975

980

985

990

*
972
974
975
977
979
986
987
988

989
990
991

*
Om schoon en moy te zyn, dat zy nu zijn vol sieckt,
972
Vol quellings, en vol fluyms, waardoor dat zy verwerven
Een leven sonder lust, en sterven sonder sterven:
974
Recht als die Blieck-vyst, die daar gist'ren achter sat,
975
Die om dit nuwe snofs-wit so veel rommelinghs at,
Van Boeckweyt, Gort en Krijt, en watter te koope // was,
977
Nu gaatse goede Meydt, of haar peeckel ontloope // was:
Dan klaachtse voor haar hart, dan wijstse voor haar Borst,
979
Ach Moertje seydse lest: daer leydt myn sulcken korst,
Met vielse op haer buyck en gaf drie groote kreeten:
Doen sprackse overluydt, 'k sal myn leven niet eten
Dat ongesonde tuych van onbereyde spijs,
Van raeuwe Taruwe graan, van Haver, Garst, of Rijs,
Van sant, van turf, van as, van koolle noch koolstruycken,
Ick sal in alle ding myn ouwers raat gebruycken.
986
Ick kander oock een deel die heele groote lappen
987
Van wolle laaken uyt haar rock en Huycken kappen:
988
Vondese de schuurmanckt met d'ooly-doecken staen,
989
Hoe souw dat volck dan wel in grasduynen gaen!
990
Die Rijcke luy'er kluer die staater mennich duur,
991
Ick laat de Joffers staan, die swack zyn van natuur:

974 A*BCD Blieck-vuyst - 975 A*BCD snofs wit - 983 CD Tarwe - 985 A*BCD dinghen - 988
D Vondense - 990 CD menich - 991 A dieswack
quellings: ziekte (vgl. vs. 141); fluyms: slijm, katar (‘Partitieve’ tweede-naam-valsvormen na
vol).
Blieck-vyst: bleekscheet, bleekneus; achter: achter in de zaal.
snofs-wit: mode-bleekheid; over de vele middelen om mooi bleek te worden, zie Stoett, blz.
153; rommelinghs: mengelmoes, rommel (Partitieve tweede naamval na veel).
aant.
of haar peeckel ontloope was: of alle kracht eruit is.*
Moertje: vrouwtje, lieve juffrouw; leydt: zit.
kander een deel: ken er een aantal.
Huycken: lange mantels, met kap.
schuurmanckt: mand met poetsgerei; ooly-doecken: poetsdoeken om de olie uit te wrijven.
Stoett blz. 154, geeft aanhalingen waaruit blijkt dat men tarwekorrels, krijt, dovekolen at om
een blanke huid te krijgen, maar van wol wordt geen melding gemaakt.
in grasduynen gaen: zich te goed doen.
mennich: menigeen.
laat staan: laat daar.
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Maar siet de Dienst-meysjes, die starcke schoncken // hadde,
993
Die siender uyt, of s'uyt een gieter ghedroncken // hadde.
De Vrouw die is wel dol, de Dochter is wel geck,
995 Die voor een schoonheyt hout, dat jammerlijck ghebreck!
En isset niet met Godt hartneckelijck ghestreden,
997
Wanneer men niet vernoecht, en maact and're schoonheden,
998
Als ons zyn wijsheyt gaf? Sy toonen met die schijn
Hoe ondanckbaar, hoe slecht van oordeel datse zyn.
1000 De Moeders zyn wel sot die hare kleene kind'ren
1001
So rijghen, dat sy haar het wassen gants vermind'ren,
1002
En dringhen 't teere wicht in een ghebóótste lyf
1003
Van blick of lóódt benaydt in harde steecksel stijf,
1004
Daar gaan de wichters in benepen en ghespannen,
1005 En werden nimmermeer volwasse kloecke mannen.
Wert hier een Dochter nu wat poeslich vet en blos
1007
Die dunckt haar te zijn nut in't Leger voor een Tros.
KOENRAAT

En u lief, is sy schoon?

*
993
997
998
1001
1002
1003
1004
1007

992 A*BCD hadden, - 993 A*BCD hadden.
aant.
of s'uyt een gieter ghedroncken hadde: mager en bleek.*
vernoecht: tevreden is.
schijn: uiterlijk, gemaakt voorkomen (Stoett, blz. 285).
het wassen: de groei.
ghebóótste: kunstmatig, onnatuurlijk gevormd; lyf: korset.
steecksel: stiksel.
wichters: kleine kinderen.
Tros: ‘Persoon die deel uitmaakt van den tros’ van een leger (WNT XVII, kolom 3337), dus
in het gunstigste geval marketentster.
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WRITSART

Ja KOENRAAT so volcomen!
1009
Dat nuwe schoonheyt heeft haar aansicht aanghenomen,
1010 Sy heeft een eyghen verf die niet is gheblancket:1010
1011
Haar lichaams stal is fray, niet rangh, noch niet te vet.
+

KOENRAAT

Hoe out?
WRITSART
1012

Na datse scheen aan't wesen of bedaaren
So is sy out ontrent haar ses of achthien Jaaren.
KOENRAAT
1014

Int bloemeken van haar tijt!
WRITSART

Siet KOENRAET dat je maakt
1015 Dat ghyse lockt met list, en met gheweldt haar schaakt;
Bedenckter u eens op, hoe ghyse sult bepraaten
1017
En stommelt u bedroch, nu wacker wt de gaaten:

*
1009
1010
1011
1012
1014
1017

1017 AA*BCD bedroch, nu
nuwe: nieuwe, tot dusver nooit aanschouwde.
eyghen verf: een eigen, natuurlijke gelaatskleur.
stal: gestalte; rangh: rank, tenger.
wesen: gezicht; bedaaren: het zich voordoen, zich gedragen.
bloemeken: volle bloei.
aant.
stommelt wt de gaaten: breng voor den dag.*
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1018
Bedriechtse met een vondt en levertse an my,
Ick wil dat ghyse brenght het sy oock hoe het sy.
KOENRAAT

1020 O! wat besluyt is dit? sonder sich te bevraagen:1020
Secht my wiens dochter ist, of wien zijn toch haar maaghen?
WRITSART

Dat weet ick niet.
KOENRAAT

Dats vreemt! hoe ist dan datse hiet?
Van waar isse? waar woontse?
WRITSART

dat weet ick niet.
KOENRAAT

Waar hebdyse ghesien? of waar quam sy u teghen?
1025 Geeft mijn doch wat bescheyts?
WRITSART

Op straat hier onderwegen.

*
1018
1020

1025 A*BCD my
vondt: list, bedenksel.
sich te bevraagen: inlichtingen te vragen.
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KOENRAAT

Waar bleefse toch int lest? waar gingse?
WRITSART

Dat weet God.
En ick en wetet niet, dat maakt mijn dol en sot.
KOENRAAT

Hoe so?
WRITSART
1028

Maar; vraagie dat? soo ick na haar was gaande
1029
So ontmoet my Jan kray, mijn noom die hiel my staande,
1030 Ick sweerje dat ick hem niet met mijn ooghen sach
In een heel hallef jaar, als juyst op desen dach
Doen ick hem alderbest wel moghen hadt ontbeeren.
KOENRAAT

Wel gingje niet weerom?
WRITSART

Ick dorst niet ommekeeren,
Hy was mijn op het lijf, eer ick het sach, of wist,
1035 Ick hadde anders in een steegjen eens ghepist:
1036
Den schudde-bol, die sprack al stamerend' met lispen

*
1028
1029
1036

1028 A*BCD vraag(h)je e.d.
na haar: haar achterna.
noom: oom.
schudde-bol: oude man; stamerend': stamelende; lispen: lispelen.
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1037
Wel hoe bocht-jachtie dus? Dit moet ick u berispen.
1038
Hoe dus wilt-weyich? ha! wat sinje voor een knecht?
1039
Secht u vaer dat ick ben gheroepen voor het recht,
1040 En stae op Schepens rol, en dat hy teghen morghen
1041
My eenen Advokaat, en voorspraack moet besorghen:
1042
Dit was telckens weer an en duurde sonder endt.
Hy gingh, ick sach, ick liep vast hier en daer ontrendt,
1044
Maar vont haar nieuwers niet.
KOENRAAT

moglijck oft die persoon // is
1045 Die duer KACKERLACKJE MOYAELTJEN angheboon // is.
WRITSART
1046

O bloedt waar machse zijn?
KOENRAAT

En wasser niemant by
Die haar bewaarden of gheleyden an haar sy?
WRITSART
1048

Ja KACKERLACK die guydt, die volchde haare schreede.

*
1037
1038
1039
1041
1042
1044
1046
1048

1037 A*BCD bocht-jachtje - 1045 B aangheboon - 1048 A*BCD volghden e.d.
bocht-jachtie dus: slenter je zo rond.
wilt-weyich: ongedurig, dartel. (Oorspr.: als een dier dat weidt, zijn voedsel zoekt, in het wild.
Vgl. aant. 2709); sinje: ben je; knecht: jongen.
voor het recht: voor het gerecht (blijkbaar de schepenbank).
voorspraack: verdediger.
Dit ... an: dat herhaalde hij telkens weer.
nieuwers niet: nergens.
o bloedt: een krachtterm, verkorting van Gods bloed; vgl. vs. 2253 Gants bloed.
guydt: schelm.
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KOENRAAT

'k Heb nu verslachs genoech. die selfste meen ick meede.
WRITSART

1050 Spotje metme! hoe ist?1050
KOENRAAT

ick meen dien oock voorwaer.
WRITSART

Kundyse KOENRAET? segt, en waar soo zaachdy haar?
KOENRAAT
1052

'k Hebse gesien, ick kent; en weet waar sy ontrent // is
WRITSART

Ach! KOENRAET wat ick hoor! ist waar dats u bekent // is
KOENRAAT
1054

Ick kense en ick weet waar dat sy haar onthouwt:
1055 +Want s'is gebracht vereert, en in MOY-AALS ghewouwt.1055
+

o

D1r

1050
1052
1054
1055

dien: datzelfde meisje.
ick kent: ik erken het.
sich onthouwen: zich ophouden.
vereert: als een cadeau; ghewouwt: macht.
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WRITSART

Wien is soo rijck van macht, die sulcken personagie
Kan sluyten wt zijn hart, en schencken voor schenckagie?
KOENRAAT

Den HOPMAN ROEMER is 't, en die heeftse soo koel,
1059
Gheschoncken, en ghestuurt u broeder RITSAARTS boel.
WRITSART

1060 Ach broeder lief! ick merck alleen uyt dese deelen
Van dit verhaal, dat ghy een droeve rol sult spelen.
KOENRAAT
1062

Maar weetje wat u broer zijne vereeringh is?
WRITSART

Wel wat, secht dat ick bids?
KOENRAAT
1063

Een verrompelde Mooris.
WRITSART

Wat is mijn broer so sot, dat hy sou durven dencken
1065 Een soo mismaackten mensch by sulcken beeldt te schencken?1065

*
1059
1062
1063
1065

1056 B Wie - 1058 A Roemer, en - 1063 A*BCD secht ick - 1065 A*BCD sulck een
u broeder Ritsaarts boel: aan de maîtresse van je broer Ritsart.
vereeringh: geschenk.
verrompelde: gerimpelde; Mooris: negerin.
mismaackten: lelijke, afzichtelijke; by: naast.
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1066
By sulcken creatuur! soo kan ick wel bevroen,
1067
Dat hy te laach leyt, en daar niet op sal doen.
Seker die yemants hart met gifte soeckt te stelen
1069
Die moet niet gierich zijn, maar moet de gilde spelen:
1070 Wel Koentjen, ick wist noyt dat ons MOY-AAL soo naar1070
Woonachtich, noch dat sy ons nae ghebuure waar:
1072
Want ick en hebber noyt in't minsten af vernomen,
1073
Hoe nae is sy hier oock eerst metter woon ghekomen?
KOENRAAT

Sy heefter wel gewoont ontrent een maant oft thien.
WRITSART

1075 Wel dat is seker vreemt, ick hebber noyt ghesien:
Maar is sy doch soo schoon ghelijck sy wert ghepresen?
KOENRAAT

Jase waarlijck!
WRITSART
1077

Maar niet ten aensien van desen.

*
1066
1067
1069
1070
1072
1073
1077

1067 A*BCD Dat hy leyt (A* layt) veel te laach - 1074 A*BCD of thien. - 1077 A*BCD
wa(e)relijck! e.d.
wel bevroen: goed begrijpen.
te laach leyt: scheepsterm (niet genoeg wind vangt), hier: te kort schiet; niet op sal doen:
niets mee zal bereiken.
de gilde spelen: de verkwister uithangen.
soo naar: zo dichtbij.
af vernomen: van gemerkt.
Hoe nae enz.: is ze hier soms onlangs komen wonen.
ten aensien van: vergeleken met.

G.A. Bredero, Moortje

200

*
KOENRAAT

Dats wat anders.
WRITSART

Dats waar mijn aldertroutste vrient,
1079
Ick bid u doet u best dat ghyse my verliendt.
KOENRAAT

1080 Dat wil ick gaaren doen wt minnelijcker harten,
Ghelieft u oock yets meer?
WRITSART
1081

Waar heen?
KOENRAAT

'tHuys om de swarte
Te brengen aan MOY-AAL, ghelijck u broer beval.
WRITSART
1083

Gheluckige Mooris, die salich wesen sal.
KOENRAAT

Waarom doch?

*
1079
1081
1083

1080 B harte
verliendt: bezorgt.
aant.
Waar heen: waarheen was je op weg.*
salich: gelukkig.
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WRITSART

Maar daarom: om dat sy alle daghen
1085 By haar sal zijn in huys, en nae haar wel behaghen
1086
Verklaaren haar ghesicht, in d'ooghen van de Son
Die met haar flonckeringh mijn Sieltje soo verwon:
En sal sy niet altijt haar moghen sien en spreken
In kamer en vertreck? en 's nachts onder de deken
1090 Sacht slapen an haar zy?1090
KOENRAAT

Wat souwt zijn of ghy waart
Soo salich en so rijck, ghelijck ghy hier verklaart?
WRITSART
1092

Wat middel of wat raat, soudy hier toe toch vinne?
KOENRAAT

1093

Maar dat ghy eens anschoot het kleedt vande swartinne!
WRITSART

Hoe, haar kleedt? wel hoe voort?

*
1086
1090
1092
1093

1088 AA*BCD altijt,
Verklaaren haar ghesicht, in: zich verlustigen bij het zien van (haar ogen zal doen stralen als
ze bestraald worden door).
of: als (ghy heeft bijzondere klemtoon).
raat: plan, middel; vinne: vinden, bedenken.
Maar: wel, nou.
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KOENRAAT

Dan souden wy met roet,
1095 Met lijmswart, of met tuych van eenich ander goet1095
Besmeeren 't aengesicht, en uwe hande beyde.
WRITSART

En dan?
KOENRAAT

En dan sal ick u in haar plaats ginder leyde.
WRITSART

Wel; dat gaat noch seer wel.
KOENRAAT

En zijnde daar geleyt
1099
Sal ick een reden van u broers gheneghentheyt
1100 Vertoonen aan MOY-AAL, met stuypen en met nijghen.1100
+
Maar wat ghy hoort en siet gy moet altóós stil-swijghen.
+

o
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WRITSART
1102

En soricht niet ick salt beschicken inder daat.

*
1095
1099
1100
1102

- 1097 AA*BCD dan! - 1102 A*BCD sorricht e.d. tuych: spul, hier: smeersel.
een reden Vertoonen: een toespraak houden; van: over.
stuypen: buigingen maken.
soricht niet: wees niet bang; beschicken: klaarspelen.
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KOENRAAT
1103

O wat gheleghentheyt sich voor u mercken laat;
1104
Ghy sult dan vryelijck daar moghen met haar spelen,
1105 En stormen, en kussen, en stoeyen, stroocken, streelen,1105
1106
En slapen neffens haar, van niemant niet bekent,
Want wie souw dan vermoen yet anders of ghy bent
De Mooris van u broer?
WRITSART

My is in al mijn leven
1109
Van geenich mensch die leeft, soo goeden raat ghegheven!
1110 Komt gae wy al ons best, en vaerdich my anschiet1110
Haar kleedt.
KOENRAAT

Ick secht in spel, binje mal? ick mient niet.
WRITSART

Wat duyvel mueghdy dan de geck met mijn so scheren?
KOENRAAT
1113

Weetje wel 't is verboon by klock-slach vande Heeren
1114
Dat niemant wie hy sy mach loopen meer voor mom
1115 Bij nacht nochte by daagh?

*
1103
1104
1105
1106
1109
1110
1113
1114

1103 AA*B gheleghenheyt! CD gheleghenheyt, - 1111 CD int spel
sich mercken laat: doet zich voor.
moghen: kunnen.
stormen: stoeien; stroocken: strelen.
van niemant niet bekent: zonder dat iemand het merkt.
geenich: geen enkele.
al ons best: uit alle macht, zo gauw mogelijk; vaerdich: gauw.
by klock-slach: klokgelui, nl. bij de afkondiging van het verbod; vande Heeren: door de
regenten, de vroedschap.
voor mom loopen: gemaskerd, verkleed lopen.
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WRITSART

Wat daar geef ick niet om.
Komt gae wy slechts maar duer.
KOENRAAT

Ghy sultet u beklaghen!
WRITSART
1117

Dat ben ick wel ghetroost.
KOENRAAT

Oft qualijck quam te slaghen
1118
Hoe bangh soumen dan sien?
WRITSART

Laat mijn daar met begaeh.
KOENRAAT

Het spijtmen in mijn hart dat ickt u heb gheraen:
1120 Want soo 't blat ommeslaat, datmen u quam te kennen
1121
Of eenich bordeel-brock zijn handen quam te schennen
1122
Aan u persoon, of goedt, u Vader souw mijn straf

*
1117
1118
1121
1122

1116 A*BCD sullet - 1118 B my
Dat ben ick ghetroost: daar geef ik niet om; Oft: als het.
bangh sien: benauwd kijken.
bordeel-brock: bordeelbezoeker; zijn handen schennen: ‘zich verlagen door (iemand) aan te
tasten of te lijf te gaan’ (WNT XIV, kolom 421).
mijn: mij; straf: streng, zwaar.
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Doen gees'len, om dat ick die snoode raat u gaf:
1124
Oock wroecht my het gemoedt aan dese schelmerije.
WRITSART

1125 Wel, is dat schelmerij, datmen die valsche prije1125
1126
De hoeren eens bedriecht? hoe slechtjes sydy noch,
En siedy niet hoe sy steets omgaan met bedroch?
Wat lief en soet gelaat dat sy aan yeder toonen?
En hoe sy noch in't lest haar lieve liefjes loonen?
1130 Dat weet en sietmen wel aan Jan rap en zijn maat,
1131
En aande ghene die treck-beenen by de straat.
1132
En an sommighe mans die haer vrouwtjes bedurven
1133
In voeghen dat sy zijn ellendich noch gesturven!
Wat zijn de hoeren meer als fenijn voor de jeucht
1135 En putten des bederfs, en pesten van de deucht?
Ick acht de man wel groot die haarlie van ghelijcken
1137
Met vuylheyt en bedroch kan schandelijck uytstrijcken.
En oft ten quaatsten quam, dattet heel qualijck voer;
1139
Wat souwmen seggen? niet, men weet wel'tis een hoer
1140 Sy moet de Jongman eerst eens hebben uytghestreken
Dat hy rechtvaardelijck hem dus heeft moeten wreken.
KOENRAAT

Indien ghy so besluyt 'k sal u behulpich zijn:
Maar lecht doch naderhant de schult dan niet op mijn.

*
1124
1125
1126
1131
1132
1133
1137
1139

1126 A*BCD slechjes
wroecht my het gemoedt aan: wordt mijn geweten gekweld door.
prije: krengen.
slechtjes: onnozel, onbedorven.
treck-beenen: moeilijk lopen (door een venerische ziekte).
bedurven: met de ziekte besmet hebben.
In voeghen: met het gevolg.
uytstrijcken: beetnemen.
niet: niets.
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WRITSART

Neen ick verseeckert u, ick wilt, volcht myn ghebieden.
KOENRAAT

1145 Wel alst u soo ghevalt u wille sal gheschieden.
EYNDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
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Het derde deel, het eerste uytkomen.
+
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*

ROEMERT, Kackerlack, Koenraat, en de stomme Moor Writsart

ROEMERT

Maar seecker isset waar, bedanckte sy mijn seer?
KACKERLACK

Gheweldich!
ROEMERT

Wat sechdy wasse wel in haar schick?
KACKERLACK

Ja Heer!
1148
Dan doch so seer niet om die seer schoone schenckagie,
Als om datse haar wert geschoncken van so grooten personagie!
1150 En dat is 't eerst daar sy haar hooghe moedt op draacht.1150

*
1148
1150

-AA*BCD - derde uytkomen. - 1146 kleine sierletter M
Dan doch: maar toch.
haar hooghe moedt op draacht: trots op is.
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KOENRAAT
1151

'k Sal letten op mijn tijdt misschien of het soo slaacht,
Dat ick mach an MOYAAL dees mijn Mooriske schencken:
1153
Dan siet den Hopman daar, hy sou licht arch dencken.
ROEMERT
1154

Ja die gracy heb ick; dat al wat ick begin
1155 Dat heeft een aart, soo dat ick over al wellekom bin!1155
KACKERLACK

Als gy wat brenght denck ick, dats mijn genoech bekent.
ROEMERT
1157

Daarom sey den Hartich: Hopman ghy bent excellent!
1158
En hy bedanckt mijn staach om dat ick soo kan leven.
1159
Sonder dat, hy hadme de Kornet niet ghegheven.
KACKERLACK

1160 O dat gheloof ick wel, ghy verwerft door u gheest
En door u groot verstant dat elck u eert en vreest,
't Is wonder hoe dat gy met wijsheyt en met reden,
1163
En woorden schoon gepronckt u saken kunt bekleden,
1164
Het volck is verbaast wanneer ghy kickt of bremt,

*
1151
1153
1154
1155
1157
1158
1159
1163
1164

1164 A*BCD vollick
(Koenraat houdt zich terzijde tot vs. 1301 b.)
arch dencken: iets kwaads vermoeden.
gracy: genade, gave.
heeft een aart: is iets bijzonders.
Hartich: hertog.
bedanckt mijn staach: is me altijd dankbaar; soo kan leven: weet te leven, savoirvivre heb.
Kornet: commando over een ruiterbende.
schoon gepronckt: sierlijk.
verbaast: ontsteld; bremt: kucht.
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1165 En wat ghy eens versoeckt wert stracx u toeghestemt;1165
1166
Ghy krijcht meer door u tongh, en geesticheyt bescheyden,
Als and're met haar dienst en bloedich arrebeyden.
ROEMERT
1168

't Is de fijne waarheyt.
KACKERLACK

Sijn hoocheyt bruyckt u raat,
1169
Om dat ghy't recht van 't landt so wonderlijck verstaat.
ROEMERT

1170 Wel bescheyelijck.1170
KACKERLACK

Hy most het ooch seer op u houwen.
ROEMERT
1171

Ick wasset dien hy 't woort en 't Legher dorst vertrouwen.

1165
1166
1168
1169
1170
1171

eens: maar één keer; stracx: dadelijk.
geesticheyt bescheyden: verstandig oordeel.
fijne: zuivere; bruyckt u raat: raadpleegt u (Stoett).
wonderlijck verstaat: verbazend veel verstand hebt van.
Wel bescheyelijck: (dat is) heel verstandig (van hem).
't woort en 't Legher: het bevel over het leger (hendiadis).
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KACKERLACK

Dat kan ick wel dencken.
ROEMERT

Wat dunkje?
KACKERLACK

Een groote saak.
ROEMERT

En als hy somtijts wouw eens nemen zijn vermaack
1174
In jacht, of in bancket, of dat hy wouw wtspannen,
1175 Soo koos hy mijn alleen wt soo veel hondert mannen.
KACKERLACK

't Is wonder! wat een geck?
ROEMERT

En als 't volck hem verdriet
1177
Door al haar tuyldery, recht alliens weetje niet?
KACKERLACK
1178

Ick weet, ick weet: of hem de walch hadt ghesteken

*
1174
1177
1178

1178 A*BCD wallich
wtspannen: zich ontspannen.
tuyldery: beuzelpraat; recht alliens: (dan gaat het) precies zo.
of: als.
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1179
Van al haar honniesnap, dan gingh hy met u spreken
1180 Van saaken van belangh.
ROEMERT
1180

Ja seecker dat gaat vast,
En daarom noot hy mijn oock mennichmael te gast.
KACKERLACK
1182

Een eellenbaas van een prins, vintmen sulcke Heeren?
ROEMERT

1183

Sijn hoocheyt! die sel by gheen slechte luy verkeeren.
KACKERLACK
1184

Ghelijck soeckt zijn ghelijck, besonder wijse lien
1185 Die sullen aldermeest na haars ghelijcken sien.
+
1186
En gaat hy met u om (hoort: onder reverency)
1187
Soo verkeert hy by de anderde Sapiency.
ROEMERT
1188

De geest spreeckt uyt u mont!
KACKERLACK

Wat sotter vent is dit?

*
1179
1180
1182
1183
1184
1186
1187
1188

1184 B zijns - 1186 AA*BCD om?
honniesnap: zotteklap, gefleem.
gaat vast: is zeker, is een feit.
een eellenbaas van een prins: (dat is nog eens) een beste vorst.
slechte: eenvoudige, gewone.
besonder: in het bijzonder.
onder reverency: met alle respekt.
de anderde Sapiency: het evenbeeld, de weerga, van de wijsheid.
geest: verstand; Wat sotter vent: wat een zotte vent (vgl. vs. 526).
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ROEMERT

So komtet dat ick staech het hoochst' an tafel sit.
KACKERLACK

1190 De garde. het komt u toe!1190
ROEMERT

So wy lest int gespreek // tradden
Ick sprack, sy sweghen ofse een lap in haar beck // hadden.
1192
Den Hartich sachmen an, ghelijck zijn Magisteyt,
1193
En hy ontsetten hem van mijn welsprekentheyt.
KACKERLACK

Een mirakel van een Man! ist so?
ROEMERT

'tIs waar ick sech // het
KACKERLACK

1195 't Is met al 't Hof gedaan, so hy de smaack eens wech // het
1196
Van u groote wijsheyt: u woorden hebben kauw.
1197
Schijt CICERO! Siet, siet nu treet hy als een pauw,

*
1190
1192
1193
1196
1197

1192 A*BCD Majesteyt. - 1193 B welsprekenheyt
aant.
garde: roede, of ereplaats, plaats voor de gardeofficieren*
; So: toen; tradden: traden.
Magisteyt: majesteit (alsof ik de keizer was?).
ontsetten hem: stond versteld.
kauw: pit, klem.
Schijt Cicero: ik heb schijt aan Cicero, die is daar niets bij. (De volgende woorden terzijde.)
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1198
Ja lieve Neskebol; hoe swiert en swayt den geckert!
ROEMERT
1199

Wat seyt den Rekel, he!
KACKERLACK

Den Hartoch is verleckert
1200 Op u gheselschap: Want seker als hy u mist,
So mist hy al zijn vrolijckheyt en vreucht.
ROEMERT

So ist,
Ick tast niet an myn hoedt wien my oock mach gemoeten,
1203
Ten sy de grooten my met blooden hoofde groeten.
KACKERLACK
1204

Ghy bintet waardich, ick mien een voet in jou gat,
1205 Wijstme sulcken dwaas eens inde heele stadt!
ROEMERT

1206

Wat vraagh ick na de luy, of syter wat antrecken,
1207
Ick doet wanneert mijn lust.

*
1198
1199
1203
1204
1206
1207

1203 CD bloote(n)
Neskebol: onnozelaar, zot.
Wat seyt den Rekel: (Roemert heeft gemerkt dat Kackerlack iets voor zich heen zei.)
blooden: ontbloot. (Omgekeerd schrijft Bredero soms bloote voor bloode: zie Stoett, blz. 159.)
een voet in jou gat: een trap tegen je achterste (opnieuw een terzijde).
syter wat antrecken: zij het zich aantrekken.
doet: doe het (nl. mijn hoed voor iemand afnemen).
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KACKERLACK

Men vindt veel sulcke gecken!
1208
Den Hertoch is verciert als ghy hem doet de eer,
Dat ghy eens met hem gaat de straat op ende neer.
ROEMERT

1210 Hy steekt zijn borst op als een Gans.1210
KACKERLACK

Ja gy bent heerlijk,
ROEMERT
1211

Door mijn deucht maack ick hem en al de zijnen eerlijck,
1212
En daarom set hy mijn staach aan zijn hoogher sy.
KACKERLACK
1213

De gallich om u hals.
ROEMERT

Al de werelt gingh my
Achter mijn rugh hierom beschimpen en besmalen,

1208
1210
1211
1212
1213

verciert: verguld.
borst als een Gans: een hoge borst; heerlijk: voornaam. (Terzijde van Kackerlack.)
deucht: verdienste; eerlijck: in aanzien.
aan zijn hoogher sy: naast zich op de ereplaats.
gallich: strop (de verwensing zal wel op contaminatie van twee uitdrukkingen berusten: men
kan iemand b.v. een strop om zijn hals wensen, of de galg als straf).
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1215 En al mijn leempten schots en bitter op te halen.1215
Ick lietet onghemerckt doorslippen voor een tijdt,
1217
Sy pruylden, en pratten, en borsten schier van spijt.
1218
Maar ick sets' in mijn deer met al wat sy verschaffen,
1219
Sy sullen an mijn stock niet eensjes komen blaffen,
1220
1220 Want ick souse straffen // al waren sy so koen,
1221
Dan niemant wil van haar de kat de bel andoen,
1222
't Hart sinckter inde schoen // so vreesen sy mijn tooren,
1223
Wat seggen sy, ROEMER het bloedt in zijn ooren
1224
Quam hy het te hooren // het lieper heel slecht // of
1225 Ick hielder wis de neus en 't goedtje soo recht // of1225
1226
Sneedt ick een meyts vlecht // of, met de hiel vanner bien,
Ick lietet te kermis hier inde kramen sien.
1228
En spracker yeuwers ien, dat an mijn eer mocht raaken;
1229
Een dubbelden Aernt souw'k van zijn lichaam maaken
1230 En spouwen hem het hooft tot daar toe, en 't resje van mel kaar1230
En voeghen d'armen en de sijen eens te gaar,
+
Of setten kop op kop, een been boven en onder
En stuuren hem soo duer de werelt voor een wonder.
RODRIGO DE MALTA die maackteme lest soo quaat,

*
1215
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1228
1229
1230

1218 CD deur - 1223 CD Roemert - 1229 BCD Arent - 1230 BCD melkaar - 1234 A quaat;
leempten: gebreken; schots: bits; op te halen: te wegens afhankelijkheid van gingh = begon.
pratten: mopperden.
ick sets' in mijn deer: ik had er medelijden mee; verschaffen: zich uitsloven.
an mijn stock komen blaffen: zich tegen mij verzetten, hun mond tegen me opendoen.
so: nog zo.
Dit vers en de verzen 1222, 1224, 1226 en 1228 hebben middenrijm.
Dan: maar.
sinckter: zinkt hun.
het bloedt in zijn ooren: hij heeft durf.
of: af.
aant.
hielder ... of: hieuw hun af, als*
; 't goedtje: de genitaliën.
met: samen met; bien: voet.
yeuwers: ergens; dat: zo dat het.
Een dubbelden Aernt ... van zijn lichaam maaken: zijn kop in tweeën splijten (zoals op het
Oostenrijkse wapen de kop van de adelaar).
spouwen: splijten.
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1235 Mits hy soo permantich en pruets gaat by de straat,1235
1236
Om dat hy nu as kacx konstapel int leegher // is!
1237
Weet hy wel (sey'ck) datsen vaar een stille vegher // is?
KACKERLACK
1238

Gants lijden! dats een streec!
ROEMERT

Korts geschach mijn een trots
1239
Vanden Hertochs koetsier! ick reedt hem weer op schots,
1240 Wel seyd' ick, wat is hier? hoe komt dat ghy dus wildt // krijt,
1241
Of ist, om dat ghy Overman van't slepers gildt // zijt?
KACKERLACK
1242

Dats waerachtich aardich! wat een geest heeft de man!
1243
De Droes souwt niet sinnen, dat hy versieren kan,
1244
'k Wedt hy stondt en sach of hy het hoorde donderen.

*
1235
1236
1237
1238
1239
1241
1242
1243
1244

1240 CD rijt, - 1243 CD sou't
Mits: doordat; pruets: deftig, trots.
as kacx: zogenaamd; konstapel: opperstal-meester, bevelhebber van de ruiterij (comes
stabuli).
stille vegher: putjesschepper, man die beerputten leegt.
Gants lijden: basterdvloek, Gants = Gods; geschach: geschiedde; trots: belediging.
reedt hem op: voer tegen hem uit; schots: scherp, ongezouten.
Overman: hoofdman; 't slepers gildt: het gilde van de voerlui. (Tegelijk betekent sleper:
‘impotente man’; Sp. Brab. vs. 1820.)
aardich: geestig, goed.
De Droes enz.: De duivel zou het niet kunnen uitdenken, wat hij verzinnen kan.
stondt en sach: stond te kijken.
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ROEMERT

1245 Hy sweech as een pissebet!1245
KACKERLACK

Dats niet te verwonderen:
Sou hy niet?
KOENRAAT

Dats een lichtmis, dats een guyt, en d'ander
Is een Zee-roover!
KACKERLACK

Hoe quelle schaamle luy menkander?
ROEMERT
1248

Heb ick u wel vertelt hoe'k de brabler quam anboort?
KACKERLACK

1249

Noyt niet, secht op: ick hebt wel duysent maal ghehoort.
ROEMERT

1250 Dees brabbelaar die quam in een kuf over tafel1250
1251
Daar een Snol bymen sat, stracx gingh hem daar de wafel

*
1245
1248
1249
1250
1251

1250 A brabelaar
pissebet: iemand die bedwatert.
aant.
brabler: brabbelaar.*
ick hebt ... ghehoort: (Terzijde gezegd.)
kuf: bordeel, kroeg.
Daar: waar; stracx: meteen.
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1252
Wt de kerf, lief say da'k mayn stooter t'ouwent brocht?
1253
Hangt vande banck seyd' ick, jongen 't vleys is verkocht,
1254
Wat doeje int pardiel? je souwtje nae de Kerck // spoen,
1255 Gaat leest jou getijen! en laat jou vaar dit werck // doen.1255
KACKERLACK

Ha ha hay!
ROEMERT

Wel wat ist?
KACKERLACK
1256

Kluchtich! ghy weter van,
1257
Wtghenomen aardich, daar is gheen verbeteren an,
Ist een spreeck-woort, of hebdijt uyt een boeck ghesocht?
ROEMERT

Hebdijt meer gehoort?
KACKERLACK

Dick.
ROEMERT
1259

Ick hebbet oppebrocht.

*
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1259

1252 A t'owent - 1253 A vande bande banck - 1254 A*BCD in 't B pardeel CD souwdje A
spoen - 1259 AA*B oppebrocht
Wt de kerf gingh hem de wafel: in zijn woorden ging hij te ver; lief say da'k: liefje, zei hij, als
ik eens; stooter: mannelijk lid; t'ouwent: ten uwent, bij je binnen.
Hangt: hand; banck: de toonbank, waarop het vlees ligt.
pardiel: bordeel; je souwtje: je moest je.
Gaat leest: ga lezen, bidden.
ghy weter van: jij kunt het.
Wtghenomen aardich: bijzonder geestig.
Dick: dikwijls; oppebrocht: in zwang gebracht.
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KACKERLACK

1260 't Most den dartelen lecker wel schrickelijcken spijten.1260
KOENRAAT
1261

Dat jou de Nicker haal!
KACKERLACK

Trouwen ghy kunt verwijten!
1262
Hoe hield' hy hem doch al? Maar kreech hy soo koel // slip?
ROEMERT
1263

Wat souw hy doen goet man! hy keeck als een Poel //-snip,
1264
Hy wist niet waar hy best zijn weesen soude laten,
1265 Sy lachten haar schier doot die inde kamer saten,
1266
Somma; ick had daar mee de schrick in al de rest.
KACKERLACK
1267

Het was gheen onghelijck:
ROEMERT

Maar wat houje voor best?
Sal ick MOY-AAL 't vermoen nu wt den hoofde drijven

*
1260
1261
1262
1263
1264
1266
1267

1267 B ongheluck - AA*B best
aant.
dartelen lecker: geile jongen; schrickelijcken: verschrikkelijk (bijwoord).
Nicker: duivel; Trouwen: voorzeker; verwijten: honen, iets ongezouten zeggen.
kreech slip: werd afgescheept; koel: koudweg.
hy keeck als een Poelsnip: hij keek beteuterd als een watersnip.
zijn weesen ... laten: zijn figuur redden.
Somma: eindresultaat, hier verkort voor in somma: alles samengenomen.
Het was gheen onghelijck: het was terecht.
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Van dat ick 't meysje min?
KACKERLACK

Neen: wilt haar eerder stijven
1270 In dat achterdencken.1270
ROEMERT

Waarom?
KACKERLACK

En weet gy niet
1271
Als sy van RITSART rept, hoe bril dat ghy dan siet?
ROEMERT

'k Weetet.
KACKERLACK

Let op mijn raat, als sy RITSERT gaat noemen;
So moet ghy van KATRIJN haar soete vrientschap roemen:
Seyt sy, laat ons RITSAART noo'n te gast, so beveelt
1275 Datmen het meysjen haalt, op dat sy u eens speelt.1275
Soo sy zijn wijsheyt prijst, en hoe hy haar gaat vieren:
So looft haar schoonheyt, en bevallige manieren.
+
1278
Roemt sy van RITSAARTS Duecht, so bóógh ghy weer van haar.
1279
Somma speelt leer om leer, en gheeft haar waar om waar.

*
1270
1271
1275
1278
1279

1276 AA*B vieren! - 1278 CD boocht
achterdencken: bekommering.
bril: teleurgesteld, ontevreden.
u speelt: voor jullie musiceert.
boogh van: geef hoog op van.
Somma: zie vs. 1266.
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ROEMERT

1280 Waar sy verlieft op myn, so souwt wat moghen baten.1280
KACKERLACK
1281

Als sy u gift ontvanght, en die niet wil verlaten
1282
Om datse dat bemindt uyt jonst die ghy haer droech:
Wat klaghen hebt ghy dan, is dat niet lief ghenoech?
1284
En onghetwijfelt 'tsal haar dapper oock verdrieten,
1285 Dat dan een ander sal de lieve lust ghenieten,
En het ghenot, dat sy dus langh van u ghenoot,
1287
Indien ghy u verstuert.
ROEMERT

't is wel geseyt, maar 'tschoot
My juyst niet inde zin.
KACKERLACK

Dats wat nuws, bymen sonden
1289
Ghy dochter niet om, aars ghy haddet licht ghevonden.
MOY-AAL, Roemert, Kackerlack, Koenraat
1290 En heb ick niet terstondt gehoort myn Hopmans stem?1290
Mijn dochtet, ja wel siet, hoe schoon, hier vind ick hem,
1292
Myn ROEMERT weest gegroet.

*
1280
1281
1282
1284
1287
1289
1290

1292

1286 AA*BCD ghenoot. - 1288 CD Dat's - toneelaanwijzing: AA*B Roemer. Moyaal. Kackerlack.
Koenraat. - 1292 AA* kanjewieltje
Waar sy: als ze was.
verlaten: afstaan.
jonst: liefde.
dapper: in hoge mate.
u verstuert: boos wordt; wel: goed.
aars: anders.
Zonder nadere aanduiding begint hier het tweede toneel van het derde bedrijf. Bij de
opsomming van de personen is ‘de stomme Moor Writsert’ ten onrechte weggelaten; terstondt:
daar juist.
boeltje: liefje; kanjewieltje: vleinaam, eig. een Franse peer.
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ROEMERT

Myn boeltje, kanjewieltje!
1293
Heb jy myn nu niet lief? het dienst-meysje gevieltje?
KOENRAAT
1294

O wat behendicheyt! o wat een heusche groet
1295 En wat eerbiedicheyt hy an zyn liefste doet!
O wat bevallicheyt van intre! wat aardicheyt!
MOY-AAL

So seer niet om haar selfs als om u hooghwaardicheyt!
KACKERLACK

Ay gaewe eten stracx, ick heb soo langh ghevast?
KOENRAAT
1299

Ja wel het is een volck dat op malkander past.
ROEMERT

1300 Als ghy wilt, ick ben ree.
KOENRAAT
1300

Nu ick wil haar gaan teghen
1301
Als of ick quam van Huys: waar is de reys gheleghen?

*
1293
1294
1299
1300
1301

1295 AA*BCD doet?
gevieltje: beviel het je.
behendicheyt: bevalligheid.
op: bij.
teghen: tegemoet.
waar is de reys gheleghen: waar gaat u naar toe.
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MOY-AAL

Wel KOENRAAT sydy daar?
KOENRAAT

Ay lieve hoort een woort?
MOY-AAL
1303

Dat deed' ick garen: maar ick moet voor dees tijt voort.
KOENRAAT

Waar?
MOY-AAL

Waar! en siedy niet den Hopman en den desen?
KOENRAAT

1305 Gewisselijck ick siet, met spijt en met leetwesen,
1306
Ghy moocht soot u ghevalt ontvanghen nu de Moor.
ROEMERT

Wel waar na wachtmen nu? waarom gaan wy niet door?

*
1303
1306

1301 D Al of - 1302 D lieven
voor dees tijt: op het ogenblik.
Ghy moocht enz.: u kunt, als u wilt.
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KOENRAAT

So de beleeftheyt oyt had plaats in u myn Heeren,
So laat my an MOYAAL myn schenckingh nu vereeren
1310 Met woorden van bescheyt.1310
ROEMERT

Ho! dat moet al wat zyn,
Ick gis datse doch is veel schoonder als de myn!
KOENRAAT
1312

Ick weet niet wat het is, het dinghen salt bewijsen;
Ick houw van pocchen niet, het moet zijn selven prijsen.
Moortje komt voor den dach!
ROEMERT
1314

dees kost een spaensche kluyt:
KACKERLACK

1315 Secht een vaan Delfs-enghels!1315
KOENRAAT

Hoe nu, wat seyt de guyt?
Komt herwaarts Moortje! dees sy u vereert myn vrouwe.
Haar gaaf en glat aanschijn dat muechdy wel beschouwe
Besiet een weynich doch haar lieffelijck ghelaat.
Haer fiere, frische jeucht is in haer beste staat.

*
1310
1312
1314
1315

1312 CD sal't - 1313 CD selven wijsen - 1315 CD een van - 1318 AA* ghelaat - 1319 BCD
fiere frissche
Met woorden van bescheyt: met een passende toespraak.
het dinghen: het ding, de zaak.
spaensche kluyt: zilveren munt van 52 stuivers.
vaan: maat bier die een vaan kost; Delfsenghels: Engels bier te Delft gebrouwen.
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ROEMERT

1320 Waarachtich sy is eel!
KOENRAAT

Wat segh gy KACKERLACKJE?
1321
Wat schorter an? Het sy een rimpel of een vlackje?
En ghy Hopman ROEMERT! wat dunckter u toch van
1323
Siet ghy't nu, dit of dat, secht mangelter wat an?
Sy swijghen alle beyd' dat is ghenoech ghepresen.
1325 Sy schrijft goet vaerdich schrift, sy kan oock lustich lesen,1325
Sy handelt braaf de Luyt, sy singt heel soet Mussyck,
Sy doet oock wat sy doet, sy doet het meesterlijck;
1328
Voor een seer geestich mensch so wort sy u ghegheven
1329
Die opghetrocken is om voor een Prins te leven
1330 So kuys en 'tzaart is sy gemaniert, ick sech, dat1330
1331
Haar zedicheyt beschaamt de Dochters van de Stadt.
+

ROEMERT

Sy is seecker wel moy: en gingt niet na de Vasten,
1333
Ghelijck het doet, ick vrees, ick soumer an vertasten.
KOENRAAT
1334

Der geender dies u schenckt en wel vrywillich gheeft
1335 Die wil niet dat ghy juyst alleenich by hem leeft:
Noch alst hem komt te pas dat ghy dan and're buyten

1321
1323
1325
1328
1329
1330
1331
1333
1334

Het sy: heeft ze; vlackje: vlekje.
dit of dat: wat dan ook; mangelt: mankeert.
lustich: fraai.
Voor: als; geestich: verstandig, ontwikkeld.
opghetrocken: opgevoed; Prins: vorst.
'tzaart: lief, teer.
beschaamt: maakt verlegen; of, dubbelzinnig: onteert. Zie WNT II, kolom 1948.
soumer an vertasten: zou me aan haar vergrijpen.
Der geender: degene.
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Om zynent wil alleen souwt voor de deure sluyten;
1338
So honts en is hy niet: hy stelt u los en vry,
1339
Hy roemt sick nimmer van zijn stoute vechtery!
1340 Hy soeckt gheen yd'le eer, ghelijcken veel groot-spreeckers,
1341
Dat niet dan Guyllen zijn, en Blaffers, en Wint-breeckers,
1342
Die brommen met haar schandt, en toogen borst en hooft,
Waer sy gheteeckent zijn, ghehouwen en gheklooft.
Noch hy belet u niet dat ghy met eenighe Vryers
1345 U lusten souwt voldoen, als sommighe benijers,
1346
Maar alst u wel behaaght dat hy u eens gherieft,
Ontbiedt hem, waar ghy wilt, en wanneert u ghelieft.
ROEMERT

Dit is een lust te sien! en 'tblijckt dat dit een knecht // is
1349
Van een beroyden baas, myn dunkt dat dit wel slecht // is.
KACKERLACK

1350 Dats waar! dat weet ick wis, en hy't om 'tgelt niet liet
1351
Hy leedt hem andersins met sulcken pracher niet.
KOENRAAT
1352

Swijcht wayfler, swijgh ghy: O ghy schuym van alle boeven,
Want na dat ghy 'tproffijt van 'tvleyen quam te proeven,
So hebdy al u gheest, en al u kunst gheset

*
1338
1339
1341
1342
1346
1349
1351
1352

1352 A*BCD O ontbr. - 1353 B quamt
honts: gierig, jaloers.
roemt sick nimmer van: beroemt zich nooit op; vechtery: militaire verrichtingen.
aant.
Guyllen: lafaards
; Blaffers: snoevers; Wint-breeckers: pochers.
brommen: pronken; toogen: tonen.
gherieft: van dienst is (namelijk: bij u slaapt).
slecht: eenvoudig, niet moeilijk te raden.
Hy leedt hem: dan zou hij niet tevreden zijn, geen genoegen nemen met; andersins: anders;
pracher: vleier (Stoett), maar waarschijnlijker: bedelaar, schooier (WNT XII, kolom 3810-3811).
wayfler: mooiprater, iemand die met alle winden meedraait (Stoett).
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1355 Om te panlicken steets, dees dolle droncken slet:1355
1356
Want ick acht datmen u, met een taart, of een struyfje;
1357
Sou kryghen waarmen wouw: 'tOuwerkerck om een schuyfje:
Want met een tooghje Wijns, of met een beker Bier
So soumen iagen u door Water en door Vier.
ROEMERT

1360 En wanneer gae wy voort?
MOY-AAL

'kSal dese binnen leyden,
1361
En bestellen met een eenige nootlyckheyden,
Dan koom ick u strax by.
ROEMERT

KACKERLACK ick gae vuer,
Verwacht ghy MOYAAL hier, en vollicht my met huer.
KOENRAAT
1364

Neen; dats behoorlyck en 'tsouw niet mogen sloeren,
1365 Dat een Hopman by daagh sou sling'ren gaan met hoeren.1365

*
1355
1356
1357
1361
1364
1365

1364 A*B behoorelyck
panlicken: vleien; droncken slet: dronkelap.
struyfje: eierpannekoek.
Ouwerkerck: dorp aan de Amstel, dat berucht was om dronkemanspartijen; schuyfje: wat
weggeschoven wordt, kliekje, maar ook: slokje, glaasje.
bestellen enz.: enkele dringende zaken regelen.
sloeren: op zijn beloop gelaten worden (dus 'tsouw niet mogen sloeren: het zou er niet mee
door kunnen, het zou niet passen).
sling'ren: over straat zwalken.
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*
ROEMERT

Wat sal ick meer seggen? het spreeckwoort is oprecht:
+
1367
Sulck Man, sulck vis, sulck Meester, sulck knecht.
+

o

D4v

KACKERLACK

Ha hay.
ROEMERT

Hoe lachje dus?
KACKERLACK
1368

Om dat gy schempt so schrander
1369
Nu weer met KOENRAAT, en vlusjes met den Brabander;
1370 Maar siet daar komt MOY-AAL.
ROEMERT

gae gy u gangh al voort,
1371
Bereyt de maeltijt stracx met al zijn toebehoort.
KACKERLACK

Ik gae!
MOY-AAL

ANGNIET hoort hier!

*
1367
1368
1369
1371

1372 B Agniet
Sulck Man, sulck vis: de bedoeling van dit spreekwoord blijkt uit de toegevoegde parallel.
schrander: scherp, hatelijk (WNT XIV, kolom 986).
vlusjes: zoëven (zie vs. 1250 vlgg.).
stracx: dadelijk.
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*
ANGENIET

Wat ghelieft u mijn vrouwe?
MOY-AAL

Doet alle dingh soo wel als ick u toe vertrouwe.
1374
Soo VREDERIJCK hier komt, so geeft hem goet bescheydt,
1375 En bidt hem vriendelijck dat hy een weynich beydt,
1376
Doch heeft hy yets te doen, of zijn orber te besorghen,
1377
Verdachvaart hem op nieuw, dan weder teghen morgen:
En wil hy daar niet an, en weyghert hy dit gants
1379
Soo doet hem brenghen voort ten huyse des Hopmans.
ANGENIET

1380 Ick salt doen.
MOY-AAL
1380

Maar houwt! 'k beveel u sonderlinghen
1381
Dat ghy de jonghe Maacht bewaart voor alle dinghen;
Op dat haar suyverheyt van niemant wert besmet
Siet toe dat ghy een voet niet buyten 'thuys en set.
ROEMERT
1384

Nu gaan wy het is tijd. hoe langh suldy noch marren?

*
1374
1376
1377
1379
1380
1381
1384

1374 A*BCD Frederijck - 1376 A*BCD doen, sijn - 1378 CD gans
geeft hem enz.: sta hem behoorlijk te woord, geef hem alle inlichtingen.
zijn ... besorghen: zijn zaken te regelen.
Verdachvaart: maak een afspraak dat hij hier komt.
voort: dadelijk.
houwt: hoor eens (eig.: wacht; Moy-aal bedenkt iets dat ze vergeten heeft te zeggen);
sonderlinghen: in het bijzonder.
bewaart: past op; voor alle dinghen: vóór alles.
marren: teuten, talmen.
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*
MOY-AAL
1385 Gaat binnen ghy lie, of vervolcht ons van varre.

Het derde deel, het derde uytkomen.
de Broeder van 't Haechsche Meysie.
1386
WAarlijck hoe ick mijn meer bepeyns en wel versin
1387
Dit gaan en komen heeft al veel bedenckens in.
Nochtans soo isser yet dat my 't hart kan beroeren
1389
En doet mijn sinnen al een heftich oorloch voeren,
1390 De leydtslie vande strijdt, die zijn voornaemlijck dees,
Ter eender sy de hoop, ter anderer de vrees:
Want van MOY-AAL en kan my anders niet gheschieden
Als schaad' en schand, en opspraack by de vrome lieden,
1394
Die als sy 't sullen sien, stracx vraghen, en vermoen.
1395 Wat dat FREDERIJCK heeft met dese hoer te doen?
1396
Nochtans sach ickse noyt als dese reys verlede,
Als sy my met haar meyt tot harent halen dede,
1398
En nae dat ick daar quam, sy vant wel haast een saack
1399
Om my te houden daar een wijltijdts met der spraack.
1400
1400 Met schijn-heylich ghelaat soo heeft sy haar ghelaten
1401
Ghelijck of sy met my yet sonders had te praten,
Van saaken van ghewicht: maar stracx docht ick, dat sy
Bemantelde met schijn van deucht, haar boeverij,
1404
Recht als my was geseyt, dat sulcke loose vrouwen
FREDERYCK

*
1386
1387
1389
1394
1396
1398
1399
1400
1401
1404

1385 A*BCD vervollicht - 1386 A kleine sierletter W - 1389 A*BCD oorlooch
hoe ... versin: hoe meer ik erover nadenk.
heeft al veel enz.: geeft wel veel te denken. (Stoett).
sinnen: gedachten.
stracx ... vermoen: dadelijk achterdochtig vragen.
verlede: onlangs.
saack: reden, motief.
te houden met der spraack: aan de praat te houden.
haar ghelaten: zich aangesteld, gehouden.
yet sonders: iets bijzonders.
Recht als: precies zoals.
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1405 Die trecken bruycken, om de Jonghmans an te houwen.1405
1406
Sy schickt haar an't buffet, verciert op zijn ghesienst,
En treckt my neffens haar, en biedt my alle dienst,
En socht soo middel en loose gheleghentheden
+
Om my te vraghen uyt met d'een en d'ander reden:
1410 Int kort, so vraaght sy myn met een te dub'len gheest,1410
U Ouders FREDERIJCK, zyn sy langh doot gheweest?
Ick noemden haer den tijdt, helaas! van haar verscheyden.
Voort vraecht sy na myn goedt, en meer omstandicheyden:
Hoe, waar myn Vaders Huys ghestaan had in den Haagh;
1415 Ja duysent dingen meer, int lest doet sy een vraagh
Of ick gheen Suster noch jongh zynd had verlooren
1417
Inden Troubel? en oft aan haar niet was ghebooren,
1418
Waar an datmense mocht bekennen? en midtsdien
Of ickse kennen souw, als ickse quam te sien?
1420 Waarom soo vraacht sy dit? hier staat my op te letten,1420
1421
Misschien of dit de pry met valscheyt uyt gaet setten,
Om my te maken diets, dat sy myn Suster is,
1423
Die yewers is vervoert van eenige lichtmis;
1424
Doch so myn Suster leeft, door Godts krachtich bewaren,
1425 So is sy oudt ontrendt haar ses of achtien Jaren.
1426
MOYAAL is wel so ouwt, of minder niet als ick,
1427
Oock ken ick haar voorstel wel dóóden schriftelick,
1428
Sy heeft my we'er ontbo'on, dies ben ick onverduldich;
1429
Ick sweert de dardemaal blijf ick de reys haar schuldich.

*
1405
1406
1410
1417
1418
1420
1421
1423
1424
1426
1427
1428
1429

1410 CD een dubb'len geest: - 1411 D zijn die langh - 1421 AA*BCD pry, - 1427 AA*BCD
voorstel,
trecken: listen, kunstgrepen; an te houwen: te lijmen.
buffet: aanrechttafel, dressoir; op zijn ghesienst: op zijn mooist.
dub'len: valse.
Troubel: troebelen, oorlog.
bekennen: herkennen; midtsdien: op grond daarvan.
staat my te: moet ik.
de pry: de lelijkerd; uytsetten: als een net spannen.
vervoert: verleid (of: ontvoerd?).
krachtich bewaren: almachtige hoede.
wel: ruim.
aant.
voorstel: voorstelling?*
; dóóden: afwijzen, krachteloos maken.
onverduldich: ontstemd, geprikkeld.
blijf ick enz.: kom ik niet.
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1430 Hou sick houw!1430
ANGENIET

wien is daar?
FREDERYCK

de gheen die ghy ontbiet.
ANGENIET

Myn Jofvrouw is niet t'huys!
FREDERYCK

Ja wel docht ick het niet?
1432
Of hebdy t'saam bedocht om my eens te bedrieghen?
ANGENIET

Ay lieve komt in huys, en hoort eens sonder lieghen;
MOYAAL die bidt u, dat het u ghelief, myn Heer,
1435 Te komen morgen eens, om harent wil hier we'er.
FREDERYCK
1436

'kHeb anders wat te doen.

*
1430
1432
1436

1434 A*BCD ghelieft
Hou sick houw: heedaar.
t'saam: het samen.
anders wat: wat anders.
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ANGENIET

Ay wilt toch so langh blijven
Tot dat sy weder comt.
FREDERYCK

Ick moet myn handel drijven,
Dus haaltse of ick ga.
ANGENIET

Blijft doch ick bidder om.
FREDERYCK
1439

Ick wil een Schellem zyn, soo'ck wacht of wederkom.
ANGENIET

1440 Meendij't waarachtich Heer, ick sal u stracx doen leyden1440
Ter plaatse daar sy is.
FREDERYCK

Laat my niet langer beyden.
ANGENIET

KLAARTJE KLONTERS laat staan de schoot'len die gy wast,
1443
Brenght dese fijn-man daar ons Joffvrouw is te gast.

1439
1440
1443

Schellem: vent van niets.
stracx: dadelijk.
fijn-man: mijnheer.
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Het vierde uytcomen, het darde bedrijf.
*

een Ionghelingh.
1444
NU gist're middach soo wy gingen op den Dam,
1445
Daar d'een en d'ander lanst vast by de borsten quam:
1446
So maackte wy een ringh ghelijck de Poortegysen,
Den een die begon dit, en d'ander dat te prijsen:
1448
Wat seyde Licht-hart, 'tis hier lange noech estaan,
Goemannen wat raat, waar selle wy toch gaan?
+
1450
Komt gae wy op de Hal en sien de geesten speelen.
1451
Maar packe-bier die sey ick mach geen schempen veelen,
'k Ben liever inde kroech by een excellente Trijn;
Ick mach so langh oock by gheen Redenrijckers zyn:
Want dit volckje wil steets met alle Menschen gecken,
1455
En sy kunnen als d'Aap haar afterst niet bedecken;
Sy segghen op haar les, so stemmich en so stijf,
1457
Al waar gevoert, gevult, met klaphout al haar lijf!
1458
Warent de Enghelsche, of andere uytlandtsche
Die men hoort singhen, en so lustich sien dantse
1460
Dat sy suysebollen, en draeyen als een tol:
1461
Sy spreeckent uyt haar geest, dees leerent uyt een rol.
1462
'tIsser weer na (seyd ick). alst is, sey Eel-hart schrander,
REYNIER

1445

1450

1455

1460

*
1444
1445
1446
1448
1450

1451
1455
1457
1458
1460
1461
1462

1444 A kleine sierletter N - 1446 BD maeckten e.d. - 1448 D lang enoch - 1454 CD allen 1462 AA*BCD ick) alst is sey
soo: toen.
lanst: jonge man (eig. landsknecht); vast: aldoor, telkens; by de borsten: bij de kameraden.
aant.
de Poortegysen: de (Portugese) Joden.*
Wat seyde Licht-hart: ‘Ach wat’, zei L.
de Hal: vleeshal in de Nes, waarboven de Eglentier speelde; de geesten: de rederijkers. Men
raadplege bij deze passage de bijdrage van A.G.H. Bachrach in Rondom Bredero, blz. 73
vlgg.
packe-bier: naam voor een drinkebroer; schempen: schimpen.
aant.
afterst: achterste.*
Al: als; klaphout: hout voor duigen.
andere uytlandtsche: Italianen of Fransen? (Stoett).
suysebollen: ‘duizelingwekkend snel draaien’ (Stoett, Gloss.).
Sy spreeckent uyt haar geest: zij improviseren, dus op de wijze van de Commedia dell'arte.
'tIsser weer na: het is alles navenant; alst is: zo is het; schrander: bits.
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1465

1470

1475

1480

*
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1471
1473
1474
1476
1477
1480
1481

*
1463
Dat verschil is te groot besietmen 't een by 't ander!
1464
D'uytheemsche die zyn wuft, dees raden tot het goedt,
1465
En straffen alle quaat bedecktelijck en soet:
1466
'tWas moy sey schalcke Jan, dat sy lieten haar ghekibbel:
1467
Maar 'tis telckens weer-an met een hibbel en dribbel.
1468
Noch leeren sy de luy te laten nijdt en twist,
1469
En 'tis een volck dat selfs staagh buyten de pot pist.
Wat schaat dat? seyden ick, of sy somwijls wat twisten,
1471
Dat doen wel fijnder lien, al zynt gheen Kameristen.
Doe sprack daar op Klaas Kluft, ick ben dees praat al wars,
1473
Mesjeurs wat nieuws, daer zyn nu Oesters kars en vars,
1474
En nuwe Rijnsche wijn gints op de Hantbooghs Doelen,
Komt gawe seyd hy, en laat ons dit eens doorspoelen.
1476
Wy ameldent al: maar Piet recht-uyt wouw na de Kerck,
1477
Ick doe oock goet sey'ck, als ick in 's Lants mid'len werck;
Want waar souwen de Waarden, Pachters, en Penningmeesters tgelt haalen,
Daar de Staten de Steden me versien, en de Soldaten me betaalen?
1480
Wat sinje een nuw-man sey Melicker, die wouw na de vrijsters,
1481
Wel seyd ick benje mal, als dese Amsterdamsche Asse-vijsters:

1476 B amendent B recht uyt CD Recht-uyt - 1481 CD binje D al dese
besietmen enz.: als je alles in aanmerking neemt.
wuft: lichtzinnig.
soet: vriendelijk, zachtzinnig.
ghekibbel: (voor de twisten in de Oude Kamer zie men Stuiveling, Memoriaal, blz. 133, 136-139
en 145-148.)
met een hibbel en dribbel: om de haverklap.
Noch: toch.
buyten de pot pist: zich aan fouten bezondigt.
Kameristen: leden van een rederijkerskamer.
kars en vars: kersvers.
Hantbooghs Doelen: gebouw aan het Singel, waar men zich in boogschieten oefende, maar
ook eten en drinken kon.
ameldent: beaamden het, vonden het goed; Piet recht-uyt: brave Piet; na de Kerck: in de
Oude en de Nieuwe Kerk kon men bij orgelmuziek rondwandelen.
in 's Lants mid'len: ten bate van 's lands inkomsten (door bier en wijn te drinken, waar accijns
over betaald werd).
nuw-man: geestige vent; Melicker: vgl. vs. 1493. (Friese vorm van Melchior: men zei Melleker.
Voor de schrijfwijs vergelijke men Dirick in vs. 1483, uitgesproken Dirrek.)
als: net als; Asse-vijsters: luiaards (die thuis bij de as zitten te veesten; zie WNT II, eerste
stuk, kolom 725).
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1482
Die een heele uytstrenghen dach gaen loopen by de meyt,
1483
Ghelijck als men van Dirick-door tot een geggetje seyt,
1484
Die niet troeven en kon, maar dat hy eerst lierde // dat
1485 Bij Lysje met een oor, dan 'tkosten hem wel een half vierde // vat1485
1486
Rabbauwen, met een beniste Koeck, en dardalfpont karstengen.
Wat noch prijs ick myn selfs, ick weetmen tijdt beter door te brengen
1488
Met een pasdijsje, een trocentje, een ticktackje en een verkeertje,
1489
Wat seghje daar of eellegeest? kuen gyt niet, hoort hier! ick leertje;
1490 Waarachtich ick sech eer ick de meyt wou loopen na haar gat1490
1491
Ick wouw liever dat sy de fransoysen of sintvelten hadt,
Komt gaat met ons en drinckt een kannewijns, of anders wat sel icker
1493
Meer of segghen? als Melckert is een rechte meyde-melcker:
1494
Loopt schijten met de meysjes, ick ry liever te Paart,
1495 Een singeltjen eens om, dat is toch de moeyten waart.
+
1496
Ick wouw liever een roosenobel verrosesoolesen en vertabacken,
1497
Eer ick by dat geschuerde goedt sou praeten alderleye quacken.
Of ick ga so lief in een Kaatsbaan en haal een warm lijf,
1499
Dat komt so nauw niet, al verspeul ick hondert gulden vier vijf,

*
1482
1483
1484
1485
1486
1488

1489
1490
1491
1493
1494
1496
1497
1499

1488 A*B vertkeertje - 1491 B sint felten - 1496 A*BCD verrosesolissen
uytstrenghen dach: godganselijke dag.
Dirick-door: Dirk de zot; tot een geggetje: als lolletje.
troeven: copuleren; maar dat hy enz.: dan toen hij het eerst geleerd had.
dan: maar.
Rabbauwen: grauwe reinetten; beniste Koeck: menniste koek, een soort peperkoek;
dardalfpont: tweeëneenhalf pond (eig. het derde half); karstengen: kastanjes.
pasdijsje: (passe-dix) dobbelspel met 3 stenen. Men moet boven 10 werpen en op 2 stenen
evenveel; trocentje: (trois cents) een niet meer bekend dobbelspel; ticktackje: triktrakspel;
verkeertje: spel op het verkeerbord, triktrak.
daar of: daarvan; eellegeest: beste man.
na: achter.
de fransoysen: syfilis; sintvelten: vallende ziekte.
meyde-melcker: iem. die de meiden naloopt.
Loopt schijten met: hoepel op met.
roosenobel: gouden munt, ± 9 toenmalige guldens; verrosesoolesen: opmaken aan het drinken
van rosolis, een likeur, gemengd met vruchten en bloemen; vertabacken: aan tabak besteden.
dat geschuerde goedt: de vrouwen (Erot. Wdb., blz. 58); quacken: zotte vertellingen, moppen.
verspeul: in de kaatsbanen werd om (soms grof) geld gekaatst en geraket.
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*
1500 Wilje me so gaet me (seydese) wy sellen om 'tgelach maer spuelen,1500
1501
Wy willen hier niet langher gaen als een Paert in een rosmuelen,
En blijven hier int óóch van het graeuw, of dit ghespuys.
Doen seydese: WRITSAART ghy bent op de Doelen een kijnt ten huys,
1504
Wilt so veel doen en gaender heen en segghen:
1505 Dat sy voor ons sessen dry Kapoenen, en vijf Snippen anleggen,1505
1506
Met een deel Vincken, en Lijsters, met een delickate Bouwt,
1507
En seght Heereman en Ariaantje, dat sy ons de beste kamer houwt:
Siet WRITSERT wy maken u Heer enne Voocht van morgen avent,
Maacktet so bont als gy wilt, 'tis toch alle daagh gien Vastelavent,
1510 Schaft louter vol op, voor een Prins, het moeter nu op staen,1510
1511
Al souwen wy te nacht de klapmuts en de botter op een róóster braen.
Wel WRITSERT namt an, dat hy dit teghen nu t'avent sou beschicken;
1513
En nu wy daer komen en isser te bancken noch te bicken:
Wy keken op menkaer, want wat souwen wy toch doen?
1515 Wy wisten niet wat wy souden dencken of vermo'en:
1516
Dan ick denck dat hy van sijn laagenóóts heeft vernomen,
1517
Datter weer een nuwt haertje, of swaentjen is gekomen
1518
Yewers in een kufje, daer hy hem by vergeet.
1519
Daar is niet een kamer-katje, niet een stijfstertje dat hy niet en weet:

*
1500
1501
1504
1505
1506
1507
1510
1511
1513
1516
1517
1518
1519

1500 B (seydense) - 1503 B seydense: - 1508 AA* ene B en e - 1512 A*BCD nam't
me: mee; om 'tgelach maer: alleen om de vertering.
rosmuelen: molen die door een paard getrokken wordt.
Wilt so veel doen enz.: wees zo goed om daarheen te gaan.
anleggen: ‘aan een spit voor het vuur zetten om te braden’ (WNT Supplement I, kolom 95).
Bouwt: schapebout.
Heereman: blijkbaar een bekende waard, die ook voorkomt in Warenar, vs. 847; houwt: vrij
houdt.
louter: helemaal; Prins: vorst; het moeter nu op staen: we moeten het er nu van nemen.
de klapmuts enz.: klapmuts is hier wsch. de Friese florijn, die als beeldenaar een manskop
met een klapmuts vertoont. Dus: al zouden we al ons geld voor de maaltijd uitgeven.
bancken: eten en drinken.
laagenóóts: drinkgezellen.
aant.
een nuwt haertje, of swaentjen: een of ander nieuw licht meisje.*
kufje: bordeel.
kamer-katje: meisje dat op kosten van haar minnaar op een kamer woont, ‘gekamerd is’;
stijfstertje: vrouw die stijf maakt, obsceen (vgl. Stommen Ridder vs. 1187: ‘Om dat ghy Lijsje
met een oor, de Stijfster ghekamert hebt’).
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*
1520 Want hy het de besteetsters, en rofsters, en koppelsters op sijn hant,1520
1521
So datter niet een nuw snofje komt van óósten of van brabant,
1522
Of hy heefter sijn Kouranct of, hoe wel s'et niet luyt roepen.
1523
'Tis een goet schic van een knecht, tis jammer dat hy so loopt snoepen:
1524
Ten is geen wonder al is hy jongh dat hy alree brilt:
1525 Want van sijn vijftien of sestien Jaer so raackten hy op het wilt1525
Door sijn Bierdragers, waagdragers, Kóórendragers daer hy me uyt ree,
1527
Die lierden hem alle schellemerij als hy slechs de witten uyt dee,
1528
En spueldent Heerschip. Hoe souwen vuel koopluy huer goet niet mind'ren
1529
Diens sonen so diep gaen, en teren aars noch aars als grave kindren,
1530 Die 'tachten vuer een truesnues datmen duysent kroonen opset,1530
1531
En so komt datter mennich haar goedtjen en huer koeck o p op het.
1532
Nu, mijn Spitsbroers die hebben de last geleyt op mijn
1533
Om WRITSERT te vinden, ick vind' óóck waer ick hem vijn.
1534
Gordt vondt ick hem nu t'huys, ick sou hem lóós uyt haelen.
1535 Wat die ick ginder? wel wie komt daer van Moyaalen?1535
1536
Is hy't? neen hy! 'Tis hy! wat souw hy? Hy ist! ick ghelóóft:

*
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536

1521 A nuw snofje - 1523 AA*B snoepen - 1525 A*BCD op 't wilt - 1527 A*BCD schelmerij 1531 D koeck op het - 1532 A Nu
besteetster: vrouw die (niet alleen dienst-)meisjes aan werk helpt; rofster: hoerenwaardin,
koppelaarster (roffen = koppelen).
een nuw snofje: iets nieuws.
hy heefter sijn Kouranct of: hij heeft er bericht van.
een goet schic van een knecht: een goedgevormde kerel; snoepen: verboden avontuurtjes
hebben.
brilt: een bril draagt, slecht ziet, door een geslachtsziekte.
raackten hy op het wilt: begon hij achter de meiden aan te zitten.
de witten uyt dee: de rekening betaalde (de witte krijtstrepen van de rekening uit liet vegen).
en spueldent Heerschip: en het heertje uithing.
diep gaen: op grote voet leven; aars noch aars: volstrekt niet anders dan.
truesnues: kleinigheid; duysent kroonen: deze Nederlandse kroon had volgens het Groot
Placaet-boeck I, 2766 een waarde van 3 gulden en 15 stuivers (zie Stoett, blz. 174).
aant.
koeck: bezit, kapitaal; op het: op heeft, verteerd heeft.*
Spitsbroers: kameraden.
ick vind' óóck enz.: waar ik hem ook mag vinden of tegenkomen.
Gordt: God; lóós: sluw, op slimme wijze; uyt haelen: uithoren (Stoett), mogelijk is ook: naar
buiten halen.
van Moyaalen: uit het huis van Moy-aal.
ghelóóft: geloof't.
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1540

1545

1550

1555

*
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1546
1541-1550
1550
1551
1552

*
1537
Hy moet de Vastelavondt wel dapper hebben in sijn hóóft,
1538
Of 'tmoet een wedt-spul zijn, dat hy heeft wille winnen,
1539
Of souw hy't doen uyt liefd' tot lust van sijn Vriendinne?
1540
'Tis wel een gecklijck kleedt, de Karel is wel nar,
1541
Had hy'er twee tot hem, so mocht hy singhen met de Star:
+
1542
Hier kamen wy Haeren mit onse steeren,
Das Kindelyn IESUS willen wy liben ond eeren;
Der jungste Kuningh is wolle bekant,
Dat isser de Koningh aus Greeckenlandt.
1546
Maar is hyt seker al? ick souwtme licht ontgeven:
't Ghelijckt hem an zyn gangh: hy isset al zyn leven!
Ja wel het is te mal, de geck is seecker sot,
Hier schort niet dan een blaas, of so een romel-pot,
1541-15501550
Om voor de luyer duer te rasen en te singhen,
1551
De neske-deuntjes met de kinderlijcke dinghen:
1552
Als; gheeft my een Panckkoeck uyt de pan, ho man, ho:
De Vastelavondt die komt an: so myn Heer, also:
Ick wil hier eens gaan staan, en luysteren te deghen,
Wat tot dees dwaasheyt mach den jonghelingh beweghen.

1544 CD junste - 1546 A ongeven - 1549 CD rommel-pot
de Vastelavondt: bij welke gelegenheid men gegrimeerd en vermomd op straat liep; dapper:
in hoge mate.
wedt-spul: weddenschap.
tot lust van: om plezier te doen aan.
Karel: kerel; nar: gek.
tot hem: bij zich.
Haeren: Heer; steeren: ster, Duits Stern.
ick souwtme licht ontgeven: ik kan me toch gemakkelijk vergissen.
Reynier denkt aan het in vermomming rondgaan op Driekoningen met een ster, een
aant.
varkensblaas aan een stok en een rommelpot
.
voor de luyer duer: voor de deur van de lui; te rasen: kabaal te maken.
nesk: mal; dinghen: stof, onderwerpen.
Panckkoeck: op vastenavond at men, zoals uit rommelpotliedjes blijkt, vaak pannekoeken.
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*
WRITSART

1560

1565

1570

1575

*
1557
1558
1559
1560
1565
1566
1568
1570
1572
1574

Ach! is hier yemant oock? neen hier is niemant niet,
1557
Die myn vervolcht of hoort, of niemant die men siet:
1558
En sal ick niemant dan, myn vreuchden eens ontdecken?
1559
Och! of hier yemandt waar, die ick dit mocht vertrecken!
1560
O myn! nu ist de Tydt, dat ick de wreede dóót
Sou nemen wel in danck, op dat mijn blytschap groot
Door ramp noch ongheval, schielijcken comt te sterven,
Oock mach ick opter Aardt geen grooter vruecht verwerven.
Maar waarom komt hier nu niet na myn wil en wensch
1565
Eenich verneem-kleetje, noch geen nieuws-gierich Mensch,
1566
Die myn het hooft wat breeckt, met lastigh uyt te vraghen?
O WRITSERT wat is dit? wat sotheyt doet u draghen
1568
Dit malle Momme-pack? hoe koomdy doch so bruyn?
Wel hoe grim-lachje dus? wat hebdy voor Fortuyn,
1570
Dat ghy u dus verhuecht? hoe staatet lijf soo rustich?
Hoe zydy doch so blijdt, so sorgheloos, so lustich?
1572
Waar hebdy doch ghehaalt, dit grillighe gewaat?
Waar koomdy doch van daan? of waar ist dat gy gaat?
1574
Hoe staatet hooft so los? sydy wel by u sinnen?
Wat rasery is dit die u dit doet beginnen?

1564 AA*BCD nu, - 1581 B evenleens A*BCD of ghy - 1583 A*BCD aen dit - 1588 CD ten
minsten - 1593 CD Wel hoe, CD swyg(h)je
men: me.
ontdecken: openbaren, onthullen.
vertrecken: vertellen.
nu ist de Tydt enz.: Writsart zegt, nu wel te willen sterven, opdat zijn nooit meer zo te beleven
blijdschap niet later door een ramp zou vergaan.
verneem-kleetje: iemand die (eigenlijk: een meisje dat) graag nieuwtjes horen wil.
het hooft wat breeckt: mij uit de spanning van mijn gedachten haalt.
bruyn: zwart.
rustich: flink, zelfbewust.
grillighe: bizarre.
Hoe staatet ... los: hoe kom je zo vrolijk.
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REYNIER

Ick sal eens by hem gaan, en spreken hem eens toe
1577
Mogelijck of ick hem daar vruntschap mede doe.
Wel WRITSERT! wel hoe nu? van waar dees sotte dinghen?
1579
Wat mallicheyt is dit? ghy slacht de hockelinghen;
1580 Ghy hippelt, ghy drabbelt, ghy raast, ghy springht, ghy baart1580
Al eveleens oft ghy niet gaar gebacken waart.
1582
Wie heeft u dus gheswart? laat ghy u dus besmeeren?
1583
Hoe raak gy Eelleman an dit fatsoen van cleeren?
1584
Wel dusken Joodschen doeck om 't hooft, mach dit bestaan?
1585 Meen jy dit nuwetje te brenghen op de baan?1585
1586
Dit volck is so mal niet, sy houwen watter dracht // is
1587
Quamje te Delft, of yewers daar de pracht // is
+
1588
Ghy kreeght een dicke duyt ten minste voor 'tfatsoen,
1589
'Tzyn Apen van Menschen die alle dingh na doen.
1590 Hoe bendy dus verblyt? u hóóft gaet als een muelen:1590
1591
Sin je met de kop equelt? loopese wat spuellen?
1592
Hoe siedy my dus an? wat isser ist geen deech?
1593
Wel hy! hoe swyghdy dus? maer toch, ben gy al sneech?
Of waarom hebdy doch dees dwaasheyt voorgenomen?

1577
1579
1580
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593

vruntschap: een vriendendienst.
slacht de hockelinghen: lijkt op de eenjarige kalveren.
hippelt: springt rond; drabbelt: loopt op een drafje, trappelt; baart: doet je voor.
dus: zo.
Eelleman: beste kerel.
dusken: zulk een.
nuwetje: nieuwe mode.
sy houwen watter enz.: ze houden wel vast aan wat hun dracht is.
de pracht: de beau monde.
'tfatsoen: het model.
Apen van Menschen: naäpers.
u hóóft gaet als een muelen: een uitdrukking ‘waarmee opgewondenheid of zinsverbijstering
is bedoeld’ (WNT IX, kolom 1023).
Sin je met de kop equelt: ben je niet bij zinnen; loopese wat spuellen: is je verstand een beetje
op de loop (se zijn de ‘zinnen’, het verstand).
aant.
geen deech: niet in orde.
al sneech: wel helemaal snik.
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*
WRITSART

1595 O Doot! REYNIER ghy mocht u leven so niet komen,1595
Dat ick u liever sach als tegenwoordich nu!
REYNIER

Ay verteltmen doch wat, WRITSERT dat bid ick u!
WRITSART
1598

Hóórt hier, ick kan myn vreucht noch houwen noch beleggen;
1599
Maar 'tgeen dat ickje segh dat moet gy niet we'er seggen:
REYNIER

1600 O neen! eer icket docht ick deedt liever. vertel.1600
WRITSART
1601

Myn Broeder heeft een boel, REYNIER kundyse wel?
REYNIER

Ja ick: ghy meent MOYAAL, ALIAS de Spaansche Joffer.

*
1595

1598
1599
1600
1601

1597 CD Writsaert, - 1598 CD ken - 1600 A vertel
O Doot: krachtterm (verbastering van: Gods dood, zie blz.383); ghy mocht enz.: je zou me
nooit van zijn leven kunnen verschijnen onder omstandigheden waarin je me meer welkom
was.
houwen, noch beleggen: zeemansterm, een touw stevig vasthouden en vastmaken, hier:
bedwingen.
we'er seggen: oververtellen.
eer icket docht enz.: liever dan daarover te denken, zou ik ik weet niet wat doen.
boel: liefje.
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WRITSART
1603

Recht so, de by-sit vande Kakel-bonte Doffer.
1604
Dees wert huy-morgen vróó een overschóóne Maaght
1605 Gesonden, maar waarom en heb ick niet gevraacht.
1606
REYNIER! Hoe sal ick toch ten eynde toe vol-loven;
1607
Die doch in schoonheyt gaat de schoonste var te boven.
Ghy weet, o REYNIER wel, dat ick ('twelck ick beken)
1609
Al vry wat nauw geset en kies op Snollen ben.
1610 Daarom so mooghdy myn volkomelyck vertrouwen,
Dat ick wel oord'len kan wat schoon is inde Vrouwen.
REYNIER

Wis.
WRITSART
1612

'tMoet oock al wat zyn dat myn schier sat gemoet
1613
Na sulcken nuwen smaak dus water-tanden doet.
Ja wel, ick segje dat, ten is niet uyt te spreken
1615 Hoe my de soete Min het harte heeft ontsteken.
REYNIER

Is het waar?

1603
1604
1606
1607
1609
1612
1613

Doffer: pronker.
Dees: (meewerkend voorwerp); huy-morgen: hedenmorgen; vróó: vroeg.
ten eynde toe: volledig.
var: verre.
kies op: kieskeurig inzake.
sat: verzadigd, nl. van hoerenliefde.
Na: naar.
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*
WRITSART

Ja 'tis so. dat gyse eensjes saacht
Gy souwt seggen, dat sy de króón van schóónheyt draacht!
Wat is het doch van nóódt veel woorden hier te maken:
1619
Myn Broeder RITSERT, heeft om zyn Boels ionst te schaken
1620 Een pick-swarte Moorin op haer versoeck gekocht,
Doch; eer dat dese is tot haren huys gebrocht,
Ontmoet my by geval KOENRAAT, die dese swarte
Ging brengen an MOYAAL, ick klaachde hem van harte
1624
Wat dat my was ontmoet, ick sach hem nechtich an,
1625
1625 En met myn deerlyck sien beweeghden ick de man
1626
Tot myn behulpsaamheyt, maar meest ick hem verblinden
1627
Met hoop van lóón en lof: Stracx wist hy my te vinden
1628
Een sonderlinghen vondt, hoe dat ick sonder gelt
Sou kryghen mynen lust; ick hebt in't werck gestelt.
REYNIER

1630 Wel hoe?
WRITSART

Luystert toe en let wel op myn reden:
Wy ginghen dese Slaaf ontblóóten en ontkleeden
Haar bovenste gewaadt van fijn Cineesche Zy,
Dit schickt hy my an 'tLyf, en maakt een Swart van my,
+
1634
En brocht my int bourdeel.
+

o

E3v

*
1619
1624
1625
1626
1627
1628
1634

1619 CD Ritsaert - 1629 CD krijghe - 1634 BCD in 't
ionst: gunst; schaken: veroveren.
ontmoet: overkomen; nechtich: ernstig, bekommerd.
deerlyck: deerniswekkend.
verblinden: verblindde.
Stracx: dadelijk.
sonderlingh: buitengewoon.
bourdeel: bordeel.
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REYNIER

wat wilgy my anpraaten,
1635 Waar liet gy de Mooris?
WRITSART

die heb ick t'huys gelaaten.
REYNIER

Wel waar toe deed' gy dit?
WRITSART

Wel dat is oock een vraagh
1637
Die u niet wel en voeght: Om dat ick alle daagh
Haar spreken sou en sien, en doen voorts mijnen wille
Met dese schoone Maacht.
REYNIER

Ay WRITSERT swijcht doch stille,
1640 En payt een ander met de nuwe bueseling:1640
1641
Ghy souwt so mal niet zijn om sulcken slechten ding.
WRITSART

Is dat soo kleenen saak en van geen meer belange?
1643
Men schonck my aan MOYAAL: na sy mijn heeft ontfangen

1637
1640
1641
1643

Om dat: opdat.
payt: probeer te laten luisteren, wijs te maken; nuwe bueseling: flauwe kletspraat.
slechten: onbeduidend.
na: nadat.
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*
Brocht sy mijn vrolijck t'huys, en voorts int kort gheseyt,
1645 Daer heeft sy mijn de Maacht te hoeden opgheleyt.1645
REYNIER

U?
WRITSART

Ja mijn.
REYNIER
1646

wat een praat? om dat sy niet sou dolen
1647
Heeft sy het arme schaap de Wolif selfs bevolen.
WRITSART
1648

Sy beval my wel scharp dat ick noch Man noch Vrouw,
Hy waar oock wie hy waar by haar inlaten souw:
1650 En dat ick gants alleen, alleen sou by haer blijven1650
1651
Int veerst vertreck van 'thuys. Dit ging sy mijn voorschrijven.
1652
Ick knickte met mijn hóóft ootmoedich van ghelaat,
1653
Dat ick te vreden was te volghen haren raat.
REYNIER

Arme schellem.

*
1645
1646
1647
1648
1650
1651
1652
1653

1647 BCD Wollif
opgheleyt: opgedragen.
om dat sy niet sou dolen: opdat ze niet op het verkeerde pad zou worden gebracht.
het schaap de wolif selfs bevolen: spreekwoordelijke uitdrukking zoals: de kat op het spek
binden; bevelen: toevertrouwen.
beval my scharp: droeg me nadrukkelijk op.
aant.
gants alleen, alleen:
veerst: afgelegenste.
ootmoedich van ghelaat: in nederige houding.
raat: opdracht.
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*
WRITSART

sy sey: ick gae te noen uyt eten.
1655 Ick was stilswijgens blijdt, dat muechdy vry wel weten.1655
Sy gaat en brengt my met het jonge meysje teer
In een ghecierde Zaal behanghen met gouwdt Leer:
Hier stondt een Ledekant, en daar veel naakte Beelden,
Gints hingh een Schildery van 'tvrolijck hof van weelden.
1660 En siet MOY-AAL die brengt dit Maachdeken an 'tbedt,
1661
Want 'tscheen of haer voor 'thart yet sonders hadt ghelet;
1662
En voort so ging sy uyt, en liet aldaar ons beyden
Wel verre van de li'en en vande straat ghescheyde,
1664
Sy streefde na haer pol ten noenmael oft bancket:
1665 Maar sy hadt nauwelycx haar voet voor duer gheset,1665
1666
Of 'tMeysjen heeft 'tghesicht dickwils om hóógh gheslaghen
Op een Taef'reel, waer in dat MARS en VENUS laghen
Gevanghen van VULCAAN. Besijen van de Schouw
1669
Hing de verkrachting van de schóón Romeynsche Vrouw.
1670 Dit sach ick vyerich an: want aansien doet ghedencken,
1671
Het welck mijn opset niet int minste dede slencken.
1672
Wel docht ick in mijn selfs, doen dit de groote Go'on
1673
So ist immers geen sondt. Speelt dit een Konings soon
Die ons in alle Duecht behoorde voor te wandellen,
1675 So sal mijn misbruyck licht geacht zijn by verstandellen,1675
1676
Dat hem een Koopmans kint in sulcken stuck ontgaet:

*
1655
1661
1662
1664
1665
1666
1669
1671
1672
1673
1675

1663 B gescheyden - 1671 A*BCD in 't - 1672 A Go'on - 1674 A*BCD wand'len, - 1675 A*BCD
verstand'len
stilswijgens blijdt: inwendig blij.
ghelet: gehinderd, bezwaard; of haer voor 't hart enz.: of ze in haar hart door een bijzondere
zorg gekweld was.
voort: daarop.
streefde: haastte zich; pol: minnaar.
voor duer: buiten de deur.
aant.
'tghesicht: de blik.
de Romeynsche Vrouw: Lucretia, verkracht door Sextus Tarquinius (zie vs. 1686 en de
Inleiding, blz. 23).
opset: voornemen; niet int minste dede slencken: allerminst deed afnemen, niet weinig
versterkte.
Wel docht ik: wel, dacht ik.
Speelt: doet, haalt uit.
misbruyck: bedenkelijke handeling (genoemd in vs. 1676?); verstandellen: verstandige mensen.
aant.

1676

ontgaet: te buiten gaat.
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*
Hoe gróóter de persoon hoe swaarder de misdaat.
1678
Hoewel men aan een Prins de saaken wel toelaten
1679
Daer hy om bitter straft sijn eyghen ondersaten.
1680 +Nochtans der Vorsten brueck dien arregert veel meer1680
Al het gemeene volck, dat garen volcht zyn Heer
1682
In lóóse boevery: Als oft de Eedellinghen
Oft burgers kleyn van staat het selve ding beginghen,
Dies wert hy vaak ghedoot met alle sijn gheslacht:
1685 Daer een boet-schuldich man alleen wert omgebracht.1685
1686
SEXTUS verkracht uyt haat een suyvere Heltinne,
En ick schoffier een maacht uyt krachte vande minne:
1688
Dewyle dat ick raed met al myn sinnen hiel,
De Maacht in slaap, en ick in een bekooringh viel;
1690 Ick rees, ick gingh, ick sagh, sy lach en was beschoten,1690
1691
Ick keeck eens rondt en tom, en heb de deur gesloten,
Gegrendelt en gehaackt op aldervaste toe.
REYNIER

Wel wat beduyde dat?
WRITSART

Ick ging na tbet.

*
1678
1679
1680
1682
1685
1686
1688
1690
1691

1681 CD gaern - 1686 A*BCD Heldinne, - 1691 A*BCD en om, - 1693 A tbet
toelaten: gebruikelijk meervoud bij collectief subject: men.
Daer hy om: waarvoor hij.
brueck: misdrijf; arregert: maakt slechter, heeft een slechte invloed op.
Als oft: dan wanneer.
boet-schuldich: straf verdienend; man: onderdaan; alleen (met zware klemtoon).
aant.
Sextus: Tarquinius (zie noot bij vs. 1669).
raed met al myn sinnen hiel: grondig overlegde.
beschoten: in slaap.
rondt en tom: rondom.
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*
REYNIER
1693

en doe?
WRITSART

1694

En doe; heb ick myn wil onwillich noch gekreghen.
REYNIER

1695 Hoe dorstje dat bestaan?1695
WRITSART

Het quam so schoon gelegen
1696
Ick mochtet niet verby: want wie de oorsaack siet
1697
En niet strax toe en tast sy schiellijck snel ontvliet;
1698
Of die tijdt heeft na wensch, en achteloos laat glyen
1699
Die en gebuertse noch verkrijghtse tallen tyen.
REYNIER

1700 Ghy hebtet wel beschickt, waar sullen de gesellen1700
1701
Nu tavont bancken? he!

*
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

1694 AA* En doe; de oorspronkelijke zetfout g ekreghen is in het exemplaar van de K.B. in
Den Haag op de pers gecorrigeerd
en doe: en wat toen.
onwillich: ondanks tegenstand, onder verzet.
bestaan: volbrengen.
mochtet niet verby: kon het niet nalaten; oorsaack: gelegenheid.
strax: dadelijk.
o

tijdt: gelegenheid (‘vne occasion’, Bourlier 82 r ); glyen: voorbijgaan.
gebuertse: valt ze ten deel; tallen tyen: hierop is de ontkenning in en en noch te betrekken:
nooit meer.
wel beschickt: goed voor mekaar gekregen.
bancken: feestvieren; bestellen: in orde brengen.

G.A. Bredero, Moortje

250

*
WRITSART

Dat sal ick wel bestellen
1702
Dat alle dinghen zyn te achten noch ghereedt:
Komt gaewe dat ick mach verwisselen dit kleedt:
1704
Maar waar sal ick toch gaan ick heb myn raadt verlooren?
1705
1705 Koom ick tot onsen Huys myn Vader souw hem stooren;
En hoort myn Broeder van de lóóse guytery,
Hy moortmen!
REYNIER

Komt t'onsent dat is hier dichte by.
WRITSART
1708

Ghy secht wel, nu treet an, so mach ick van ghewaden
Verand'ren, en ick sal my vóórts met u beraden,
1710 Hoe ick in dese saack sal leven.1710
REYNIER

Wel dats gangh.
O seeker, onse Maats die wachten al te langh!

*
1702
1704
1705
1708
1710

1702 A zyn, - 1710 A*BCD dat's
te achten: om acht uur.
ick heb myn raadt verlooren: ik weet niet meer wat te doen.
hem stooren: zich boos maken.
Ghy secht wel: je spreekt verstandige taal, hebt een goed plan; treet an: loop door.
leven: handelen; dats gangh: vooruit maar.
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Het vierde deel, het eerste uytcomen.
*
KLAARTJE KLONTERS, de Dienstmaacht.
1712
Maar wat een Vent is dat? de Karel siet so fel
Ick vrees dat dit Bancket niet wel aflóópen sel,
1714
Want Hopman ROEMER is gestuert, maar al te dapper
1715 Die seyt vast binnensmonts, gants lyden! ick kapper1715
1716
En hacker lich'elijck op. O bloedt! hy wierdt so gram
Met dat daar FREDERIJCK de Magets broeder quam,
1718
By men Vrouw, hy gaf haar een gesicht, die de neghen
1719
Een dóót-slach soude doen, en voort heeft hy ghesweghen,
1720 En broeden eenen wraak met morren in zyn bloedt1720
+
1721
En luypten als een fiel bedeckt onder zyn hoedt
1722
Op 'twesen en gelaat dat FREDERYCK mocht houwen,
1723
En dan we'er diefs-gewys na d'óógen vande Vrouwen.
1724
Myn vrouw die nóóden hem wel vriendelyck, dat hy
1725 An Tafel komen souw, en sitten me wat by:1725
1726
Hy weygerdent wel sterck met schrueppelóóse grillen.

*
1712
1714
1715
1716
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

1712 A kleine sierletter M - 1716 A* lichtelyck - 1719 A*BCD souden
fel: kwaadaardig.
gestuert: boos; al te dapper: heel erg.
vast: aldoor; gants lyden: basterdvloek, gants = Gods; kapper: hak er.
lich'elijck: gauw, zonder aarzelen; bloedt: basterdvloek.
aant.
de neghen: de negen grote helden (uit sage en geschiedenis).*
voort: verder.
broeden: broedde op.
luypten: loerde; fiel: booswicht.
'twesen en gelaat: de uitdrukking van het gezicht.
diefs-gewys: steelsgewijs; Vrouwen (enkelvoud, wellicht oude derde-naamvalsvorm).
hem: Frederyck.
me: mede.
schrueppelóóse: schroomvallige, scrupuleuze; grillen: (ongeveer) kuren.
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1730

1735

1740

1745

*
1727
1728
1729
1730
1731
1733
1735
1736
1737
1740
1742
1744
1748
1749

*
1727
Den Hopman sprack in't lest (doch om MOY-ALEN willen)
1728
Hier hy gy Slocker-hals! durfje niet? doetet vry
1729
En komt hier by den back en hebt so goedt als wy.
1730
Hy sprackt met geen gemoedt, maar met jaloursche sinnen,
1731
En veynsden sich vol ionst, en vloeckten hem van binnen,
Van binnen in zyn hart: Voorders scheent dat myn Vrouw
1733
Den Jong-man FREDERYCK yet sonders seggen wouw
Van zyn Suster KATRYN: sy wees hem swyght met wencken;
1735
Den Hopman sacht, dit steef zyn vorigh' achterdencken,
1736
Dies borst hy toornich uyt na KACKERLAX vermaan;
1737
Strax trock hy ande schel, en wouw datmen souw gaan
In alder yl geswindt, om TRYNTJE daar te bringen:
Want hy belust was haar een duentje te doen singen.
1740
Dit heeft myn Vrouw terstont wel tegen lang gestaan,
En sprack: O ROEMERT! dit en dient toch niet gedaan
1742
Datmen de ze'ege maacht op vrolycke maaltyen
Sou roepen, dat en mach haar kuyscheyt doch niet lyen:
1744
Sy schuwt de dartelheyt. ghy weet wel dat de Wyn
Niet matichs in hem heeft, en hoe de Mannen zyn.
Hy brulden als een Stier, en voer voorts uyt met kyven,
En zy en sweegh niet stil, ick dorst niet langer blyven;
1748
Doch eer dat ick verliep, heeft my MOY-AAL dit gouwdt
1749
Van acht'ren, met een treck heym'lyck in d'handt gedouwt

1730 A*BCD sprack - 1733 BCD Frederick - 1738 CD In der yl - 1739 D haer ontbr. - 1747
AA*BCD zy;
Moy-alen: tweede naamval van Moy-aal.
Slocker-hals: ziel, sukkel.
by den back: aan tafel.
met geen gemoedt: niet oprecht, niet uit het hart.
ionst: genegenheid.
sonders: alleen voor hem bestemd.
sacht: zag het; achterdencken: achterdocht. (Roemert houdt Frederyck voor Ritsart.)
na ... vermaen: op aansporing. (Vgl. vzn. 1272-79.)
Strax: dadelijk; ande schel: aan het schellekoord (om een bediende te roepen).
Dit heeft tegen gestaan: hiertegen heeft zich verzet.
ze'ege: zedige.
dartelheyt: lichtzinnigheid.
verliep: wegliep.
Van acht'ren: achter zijn of haar rug; met een treck: listig.
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*
1750 Dat ick 't t'huys brengen souw. sy sal hem óóck ontsluypen
1751
Indiense kan; sy vreest dat op haar kap sal druypen.

Het tweede uytkomen, van 't vierde deel.
wederkomende van Sloten.
1752
So ick na Sloten ging door myn bekommert-he'en,
So misten ick de wegh, en liep na Amsterveen.
1754
Ick volchden 'twagen-spoor, myn sinnen onbescheyden
1755 Selfs sporelóós en wuft myn domme siel verleyden.1755
1756
Ick ging in myn gemoedt en stapelde met kracht
1757
Veelderley schocken van gedachten op gedacht:
Ter harten trocken uyt de klachten droef met hóópen
1759
Dies my een Bronne is van Tranen afgeloopen;
1760 Ick sprack myn selven an, hier ben ick, waar is sy?
Ach lacy! inde Stadt en ROEMER isser by,
+
En ick ga hier alleen myn suchten wijdt verspreyden,
Verselschapt van myn sorgh, en sware swaricheyden,
1764
Ick sackten in myn leedt, en welden in myn smart;
1765 Het alderswaartst, helaas! dat viel my op het hart:
1766
Ick seefden mijn gepeyns, het kaf daer uyt ghewannen,
1767
Wat bleeffer in myn breyn? maar: RITSAART is ghebannen,
1768
De troetelinghen van den Hopman haar verleydt,
RITSART

*
1751
1752
1754
1755
1756
1757
1759
1764
1766
1767
1768

1750 A*BCD ick t'huys - 1752 A kleine sierletter S - 1757 A Derleye schocken - 1767 AA*BCD
maar; - 1768 A*BCD troetelinghe
dat op haar kap sal druypen: dat zij de gevolgen zal hebben te dragen (dat = dat 't).
na Sloten: (zie vs. 474).
onbescheyden: verward, niet duidelijk onderscheidend.
Selfs: die zelf waren; wuft: onrustig.
ging in myn gemoedt: ging bij mezelf na.
schocken: menigten (eig.: zestigtallen).
Dies: waarom (of: zodat); Bronne: stroom; afgeloopen: ontvloeid.
aant.
welden: wentelde, verzonk.*
het kaf enz.: toen het kaf daaruit verwijderd was.
maar: slechts.
De troetelinghen: het geliefkoos.
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1770

1775

1780

1785

1790

*
1769
1771
1773
1775
1776
1779
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788

*
1769
En de verkeerde sin van haar lichtvaardicheyt.
Ick stamten met myn voedt, myn ooghen opgheslaghen
1771
Ten Hemel! en ick staar: een Rotterdamsche waghen
Met rinckelend' geraas, en krakende ghekras
1773
Verschoot my, en ick sach dat ick by 'tlóóptvelt was;
Daar scheldt ick en verfoey flux myn onachtsaamheden,
1775
En heb vóórts met een sprongh de wech te rugh getreden,
1776
Tot dat ick wel besweet by 't Overtoompje kom,
Dat over, en ick sla de Leydsche schinckel om,
Voort tel ick al myn schreen tot dat ick coom te Sloten,
1779
Daar myn ghetal is uyt, en dit in't hooft gheschoten:
Ach ick ellendige! sal ick twee daghen hier
1781
Verslyten gants alleen? of wil ick gaan te bier
1782
By onbevoelijck volck, van onbevallijcke Boeren?
1783
Myn steeckt de wallich van het leven datse voeren.
1784
Nu ick mach wederom gaan wand'len na de stadt,
1785
Neen dat is niet met al: waarom niet, wat schaat dat?
1786
Ist dat myn lichaam haar niet daad'lijck mach anraaken,
1787
Ick sal met myn ghesicht ten minsten haar ghenaaken:
1788
En waarlijck het ghesicht in saken vande Min,
Is al een treffelijck dingh! met dat my dit viel in
Besloot ick so terstont my na de stadt te spoeden

1770 A*BCD stampten - 1773 A*B 'tLootvelt CD 'tLoopvelt - 1776 D 't Overtoomtje - 1786
AA*BC haar,
de verkeerde sin: de ontaarde lust.
een Rotterdamsche waghen: een diligence op Rotterdam, of: bepaald type wagen?
Verschoot my: deed mij schrikken; 'tlóóptvelt: bedoeld is het Kleine Loopveld, naam voor de
Kalfjeslaan.
met een sprongh: haastig.
't Overtoompje: De Overtoom was een sluis in de Schinkel, waar kleine schepen overgehaald
werden.
uyt: aan te vullen met 't hooft gheschoten.
te bier gaan: in de herberg gaan.
onbevoelijck: ongevoelig, ruw; onbevallijcke: lompe.
Myn steeckt de wallich: ik walg.
ick mach: ik kan.
dat is niet met al: daar heb ik helemaal niets aan.
daad'lijck: metterdaad.
ghesicht: blik.
aant.
het ghesicht: het zien.*
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*
1791
Ghelyck ghy siet. wats dit? dit gheeft my quaat vermoeden,
1792
Dat ANGENIET dus snel, dus besich en verbaast
De vlucht neemt uyt haar huys, met sulcken grooten haast.

Het derde uytkomen, van 't vierde deel.
ANGENIET, Klaartje, Ritsart
1794
Waar sal ic die rabbaut, dien schellem doch verschalcken?
1795 Maar zynder sulcke guyts ooc onder de schyt-valcken?1795
Nu sie ick dat Damast, Fluweel noch schoon Sattijn,
1797
De lieden niet maackt vroom, alst snoode guyten zyn.
Hoe heeft hyt durven doen, een Knapelijn te senden
1799
In Vrouwelijck gheweydt, om 'tmeysje so te schenden?
1800 O schantvleck, o bedroch! o gruwel boos en fel!
Afgryselijcke daadt! past dit een jongh-gesel
Als u! of uws ghelijck, al waarmen sou op bouwen
+
Een Kerck? men mach voortaen noch man noch mensch vertrouwen.
+

o
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RITSART

O Godt! wat wil dit zyn?
ANGENIET

Hadt hy noch maar geblust
1805 Syn moetwillighe wil, en eer vergheten lust;1805
Maar wat; hy heeft daar toe de Magets kleedt gheschonden,

*
1791
1792
1794
1795
1797
1799
1805

1794 A vette kapitaal W
ghy: tot de zaal gesproken.
besich: gejaagd; verbaast: verschrikt.
rabbaut: rabauw, schurk; verschalcken: te pakken krijgen.
Maar zynder: zijn er dan; schyt-valcken: pronkers.
vroom: rechtschapen.
gheweydt: gewaad.
Syn moetwillighe wil: zijn dartele lust.
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1807

Gesletert en geschuert, en om zyn handt ghewonden
1808
De tuyten van haar hooft, en trockse by den haar
Langes de harde vloer, en lietse legghen daar.
RITSART

1810 Och!
ANGENIET
1810

Och had ick hem hier! ick souwt hem so uytdróóghen,
En krabden hem zyn licht met naghels uyt zyn ooghen!
RITSART

Warachtich ick gheloof en ick denck anders niet
Of daar moet vry wat vreemts tot harent zyn gheschiet;
1814
Vermits dat sy dus baart: wel wat doet u dus klaghen?
ANGENIET

1815 Schaamdy u RITSAART niet? maar durfdy dat noch vraghen?
1816
Ghy bóóswicht als ghy bent, wech gaat van hier al stil,
1817
Ghy en 't Moortje zyt waart dat ick niet segghen wil.
RITSART

Waarom? wat isser gaans?

1807
1808
1810
1814
1816
1817

Gesletert: aan flarden gescheurd.
tuyten: vlechten.
uytdróóghen: inpeperen.
baart: te keer gaat.
als: dat.
dat: iets wat.
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ANGENIET
1818

Vraaght dat u ouwe schoenen,
1819
Men hoort u allebey te ruynen en Kappoenen.
RITSART

1820 Waar over? en om wat?
ANGENIET

Ick spuw van spijt myn gal
Om u bedriegery.
RITSART

Hoe ist hier, sinje mal?
ANGENIET
1822

Neen dat en schort myn niet.
RITSART

Gy doetet myn gelooven
Door dese sotte praat.
ANGENIET

De Maacht haar eer te rooven
1824
Met openbaar gheweldt.

1818
1819
1822
1824

Vraaght dat u ouwe schoenen: dat weet je heel goed (vgl. Warenar vs. 1140: Jou ouwe
schoenen die wetent wel).
ruynen: castreren (als een hengst); Kappoenen: castreren (als een haan).
schort: mankeert.
openbaar: openlijk; werentich: waarachtig.
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*
RITSART

Gy bent werentich sot!
1825 Wat pratery is dit?
ANGENIET

Men hoort hem opt Schavot
Te vierendeelen!
RITSART

O ANGENIETJE gy bint droncken,
Heb gy te gast geweest?
ANGENIET

Ick ben seker niet beschoncken,
1828
Maar 'thooft is opter loop.
RITSART

Bedaart u als een Meyt!
En slaaptet moytjes uyt.
ANGENIET

Wat foey u listicheyt!
1830 Dat ghy ons voor een Vrouw also een man gaat stuuren.1830

*
1828
1830

1827 A*BCD 'k ben
opter loop: in de war, op hol; als een Meyt: als een flinke meid.
voor: als (om door te gaan voor).
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RITSART
1831

Gaat en benochtert u, wat schaamt u voor de buuren;
Tis wonder dat de wyn de Menschen so verdwaast.
ANGENIET

Ick ben niet droncken, so!
RITSART
1833

Myn lieve kint ghy raast.
ANGENIET

In waarheyt ick en doe.
RITSART
1834

Hoe is dit toegekomen?
ANGENIET

1835 Om dat u Swartin heeft dat meysjes eer benomen.
RITSART

Kindt mydt u voor den dranck, wat doe g'er me int lijf?
't Staat lelijck voor een man, noch lelijcker een wijf.

1831
1833
1834

benochtert u: word nuchter.
raast: praat wartaal.
toegekomen: gebeurd.
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*
ANGENIET
1838

Ick heb gheen noodt vanden dronck, ick macher oock niet tuegher
Ick drinck maar maattelijck en dat maar tot verhueghen.
1840 Och had ick oyt gedacht dat ghy so valsch souwt zyn?
1841
Maar RITSAART sydy oock so onghelijck u schijn?
1842
Die u int aansicht siet en hoort u deftich spreken
1843
Die valtet niet eens in, dat in u borst souw steken
Sulck een verraders hart, als gy an ons betóónt.
1845 Tis wreetheyt dat ghy niet d'onschuldighe verschóónt,
1846
Of u myn Vrouw onlanghs also ter luere stelden
1847
Moet dat d'onnoosel maacht so jammerlijck ontgelden?
RITSART

Ghy raaskalt, wel hoe nu? ick kan u niet verstaen:
+
Waar van beticht ghy myn? of wien heb ick misdaan?
+

o
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ANGENIET

1850 Vergroot de sonde niet, met u ontijdich lieghen,1850
Men souw de wijsste Mensch ter werelt so bedrieghen:
1852
Ghy schenckt ons een Moris, men hadt geen achterdacht,
1853
Of sulckx als ghy spraackt so was ons voortghebracht;
Maar so wy nu bevroen en klarelijck bemercken,
1855 So ist een man gheweest an zyn schellemsche wercken.1855

*
1838
1841
1842
1843
1846
1847
1850
1852
1853
1855

1838 A*BCD 'k Heb
gheen noodt van: geen last van.
oock: dan toch; onghelijck u schijn: anders dan je lijkt.
aant.
deftich: bezadigh.*
niet eens: nooit.
Of: zo al; ter luere stelden: teleurstelde.
onnoosel: onschuldige (vgl. vs. 1845).
ontijdich: onbehoorlijk.
achterdacht: achterdocht (hier: men dacht niet anders).
Of sulckx als etc.: of er was ons zo iemand gebracht als jij had gezegd.
an: blijkens.
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*
RITSART
1856

Ghy liechtet stuckevleys: want ick weet seecker, dat
De Schipper heeft by huer een kindt of twee ghehadt.
ANGENIET
1858

Hoe 'tis of niet en is, het werrick sal ons schrayen;
Watmen de Dochter vraecht, sy antwoort slechs met schrayen.
1860 De schaamt sit op haar tongh, die 'tspreken haer verbiedt.1860
1861
De schandt die knaacht haar hart en kluyftse met verdriet.
1862
Ick sorich de Deeren sal dit al te seer inbinden,
En dese Vrouw of Man is nerghens niet te vinden;
Dit doet myn vresen noch dat daerenboven, hy
1865 Int vluchten heeft ghepleeght eenighe dievery.
1866
Ick heb een groote pleyt ter vierschaer van myn sinnen:
Want ist een Vrouw gheweest, hoe souw sy dat beginnen?
1868
Tis teghen de natuur: ist een Man van een swart?
De vrees die souw de lust hem drijven uyt het hart.
1870 Ick weet niet hoe ick stae, so dut ick om dees schennis.1870
RITSART

Waar sal sy loopen doch? sy heeft hier gants geen kennis
1872
Ten waar sy by geval nu weer tot onsent was.

*
1856
1858
1860
1861
1862
1866
1868
1870
1872

1858 D scheyen; - 1859 CD schreyen: - 1862 A*BCD sorch - 1869 A hart
stuckevleys: gemeen stuk vlees (vgl. Rodd. ende Alph. vs. 426).
het werrick sal ons schayen (variant 1838: scheyen): in 't Fr. origineel: la chose mesme le
demonstre, het gebeurde zal tussen ons beslissen (Knuttel: de feiten zullen uitspraak doen).
die haer verbiedt: en belet haar.
kluyftse: doet haar verteren.
Ick sorich: ik vrees (voor de schrijfwijs zie de noot bij vs. 1480); inbinden: binnenhouden,
opkroppen.
Ick heb enz.: voor de rechtbank van mijn verstand voer ik een groot proces.
een Man van een swart: een mannelijke neger (dus een slaaf). (Vgl. WNT XVIII, kolom 411.)
dut: tob.
Ten waar enz.: of ze moest nu weer in mijn ouderlijk huis zijn.
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*
ANGENIET

Ay sietet eens ick bidts.
RITSART

Ick sal seecker so ras
Alst my maar mog'lijck is.
KLAARTJE

Wat dunckt u myn Vriendinne?
1875 Wat sullen wy bestaen? wat raadt is doch hier inne?1875
Ick hebbe noyt ghehoort so schandelijcke daat,
1877
Die het verhalen self voor ons niet toe en laat.
ANGENIET
1878

My was wel eer geseyt (in ick recht heb onthouwen)
Dat die Moorianen zyn genegen seer tot Vrouwen.
1880 Maar oft haar hart en sin wel tochtich daar toe track,1880
De angst voor doot of straf haar gayle lust wel brack.
1882
My quam het minste quaat niet eens in myn ghedachten.
KLAARTJE

ANGNIETJE wel wie sou eens dencken om verkrachten?

*
1875
1877
1878
1880
1882

1880 A*BD hert
bestaen: beginnen, ondernemen.
Die ... laat: die wij zelfs niet mogen noemen.
in: indien.
oft: als; haar: hen; de opvatting als pers. vnw. geeft een betere zin dan die als bez. vnw.;
tochtich: wellustig.
niet eens: geen ogenblik.
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*
ANGENIET

Ja had ick dat ghedocht ick had hem wel geset
1885 Daar hy zyn ziel noch Maacht sou hebben so besmet.

Het vierde uytkomen, van 't vierde deel.
Negra, Klaartje, Angeniet
1886
Komt uyt ghy lelyck panckt! hoe langh suldy vertoeven?
1887
Komt voort ghy bavyaan, de droes moet u bedroeven.
RITSART,

NEGRA

Och Heere! genaed och!
RITSART

swijcht, swijcht, dat is te vroech,
1889
Als u de Buel wat gispt dan ist noch tijdts ghenoech.
1890 +Wat beduyt dit? secht teef! dat gy durft wederkeeren?
Wat wil dit, dat ghy u verandert dus van kleeren?
ANGNIETJE! had ik noch een weynich maar ghebeydt,
Sy waar ons wis ontsnapt haar vlucht was al bereydt.
ANGENIET

Och heb gy daar de gast?

*
1886
1887
1889

1886 A vette kapitaal K - 1888 A vroech - 1892 CD ick weynich - 1893 A vrucht
panckt: pand, bezitting, hier als scheldwoord.
moet ... bedroeven: moge in ellende storten.
gispt; geselt.
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RITSART

Ick hebse al ghevonden.
KLAARTJE

1895 Och dat is wel gedaan!
ANGENIET

is hy al vast gebonden?
KLAARTJE
1896

Waar is hy?
RITSART

dats een vraagh! hier heb ick huer, o die!
ANGENIET

Ay RITSART wyckt wat op, op dat ick hem besie;
Te degen int ghesicht.
RITSART
1898

Wel ANGENIET komt hender,
Besiet en oordeelt selfs, is dit de Vrouwe-schender
1900 Die t'uwent is ghebracht?

1896
1898

aant.

o die: onduidelikje uitroep.*
hender: hiernaartoe (meer heinde: dichterbij).
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*
ANGENIET

Wou jy ons so ontvlien?
Hoe nu? ick heb dees mens myn daghen noyt ghesien!
RITSART

Hebdy hem noyt ghesien?
ANGENIET

O neen! het was een ander.
RITSART
1903

Ick hebber anders geen.
ANGENIET

'tGhelijckt niet by malkander,
1904
Wat dit is maar een fayl, d'aar was van stal, van staat
1905
1905 Heel fier, heel fris, heel fray, en eerlijck van ghelaat:
1906
Gans voeghlijck van bestuur, en zedich van manieren.
RITSART

Dat dunckt u, en misschien dees kleeren hem ontcieren,
Want gist'ren had hy an een schoon Oostindisch kleedt,
Gheschildert met een Kunst die'ck selver niet en weet,

*
1903
1904
1905
1906

1908 C aen
hebber: heb er; anders: verder.
fayl: dweil, vod; stal: gestalte.
eerlijck: fatsoenlijk; ghelaat: houding, voorkomen.
voeghlijck van bestuur: flink van postuur; zedich: bedaard.
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*
1910 Want hoement rolt en vouwt 'tsal barsten noch verslenschen,1910
1911
Veel Indianen zyn kunstighe kloecke Menschen:
Voorts wat het kleet angaat, dat verciert vaak de Man,
1913
Of het ontciert, naa't is den ghenen die 'theeft an:
En waar sy weer ghepronckt, sy souw u licht bevallen.
ANGENIET

1915 Maar RITSAART wat een klap? 't ghelijckt hem niet met allen,1915
Ghy maackt men dat niet diets, daarom so swijcht vry stil,
Wat tusschen dees en die, is toch te groot verschil:
1918
Want d'andere die was int hartje van zyn Jaren,
1919
Wiens nues, wiens wangh en kin, al even kaluw waren;
1920 Het lyf stont hem so quicx, hy had so soeten lach,1920
1921
Ick worde selfs schier groen als ick zyn ooghen sach
1922
Die hy wel vriendelijck verroeren kon en reppen,
1923
Dat ghy zyn aansicht saacht ghy souwter lust uyt scheppen.
Wat desen die is lomp, maniereloos en grof,
1925 En slaperich, en luy, en kruepel, ouwt, en of.1925
Wiens beck en noos is plat, en van wiens dicke lippen
1927
Men eenen afval souw met een scherp schaartje knippen.
1928
Haar óóghen die zyn gróót, en 'twit is Zeeltich gheel,
Dat glinstert als een kat by nacht, 'tvel is ten deel
1930 Appelgraauw, en 'thayr is grijs ghelijck een Wesel.1930

*
1910
1911
1913
1915
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1925
1927
1928
1930

1912 A*BD aengaat - 1917 CD Want - 1930 A*BCD en het
verflenschen: slap worden.
Indianen: bewoners van Indië; kloecke: handige.
naa 't is: al naar.
klap: zotteklap; niet met allen: in geen enkel opzicht.
int hartje: in de bloei.
kaluw: kaal, glad.
quicx: kwiek.
worde: werd; groen: verliefd.
reppen: snel bewegen.
Dat: als.
of: af, versleten.
afval: het minder waardevolle van geslachte dieren, dat weggegooid wordt.
Zeeltich gheel: geel als het vlees van een zeelt.
Appelgraauw: vlekkerig grauw.
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*
RITSART

Wel hey wat spul is dit? meen gy dat ick een Esel
Of sulcken grooten geck, of sulcken bottert ben,
Die niet weet wat hy doet? noch dat ick niet en ken
Wien dat ick heb ghekocht en t'uwent heb ghesonden?
1935 Ick salt u uyt haar mondt, nu selven doen oirkonden,1935
+
Komt hier, segh ick, komt hier, heb ick u niet ghekocht?
+

o

F3r

NEGRA

Ja myn Heer.
ANGENIET

'kwouw ick heur oock wat afvragen mocht.
RITSART

Wel vraacht heur wat ghy wilt.
ANGENIET

Sydy van desen daghe
Tot onsent oock gheweest? Neen seyt hy op myn vraghe,
1940 Ick wist voorseeker wel dat dees het niet en waar;
En d'ander is op t'hoogst achtien oft twintich iaar
Die KOENRAAT 'tonsent brocht.
RITSART

Komt hier na myn begheeren:
Hoe quaamdy, en van wien so kreechdy dese kleeren?
Wel swijchdy nu ghy beest? en spreeck gy myn niet aan,
1945 Ghy monster van een mensch, of moet ick u wat slaan?

*
1935

1937 A Heer - 1939 C seyt sy - 1941 A*BCD of - 1944 A*BC spreeckt gy D spreeckt ghy A
aan
oirkonden: getuigen.

G.A. Bredero, Moortje

268

NEGRA
1946

WRITSERT quam.
RITSART

wie, myn broer?
NEGRA

ja.
RITSART

wanneer quam hy?
NEGRA

heden.
RITSART
1947

Hoe laat wast?
NEGRA

de kloek tien.
RITSART

met wien?
NEGRA

KOEN wasser mede.

1946
1947

A ja A hy A mede
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RITSART

Hebdy myn broer gekent?
NEGRA

myn leven niet.
RITSART

dats mis,
1949
Hoe weet ghy Meer-aap dan, dattet myn Broeder is?
NEGRA

1950 KOENRAAT gaf my dit kleet, die seyt.1950
RITSART

'tis ommekomen.
NEGRA

Hy ruylde pack om pack, en heeftet myns ghenomen,
1952
En gingen't samen uyt.
RITSART

O menschen ick wordt dol!

1949
1950
1952

Meer-aap: scheldwoord, eig. meerkat, aap met een lange staart.
seyt: zei het; 'tis ommekomen: 't is ontzettend.
En gingen: nl. Writsart en Koenraat.
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*
ANGENIET
1953

Ben ick nu droncken, he? of heb ick myn gat vol?
Nu sie jy ymmers wel dat ick niet heb gheloghen.
1955 Och! 'tis maar al te waar het meysje is bedroghen.
RITSART

1956

Wat swijght ghy malle meer! hoe komt dat ghy dus schreyt?
Ghelóóf gy dan so licht, wat dat dit vercken seyt?
ANGENIET
1958

Ick ghelóóf dat ick sie, laas! aande droeve dinghen.
RITSART

1959

Komt hier, noch nader, so, wel secht myn nu geringe:
1960 Myn broeder WRITSERT, hoort, trock die u 't kleetjen af?
NEGRA
1961

Ja Heer, en dese vod hy my in mangel gaf,
En hy gingh tot MOYAAL.
RITSART
1962

En hy gingh tot MOYAALEN

*
1953
1956
1958
1959
1961
1962

1957 A*BCD Ghelooft ghy AA*B licht wat - 1959 A*BCD mijn geringhe - 1962 A Moyaal
heb ick myn gat vol: zelfde als Ben ick droncken.
meer: grove aanduiding van een vrouw (meer = merrie; de gedachte hieraan kan in het
scheldwoord van vs. 1949 hebben meegewerkt).
dat: wat.
geringe: vlug.
mangel: ruil.
tot Moyaalen: naar het huis van Moy-aal.
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In u plaatse?
NEGRA

ja heer,
RITSART
1963

dit doet myn kennis dwaalen,
Wat schelmery is dit?
ANGENIET

ghy twijffelt ymmers niet,
1965 Of dese vrouwe kracht is van u broer gheschiet?1965
RITSART

Hoe sydy doch so sot dat ghy noch meucht ghelooven
1967
Dat dese NIGRA praat: ick kanse niet verdooven,
Ick weet nau hoe ick wil: hoort lochent het nu al,
Dat ick in huer by-zyn u hier afvragen sal.
1970 Sal ick van desen dach gheen waarheyt werden vroeder?1970
1971
Saachdy u daghen oyt, of kendy wel myn broeder?
NEGRA

Neen ick.

1963
1965
1967
1970
1971

dit doet myn kennis dwaalen: nu begrijp ik er niets meer van.
vrouwe-kracht: verkrachting.
Dat: wat; verdooven: misleiden; Ritsart zegt ‘ick kanse ... wil’ tot zichzelf, het voorafgaande
tot Angeniet, het volgende tot Negra; vzn. 1968 b-1969 fluisterend.
vroeder worden: te weten komen.
u daghen oyt: ooit van je leven.
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*
RITSART

nu seyt sy neen daar sy vlus anders sey.
1973
Ick sie watter of is, sy moet eens ande pley,
1974
Daar Meester Farel huer also langhe sal recken,
1975 Tot hy de waarheyt haar wel uyt de mont sal trecken.
NEGRA
1976

Gy nyptmen, och houwt op! o myn gy doet myn sier!
RITSART
1977

Fluck in!
NEGRA

O myn! o myn!
RITSART

'kwist niet op wat manier
1978
Dat ickt ontkomen sou dat eerelyckst souw tóónen
De saak die is so vuyl ick kanse niet verschóónen:
1980 Spot met u Meester weer als hy u yet ghebiedt,
1981
Sit daar en koekeloert, en pronckter dat ghy swiet.

*
1973
1974
1976
1977
1978
1981

1973 A*BD aende - 1977 CD Flucx
pley: windas, folterwerktuig.
Meester Farel: de beul (elders wordt een Meester Fartel in die kwaliteit vermeld: zie Stoett).
sier: zeer, pijn.
Fluck in: gauw naar binnen.
Dat ickt ... tóónen: ik me er zo uit zou redden dat het er zo fatsoenlijk mogelijk uitzag; (tot vs.
1980 spreekt Ritsart weer terzijde).
pronckter: pruil er; dat ghy swiet: dat je zweet; letterlijk bij ww. als lopen, hier overdrachtelijk:
door en door, geheel en al. (Zonder nadere aanduiding gaat Ritsart achter Negra af, zijn huis
in.)
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*
F 3 VOANGENIET
Ick wetet KLAARTJE SO waarlijck als wy leven,
Dat KOENRAAT WRITSAART heeft dees snóótheyt ingegheven.
KLAARTJE
1984

Dat gaat vast, 'tis gheschiet.
ANGENIET

dats over, 't heeftet al,
1985 Ick wedt dat icket hem te pas weer brenghen sal.1985
Maar wat dunckt u KLAARTJE, hoe sal ick 'tbest anlegghen?
KLAARTJE

Waar in ANGNIETJE? o van TRIJNTJE wilje segghen:
1988
Ghelaat u, recht of ghy noch nergent of en weet,
1989
Rept van het bedroch, noch van 't geweldt niet en beet:
1990 So blijft MOYAAL gerust en 't meysje by haar eere.
ANGENIET
1991

't Sal tot etter en bloedt dien KOENRAAT noch uytsweere!
KLAARTJE
1992

Secht die Moris is wech.

*
1984
1985
1988
1989
1991
1992

1982 A*BCD waarelijck - 1986 A Klaartje CD aenlegghen? - 1987 B Waer an C Angenietje?
- 1988 C nergens AA*B weet - 1991 A*BCD uytsweeren!
gaat vast: is zeker; dats over: dat is voorbij, daar valt niet meer over te praten; 't heeftet al:
daar is niets aan te veranderen.
te pas weer brenghen: betaald zetten.
Ghelaat u: gedraag je, houd je; recht: net, precies.
niet en beet: volstrekt niet.
't Sal tot etter enz.: Koenraat zal er nog zwaar voor boeten.
Secht enz.: zeg dat de negerin weg is.
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*
ANGENIET

Wis, dat sal ick wel doen.
KLAARTJE

Siet daar is FRERIJCK weer, dat doet my nu vermoen,
Dat onse Joffrouw hier terstonden an sal wesen:
1995 Want eer ick gingh van daar, was daar een twist gheresen
Tusschen den Hopman en myn Vrouw.
ANGENIET

Gaat veeghtet stof
1997
Van 't Staat-tresoor, en vóórt so wascht u Vaten of.

't Vijfde uytkomen, vant vierde deel.
FREDERYCK
1998

STae vast als een Man, so: ick heb seecker wel stro-bienen,
1999
Ick tre sulcke kruys-treen, wel hey! springe de stienen
2000 Overeynt? hoe ist hier so doncker? of ist myn oogen schult dat ick dwaal?
2001
After in myn kap, margen weerkomen, ja alst is MOYAAL!
Wat een Eerelijcke Juffer, wat een dappere Joncker!
2003
Hoe nouw dats dollemans praat, ick ben geen fraey droncker.
2004
Daer sinder niemes te na esproken al beter inde Stadt,
2005 Die een vaan met een toogh drincken, en in een nacht een hallifvat.2005

*
1997
1998
1999
2001
2003
2004
2005

1996 A*BCD veghet - 1977 A Van Staat-tresoor A*BCD Van 't Staend-tresoor - 1998 A kleine
sierletter S - 2001 A Moyaal: - 2003 A droncker - 2005 CD hallif vat.
't Staat-tresoor: de dientafel.
heb stro-bienen: waggel, sta onvast op mijn voeten.
Ick tre kruys-treen: ik zwaai heen en weer, eig. zet mijn voeten zo dat mijn benen mekaar
kruisen.
After in myn kap: dat kun je begrijpen, op je kop; margen weerkomen, ja alst is: ze vraagt of
ik morgen terug wil komen, ja zeker (ironisch).
fraey droncker: stevige drinker.
sinder: zijn er; niemes: niemand; al: wel.
een vaan: maat bier die een ‘vaan’ kost; met een toogh: in één teug.
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*
2006
Ick sie'er daar wel een diel, maar ick selse niet noemen,
2007
Die voor een frayicheyt huer beestich drincken beroemen:
2008
Wat dunckje gemannen, dattet gheen rustighe baasen zyn
2009
Die onder hun drien, op een sitten, droncken twintich kannen wijn?
2010
2010 Ja seker sulcke zynder al, diet huer wel hartich soude belghen,
Dat sy de Oóstersche kop met geen Pomersche sluerip souwen kunnen
2011
uytswelghen,
2012
Dat is by gedt geen kinder-werck, het is een mannelijcke daat:
2013
Wat ick houw noch vuel van en man die hem op den dronck verstaat,
2014
En stadich daar by blijft, en hem niet en laat verguysen noch verbluffen:
2015 Al ben ick maar een slecht Burgher, ick souw noch voor geen Haarlemer suffen:2015
Om d'eer van Amsterdam, daar souw ick noch al vry wat om doen,
2017
Al souw ick een water-galletje te veynster uytwerpen, of moytjes in myn schoen:
2018
Neen ick gaf het noch gheen kamp, dat hy myn braveerden of trosten,
Al souwt noch sie daer, een gelach van vyfentwintich guldens kosten,
2020 +Wat rydt myn dat gladde speck, ick houwt seecker met de koeck,2020
o
+
En alsment seggen mocht, de koeck is 'tspeck nou al ver te kloeck:
F4r
2022
Al mienen de dróógers dat sy allienich 'tventje bennen,

*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2020
2022

2010 C souden - 2018 A*BCD trotsten, - 2022 A*BCD mienent
een diel: aardig wat.
voor een frayicheyt beroemen: als iets moois prijzen.
gemannen: goe-mannen, vrienden (tegen de zaal); rustighe baasen: flinke kerels.
op een sitten: in één samenkomst.
diet huer wel enz.: die zich er heel boos over zouden maken.
Oóstersche kop: grote beker, die men in Pommeren in één teug (slurrep) leegde; sluerip:
aant.
teug.*
by gedt: bij God (zie blz. 383).
Wat: uitroep: wat!; hem op ... verstaat: weg weet met, deskundig is in het drinken.
verguysen: bespotten.
slecht: gewone; suffen voor: bang zijn voor.
water-galletje: braaksel, oprisping.
gaf het kamp: gaf het gewonnen; trosten (= trotsten): tartte (zie blz. 380, aant. op vs. 666).
rydt: kwelt, tart; gladde speck: scheldwoord voor de Haarlemmers, ook speketers; de koeck:
de Amsterdammers noemde men koeketers.
dróógers: degenen die altijd dorst hebben, nathalzen, vgl. in het Groot Lied-boeck, 1622, blz.
56: ‘Haarlemsche drooghe harten’.
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2025

2030

2035

2040

*
2027

2032
2033
2034
2036
2037

2038
2039
2040
2041
2042

*
Wy hebben hier oock noch volck die lustich drincken kennen.
Dat bleeck wel an dat uytgelesen vaandel vanden Dam,
Dat met sulcken grooten eer van't trotsche Wtrecht quam,
Ghelijck als onse maats met groote smaack vertellen:
2027
Siet daarom wy SWIJGHT WTERT voor onse Doele stellen.
Wat onse volck, dat is volck sy blyven even fris:
Het wel drincken is een kunst die elck niet egeven is.
So ick in huys quam daar sy an tafel waren geseten,
Sy noode myn alle bey, wel ick gingh daar sitten eten
2032
Uyt een goet hart, 't was telckers weer an nou vryer eet // wat:
2033
Maar die gesontheyt van zijn EXCELLENCY! o die weet // wat.
2034
Het was by get sulcken kellick met nuwe Spaensche Moskedel,
Ick roock, ick proefde, ick dronckse, o myn het smaakte so wel!
2036
Dan wast met een beniste bóórtje, en dan met een Rondeeltje,
2037
Dan de SANTÉ vande Matres, dan een klaverblaatje met een steelte,
2038
Dan konfloribus, dan met een óóchje, en dan met een Snaers,
2039
Stóót die Beker niet om vryer, wat so! veeght dat kynt zyn naers,
2040
Onthouwtje natuur niet: schiet inje rop, prop inje darmen.
2041
Och docht ick hoe weynich so dencken wy nu om den Armen,
2042
Die oudt en dóóf, en slap, en sieck, en suchtich zyn;

2027 A stellen - 2028 CD is volck, sy - 2032 A goethart - 2033 A wat - 2036 A*B beniste
brootje
Swijght Wtert: opschrift op een steen in de Klovenierstoren, naar aanleiding van overwinningen
in 1481 op de Utrechtenaren. Onzeker is of de gebiedende wijs van zwijgen dan wel van
zwichten bedoeld is.
aant.
Uyt een goet hart: goedgezind.*
zijn Excellency: de Prins.
sulcken: zulk een (met een gebaar).
beniste bóórtje: boordevol glas, als bij rijke (menniste) kooplui; Rondeeltje: een heildronk,
waarbij in rondeelvorm een wens gesproken werd. (Voorbeelden bij Stoett, blz. 185.)
Santé vande Matres: gezondheidsdronk op de geliefde; klaverblaatje met een steeltje: een
glas, van boven uitlopend in drie kelkjes, waarvan de afzonderlijke steeltes beneden in een
bol communiceren. (Zie Stoett, blz. 186.)
aant.
aant.
konfloribus: wijze van drinken*
; met een óóchje: wijze van toedrinken*
; met een
Snaers: met één snars = in één snelle teug.
veeght dat kynt zyn naers: drink dat glas leeg.
Onthouwtje enz.: onthoud het je niet dus: doe je niet tekort; schiet inje rop: gooi het in je maag.
so: (herhalend bijwoord, als in hierzo, hoezo).
suchtich: ziekelijk.
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2045

2050

2055

2060

*
2043
2045
2046
2047
2049
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2059
2060

*
2043
Hoe souwen die snacken hadden sy een kroesje wijn?
En men ken hier op een Burghers-maeltijdt wel so veel verteeren,
2045
Daarmen 't ouwde Mannen Gasthuys me sou konnen stofferen.
2046
En alsmen inde Kerck, of voor yemants duer schelt en luyt,
2047
Dan geven dese slempers wel een God helpje, of een óórtje, of een duyt.
Men mach wel vrolijck zyn: maar wilmen Krist'lijck leven,
2049
Men souwse noon te gast die niet weder kunnen gheven.
Of gafmen een Bancket, men hóórde 'toverschot
Te deelen hier en daar, den armen om Godt.
2052
Met nam den Hopman drie roemers in zyn handen, en twee in zyn armen.
2053
Avous duytsch-bloet, seydy, op 'twelvaren vanden Prins van Parmen,
2054
Hy veeghdese louter uyt, en maacktese boven dicht:
2055
En trouwen, ick oock, gants lichters myn kop is so licht,
2056
Ick voeldent eerst niet, so ick noch ande tafel // sat:
2057
Ick wasser arch op, mit dat ick somwijls een wafel // at,
Maar doe ick inde lucht quam, en wouw na huys toe gaan
2059
Ick suysebolden, en ick kon op myn biennen niet staan;
2060
'tVerstant wasse wech, ick knickebienden, en bleef roncken
Ick heb al een poos eslaepen, en noch ben ick moytjes droncken.

2052 A*BCD die roemers - 2054 B veeghdse - 2055 A licht- 2057 A*BCD mits
snacken: babbelen, plezier hebben.
stofferen: van het nodige voorzien.
schelt en luyt: de bel luidt (inde Kerck: bij het collecteren).
een God helpje: een ‘scheer je weg’ (zonder aalmoes).
Men souwse enz.: dan moet men díe mensen te gast vragen.
Met: tezelfdertijd.
Avous: uitroep bij het toedrinken (Fr. à vous); duytsch-bloet: beste kerel (duytsch = Nederlands,
maar wordt vaak in verband met drinken gebruikt).
veeghdese louter uyt: dronk ze geheel uit; maacktese boven dicht: keerde de glazen om.
gants lichters: bastaardvloek, bij Gods kandelaren? (zie blz. 383.)
so: toen.
ick wasser arch op: ik was erop bedacht, hield mezelf in de gaten; mit dat: doordat.
suysebolden: werd draaierig.
wasse wech: was weg (eweg uit het voorzetsel en of in, hetzelfde waarmee waarschijnlijk vs.
2055 begint, en weg: MNW II, kolom 675).
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*
ANGENIET

Waar mach myn Vrouw zyn?
FREDERYCK
2062

ANGNIETJE! maar wat sin gy een tas,
2063
Gy bint nou wel hellifte goelicker as gy tangsjens was:
+
2064
Komt hier gy katte-quaatje! gaat mitmen om ien langetje:
2065 Gy Hagedisje, gy Addertje, gy Serpentje, gy Slangetje.
ANGENIET
2066

Nu FREDERIJCK staat stil, het! gy bint wel goet soens,
2067
Heer, hoe rydt myn ien knecht? wel jou lust wel wat groens.
FREDERYCK
2068

Gy Slackje, gy Spinnetje, gy Poddetje, gy kickertje,
2069
Gy Kockedrilletje, gy Baseliskisje, gy Nickertje.
ANGENIET

2070 Fyn gesel praat gy dus als gy by jou Vrysters bent?
2071
So ist gien wonder dat gy niet an-raken kent.

*
2062
2063
2064
2066
2067
2068
2069

2071

2069 A Baselickisje, D Baselisketje,
tas: meisje.
hellifte goelicker: de helft mooier; tangsjens: zo even.
katte-quaatje: ‘schelmpje, of iets derg.’ (WNT VII, eerste stuk, kolom 1866); om ien langetje:
een eindje wandelen, eig.: een landje om.
staat stil: hou op; het: God; goet soens: zoenerig, op zoenen gesteld.
hoe rydt myn ien knecht: wat is die kerel lastig; jou lust wel wat groens: jij hebt zin in een
vrijerijtje (vgl. Kluchten, blz. 88, vs. 452).
Poddetje: padje.
Kockedrilletje: krokodilletje (Fr. cocodrille); Baseliskisje: basiliscusje, een adder of draak
waarvan men aannam, dat hij ook door zijn adem en blik kon doden; een basilisk was
aant.
uitgebroed uit een ei van een haan*
; Nickertje: duveltje.
an-raken: een meisje krijgen.
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*
FREDERYCK
2072

Gy schyt-venyntje, gy Monsterumje, gy Schorpioentje
2073
Gy Nachte-merytje, gy Gras-duyveltje, gy Griffioentje.
ANGENIET
2074

Hoe ist hier Kees-quyl? speul-op met Jan Vlassen Harp.
FREDERYCK

2075 Wel hay! moer worje quaat? so komtit jou wel scharp:2075
2076
Binje quaat, so blijft quaat, en loopt vry voor de pocken.
ANGENIET
2077

Nu FREDERIJCK laet staan, nou seker sonder jocken,
2078
Nou tis hoogh genoech: en niet te veel dat is soet.
FREDERYCK

2079

Ba nues, kyck moer, wel hey sy is niet welle moedt.

*
2072
2073

2074
2075
2076
2077
2078
2079

2072 A*BCD Munsterinnetje - 2073 C Nacht-merrytje D Nacht-merretje - A Griffoentje.
schyt-venyntje: snibbige of preutse vrouw (vgl. Fr. pisse-vinaigre).
Nachte-merytje: nachtmerrie, scheld-woord voor een vrouw; vgl. de noot op vs. 1956;
Gras-duyveltje: ‘niet duidelijke benaming voor den een of anderen boozen geest’ (Stoett, die
meer gevallen vermeldt); Griffioentje: ‘Een fabelachtig dier, half adelaar, half leeuw, fel en
wreed van aard (...) Het verkl. wordt half als scheldwoord half als liefkoozing gebezigd’ (WNT
V, kolom 720).
Kees-quyl: kwijlbek; speul-op: zeg op; met Jan Vlassen Harp: een koddig toevoegsel
opgeroepen door speul; Jan Vlas was een harpspeler in Amsterdam.
so komtit jouw wel scharp: dan ben je wel lichtgeraakt.
loopt vry voor de pocken: loop zodoende geen kans op venerische besmetting.
laet staan: blijf af.
tis hoogh genoech: 't is mooi genoeg geweest.
aant.
Ba nues: onduidelijke hoonwoorden (zie Lucelle vs. 2430 en de noot)*
; welle moedt:
welgemoed.
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*
ANGENIET

2080 Maar Monsuer FREDERIJCK en hebdy niet vernomen2080
Van myn Vrouw?
FREDERYCK
ANGNIETJE,

is sy noch niet ekomen?
2082
Dat geeft my al te vreemt: 'tis wel een uyr gheleen
2083
Dat sy van daar verliep, en liet my gants alleen.
ANGENIET
2084

Wel hoe quam dat toch by?
FREDERYCK

Sy worden t'samen twistich
2085 De kapiteyn en sy; doch sy ontsloop het listich.
ANGENIET
2086

En gaf sy u gheen lues te volghen met een winck?
FREDERYCK

2087

Sy deed een teycken, maar wel vluchtich met een swinck.
ANGENIET

Wel was dat niet genoech?

*
2080
2082
2083
2084
2086
2087

2084 B samen - 2088 A*BCD ick kond
niet vernomen Van: niet gezien.
geeft my al te vreemt: verwondert mij erg.
verliep: wegging.
hoe quam dat by: waardoor kwam dat.
lues: teken.
swinck: blik van de ogen.
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*
FREDERYCK

Jaat: maar ick en cont niet vatten,
2089
Den Hopman begon stracx op myn pruylend' te pratten,
2090 Doen verstondt ick eerst recht dat sy myn schichtich wees,
2091
Want hy stiet my voor duer: ick nochterde van vrees
2092
Al wat, en ick gingh duer: daer komt de uytgelesen,
2093
Ick docht seker niet voor haar an huys te wesen.

Het vierde deel, de sesde handelingh.
Frederyck, en Angniet.
2094
WArachtich ick ghelóóf dat hy hier stracx sal zyn
2095 Om met gheweldt de Maacht te rocken nu van myn:2095
2096
Maar dat hy komt, ick pas op hem noch op zyn gasten:
Ick wouw dat hy 'thart hadt dat hy'er dorst antasten,
2098
Ick souw hem by men sier, gaan vliegen in zyn licht
2099
En krabben uyt zyn kop zyn wrevelich ghesicht.
2100 Ick sal hem met die reekx so wieck kloppen en cleunen2100
Alsmen de stockvis doet, wie souwt verdraghen kuenen,
De trotsche woorden die de rekel myn toesnaeuwt?
2103
Of ick een vercken was so leydt hy staach en graeuwt,
2104
Alst nieuwers voor en komt tyt hy ant hasebassen:
MOY-AAL,

*
2089
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2098
2099
2100
2103
2104

2093 A*BCD Ick en docht - Opschrift AA*BCD, de eerste Handelingh. rolaanduiding BD
Frederick, - 2094 A kleine sierletter W - 2095 D rucken - 2096 D aentasten
stracx: dadelijk; pruylend' te pratten: ontevreden te mopperen.
voor duer: de deur uit; nochterde: werd nuchter.
Al wat: al een beetje.
voor haar: eerder dan zij.
stracx: weldra.
rocken: rukken.
dat: als; pas op: geef om; gasten: gezellen.
by men sier: bij mijn ziel (zie blz. 383); zyn licht: zijn ogen.
zyn wrevelich ghesicht: zijn kwade ogen.
reekx: ketting, waaraan de sleutels hangen; wieck: murw; cleunen: slaan.
leydt en graeuwt: ligt te grauwen.
Alst nieuwers enz.: als het nergens voor nodig is, dus zonder enige aanleiding; tyt: tijgt, gaat;
hassebassen: ruzie maken.
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2105 +Soo hy myn stoot of slaat, dat mes sal op hem passen,2105
2106
Al ben ick maar een Vrouw, laat mynder me betien,
Ick heb wel eer een man in zyn ooghen esien,
2108
Oft sulcken honts-klinck was, hoe seer oock dat hy pochten.
Doen ick een meysje was, doe heb ick wel ghevochten
2110 Teghen een groote knecht, souw hy myn nu dan slaan?2110
FREDERYCK
2111

Gants ellemalement ick sel nu vuerje staan.
MOY-AAL

2112

Ick mocht u ginder wel so langh staan en verbeyen
2113
En toonden ick u niet dat ghy terstonts souwt scheyen?
Hoort hier eens FREDERIJCK, de twist die ghy hier siet,
2115 En al dit groot rumoer is al om u geschiet.
FREDERYCK

Om myn? dat loof ick niet, waar an ben ick doch schuldich?
MOY-AAL

Vermits ick yverde so vlytich en sorchvuldich,
Om u te lev'ren weer, u eerb're suster kuys.

*
2105
2106
2108
2110
2111
2112
2113

2105 A Soo hy myn slaat, A*BCD my stoot of slaat - 2110 D my
op hem passen: hem voor zijn rekening nemen? (Stoett, blz. 80: voor hem bestemd zijn).
betien: betijen, begaan.
Oft: alsof het; honts-klinck: hondsvot.
knecht: jongen.
Gants ellemalement: Gods element (donder); basterdvloek (zie blz. 383); vuerje staan: u
verdedigen.
Ick mocht enz.: Ik heb daar zo lang op je staan wachten (Stoett, blz. 191).
En toonden ick u niet: ik gaf je toch een teken; souwt scheyen: moest weggaan.
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FREDERYCK

Myn suster waar is sy?
MOY-AAL
2119

Maar tot mynent in huys.
FREDERYCK

2120 Tot uwent? helaas!
MOY-AAL

Wat ist? en hebt gheen quaat vermoeden,
2121
Ick hebse so gheschickt, en eerlijck doen opvoeden,
In alle zedicheyt, en zuyverheyt ghewis.
FREDERYCK

Ist moghelijck? watje secht?
MOY-AAL

Ick sechje dat waar is,
2124
Gy sultet selven sien by blijcken en gheschriften.
2125 Ick schencks' u wederom: niet om gaven oft giften,
Maar uyt een gulle-gunst so is sy u ver-eert.

*
2119
2121
2124

2120 A*BCD laas! e.d. - 2126 D gulle gunst
Maar: wel
gheschickt: behoorlijk; eerlijck: fatsoenlijk.
blijcken: bewijzen.
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FREDERYCK

Ach! dat myn danckbaar hart gelegentheyt ontbeert
2128
Om u gelijcken duecht en weldaadt te verlienen.
2129
Doch nietemin sal ick die weldaat noch verdienen,
2130 Waar sich de middel maar an myn hem eens vertoont,2130
Soot doenlijck is dat sy kan worden nu beloont:
2132
In 't nijdighe gheluck die kants my niet wil stieren,
Sal ick gaan schrijven in de suyverste papieren
Van myn verwonnen siel, en redelijck verstandt,
2135 Dit hooghwaardighe stuck, dat my an u verbandt.2135
MOY-AAL
2136

O jongelingh ghy spreeckt manierlijck en verstandich.
2137
Siet dat ghyse bewaart eer sy u wert afhandich,
2138
En gants onbruyck ghemaackt, draacht u nu als een helt:
Want siet sy is de gheen die hy myn met ghewelt
2140 Ontschaken komt met kracht van zyn eerloose dieven.2140
2141
ANGNIET! haalt my terstont haar Koffertje met brieven,
Met haar Juweelen stracx.
ANGENIET

Waar hebdyt doch gheset?

*
2128
2129
2130
2132
2135
2136
2137
2138
2140
2141

2128 D ghelijcke - 2131 A*BCD So(o) 't
duecht: weldaad.
verdienen: (namelijk door een wederdienst).
de middel: gelegenheid; sich hem eens vertoont: zich (dubbel wederkerend voornaamwoord)
ooit voordoet.
In: indien; nijdighe gheluck: afgunstig lot; kants: kans; stieren: sturen, schenken.
aant.
verbandt: verplicht heeft.*
manierlijck: welgemanierd.
bewaart: beschermt; (eer nadert hier tot ‘opdat niet’).
onbruyck: onbereikbaar (synoniem van afhandich).
kracht: de overmacht; dieven: boeven.
brieven: waardepapieren, rentebrieven.

G.A. Bredero, Moortje

285

MOY-AAL
2143

Daar dichte by de muer ande Schap-rae by 'tbedt,
2144
Gaat heen ghy soete soch hoe langh suldy noch praaten?
FREDERYCK

2145 Gints komt den Hopman met een legher van Soldaaten,
2146
Tis al Haegghemans volck, van hack en zyns gemack,
Ach! komen sy op ons so zyn wy vuel te swack.
MOY-AAL

Sydy daar van vertsaacht? wilt toch voor haar niet vresen.
FREDERYCK
2149

Ick vresen? wat gheen mensch mach minder verbaast wesen,
2150 Ick pas op gord noch mensch, op Duyvel noch op dood,2150
+
2151
Ick ben een stouten droes.

+

o

G1v

MOY-AAL

Dat is nu wel van nóót.
FREDERYCK
2152

Ick vraach na niemant niet! ick suffen! dat waar wonder,
2153
Ick puf het Helsche spoock: ick driesch de dolle donder.

2143
2144
2146
2149
2150
2151
2152
2153

Schap-rae: proviandkast.
soete: langzame; soch: eig. zeug, benaming voor een luie vrouw.
aant.
Haegghemans volck: janhagel*
; hack en zyns gemack: Jan Rap en zijn maat (zie de artt.
Hak (IV) en Hakmak in WNT V, kolom 1537/38 en 1565/66).
verbaast: bang.
pas op: geef om, ducht; gord: god.
stouten droes: dappere vechtersbaas.
vraach na niemant niet: geef om niemand; suffen: bang zijn.
puf: minacht, trotseer; driesch: tart.
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MOY-AAL

Dats goet: maar overleght met raet eer dat ghy strijdt;
2155 Met wien ghy hebt te doen, en wien ghy selven syt.
2156
Bedenckt u wijsselijck eert Oorloch is begonnen,
2157
So kundy 't laten na, daar na soudy niet konnen:
Hy is een vremdelingh, ghy bent een burghers kint,
Hy is hier niet geacht, ghy syt hier seer bemint,
2160 Hy is nieuwers ghesien, u groeten arm en rijcken,2160
En uwe macht en is by hem niet te ghelijcken.
FREDERYCK

Dat weet ick wonder wel, 't is sotterny voorwaar,
Dat wy ons sonder nóót, dus gheven in ghevaar,
2164
Daarmen 't wel schuwen kan: voor my, ick ben van rade
2165 Dat wy voorsichtelijck ontwijcken onse schade,
2166
En sien het an van veers, eer dat hy ons antast
2167
Met zyn moetwill'ge handt, en grooten overlast.
Gaet ghy lien binnen, fluck! sluyt vensteren en dueren,
2169
En grendeltse wel vast: en ick sal daat'lijck pueren,
2170 Na 't Stadt-huys of de marckt, na Pieter Pietersz. Schouwt,
Met al zyn Rackers, daar hy meest hem op vertrouwt,
Met Meynert, met Leentje, en met Jan de Neter.
MOY-AAL

Ay FREDERIJCK blijft hier!

*
2156
2157
2160
2164
2166
2167
2169

2156 A*BCD Oorlooch - 2158 A*BCD vreemdeling
eert Oorloch: eer de oorlog.
niet konnen: niet een eind aan het gevecht kunnen maken.
nieuwers ghesien: nergens in aanzien.
Daarmen: terwijl men; van rade: van oordeel.
van veers: van verre.
overlast: geweld.
pueren Na: me begeven naar.

G.A. Bredero, Moortje

287

*
FREDERYCK

Laat los 't is seker beter,
Hoe meer volck meer ontsach.
MOY-AAL

Hoe meer, hoe meer gherucht,
2175 Wy zyn toch sterck ghenoech. staat stil: weest niet beducht
Voor eenich ongheval, hy kan u doch niet deeren.
FREDERYCK

Ay lieve laat my gaan, ick sal stracx wederkeeren,
2178
'k Sal hem met een Stee-bood' ontbieden vóórt voor 't recht.
MOY-AAL
2179

Ghy hebt g'er geen van doen, en vreest voor geen gevecht,
2180 Besadicht u doch wat, bedaart u! weest geruster:
2181
Vraacht hy u na de Maacht, secht maar het is myn suster,
Die noch jongh zynde is haar ouwderen ontvoert,
2183
In Hollantsch meeste last, en oorlochsche beroert.
Toont hem hoe dat ghy haer ghekomen zyt te kennen
2185 Aan de lit-teyckens, die an haar ghebooren bennen.
2186
Houdt daar, daar is den Brief.

*
2178
2179
2181
2183
2186

2178 A*BCD ontbieden voor 't gerecht. - 2179 A*BCD hebter - 2183 A*BCD oorloochs(ch)e
Stee-bood': stadsbode (‘zooveel als deurwaarder’, WNT XV, kolom 439); 't recht: het gerecht.
van doen hebben: nodig hebben.
het is myn suster: dat het jouw zuster is.
meeste last: grootste moeilijkheden.
Houdt daar: ziedaar; den Brief: de pocher; tast an: val aan.
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ANGENIET

Sy komen, nu tast an,
2187
Wel hoe besterf ghy dus? nu lustich als een Man,
Ist dat hy u mis-doet, so brenght hem voor de Heeren,
Gaat aan en grypt maar toe, wy sullent hem verleeren:
2190 Nu dan, vat hem, bynt hem! hebdy my wel verstaan?2190
FREDERYCK
2191

Ja seer wel, maer 't is een hangh-yser an te gaan.
MOY-AAL

Nu treet hem manlijck toe, en met een groot vertrouwen,
2193
Het geltje, dat hy niet eens stal sal durven houwen:
2194
Ontset u niet int eerst al snorckt hy wat stijf.
FREDERYCK

2195 Ick sal doen.
MOY-AAL
2195

Vryer hem! u Mantel valt van 't lijf:
Gaat heen voor-vechter gaat, wat sal hy al uyt-rechten?
+
Hy beswijmt en beswijckt als hy maar denckt om vechten.
+

o

G2r

*
2187
2190
2191

2193
2194
2195

2187 A*BCD besterft ghy - 2192 A*BCD een goet - 2195 A*BCD sal 't doen
besterf ghy dus: word je zo bleek.
bynt: bindt.
't is een hangh-yser an te gaan: het is een hachelijke onderneming; hangh-yser: het ijzer
waaraan een ketel in de haard gehangen wordt en dat dus heet kan zijn; an te gaan: om aan
te pakken.
Het geltje: dat wed ik met je; stal houwen: stand houden.
snorckt stijf: bluft erg.
Vryer hem: hee, jonge man.
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2198
Alsmen vande man is, dan ismen stouwt en koen:
2199
Maar alsmen komt ter hant dan is het var van't doen.
2200 Dat hy maar yemandt sach die een hoep-stock ghevat // had;2200
k Wedt dat hy loopen souw of hy 'tvier in zyn gat // had.

Het vierde bedrijf, de sevende handelingh.
Kackerlack, Ian Neef, Met al haar Soldaten, Frederyck, Moy-aal.
BY gord, dat was myn kroon te nae! achtse myn dan voor sulcken Jan//hen?
Dat ick dat souw lyen, of weetse niet wat ick voor een Man // ben?
2204
Ick ben gheen wieckeback-valck, ick ben een veughel met een beck:
2205 Wat laat sy haar duncken, dat mal om 'thooft, sel sy met my scheeren de geck?2205
2206
Wat rydt myn die stucke Hoers! komt hier ghy ouden Vegher.
Mons. de KACKERLACK ick maack u Luytenant Generaal van 't heele Legher.
En jouw Heer Bulleback overste Ritmeester van al myn Ruytery;
2209
Want ghy zyt toch van jonghs opghetrocken tot alle guytery.
2210 En u Groofje Sergiant Majoor, en u Korperaal, en met de korsten,2210
2211
Ick maack al den hoop Bevel-hebbers, Officiers, en Adelborsten.
2212
En u gheweldighe Provoost met u stóótdaghens, en Duytsche Dolck;
Tsa ghy ervaren Hopluy, komt hier munsteren met u volck.
ROEMER,

*
2198
2199
2200
2204
2205
2206
2209
2210
2211
2212

2202 kleine sierletter B - 2206 A*BCD ouwen - 2207 AA* Krackelack - 2210 A*CD kortsten 2212 A*B stootdagen CD stootdagge - 2213 A*BCD monsteren
vande man is: op een afstand is.
komt ter hant: handgemeen wordt; var: verre.
Dat: als; hoep-stock: hoepelstok. - haar: hun.
wieckeback-valck: week gebakken, slap beestje; met een beck: met een scherpe bek, die
niet op zijn mondje is gevallen.
dat mal om 'thooft: die zottin.
rydt myn: kwelt mij, tergt mij; die stucke Hoers: dat stuk hoer, die rothoer (vgl. vs. 1856 en
2432); Vegher: flinke vent, vechtersbaas of drinkebroer.
opghetrocken: opgevoed, opgeleid.
Groofje: lett. dikkerdje? lomperdje?; met de korsten: in het kort.
al den hoop: jullie allemaal; adelborsten: (jonge) commanderende officieren (vgl. WNT
Supplement I, kolom 393).
gheweldighe Provoost: gevolmachtigd ordebewaarder in het leger; stóótdaghens: stootdegens.
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2214
Treet an ghy vrome Krijgsluy, komt voort ghy Mannen als Ruesen,
2215 Gaat voort ghy Water-landers, ghy Noorder Boeren, ghy ouwe Guesen,
2216
Die soo menighen Spangert hier op een kamp, en daer op een kant van een sloot
2217
Gheduwt hebt, en gedrenckt, en sloecht, en stacktse doot
2218
Met u varre-jaghers, met u kloeten, met u polssen, en spring-stocken
2219
En pluysterden haar van ghelt, van kleeren, van Kasjacken, en ruyters rocken,
2220 Komt an ghy Struyc-roovers, ghy Moes-koppers, ghy Kaes-jagers, ghy Hane-veeren
2220
allegaar,
Ghy Overloopers, ghy Ballinghen, ghy Brand-stichters, ghy Beeltstormers met men
kaar.
2222
Ghy Hopman schente-kueken wilt in óórden eerst voor uyt treden,
Met u kneppels, met u klicken, met u bocxhoorens, met u kolven elck in zyn
2223
gheleden:
2224
Dan ghy Hopman mueghe-vuel, en ghy selden sat koom ghy t'samen voort
2225 Met u tangen, met u as-schoppen, met u brant-ysers, en braat-spitten, ghelijck dat
2225
behoort:
+
2226
Waar blyven u hovaardighe Vaendraghers met haar Levreyen en Sluyers?
2227
o
+
Recht nu u stangen op en ontwynt u slaaplakens, u schorteldoecken en luyers.
G2v

*
2214
2216
2217
2218
2219
2220
2222
2223
2224
2225
2226
2227

2217 D stackse - 2219 A pluysteren A*C ruyters-rocken, - 2222 A*BCD Schent de Keu(c)ken,
- 2223 CD bocxhoorns, - 2225 D met brant-ysers - 2227 D ontweynt - 2230 C als en mof
vrome: dappere.
Spangert: Spanjaard; kamp: stuk land.
gedrenckt: verdronken.
varre-jaghers: puntstokken, polsstokken, eig. stierendrijvers; kloeten: lange stokken,
vaarbomen; polssen: polsstokken.
pluysterden: beroofden; Kasjacken: lange soldatenjassen.
Moes-koppers: zwervende soldaten, stropers, rovers (verg, Lucelle, vs. 576); Kaes-jagers:
landlopers; Hane-veeren: vechtersbazen (WNT V, kolom 2051).
schente-kueken: magere veeleter, die de keuken tot schande is (Stoett); in óórden: in rijen,
in het gelid.
klicken: onderkanten van de kolven (knuppels); bocxhoorens: ijzeren haken met omgebogen
punt.
mueghe-vuel: veelvraat.
brant-ysers: haardijzers, de staven waarop het brandhout rust.
Levreyen: uniformen; Sluyers: sjerpen.
stangen: standaarden; ontwynt: ontplooit (van: ontwinden); schorteldoecken: schorten.
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2228
Wat so! set u volck eens te degen in haar ponctifikale volle krits:
2229
Nu een reys vierkanckt, nu rechts om, slings om, arrier, twee simpels, nu spits,
2230 Nu op zyn Duyts int rondt, wel Luytenant gy staat als een mof, gy pleecht te kennen,2230
2231
O dats so recht! wie sou nu seggen dat onse soldaten Stoep-schyters bennen?
KACKERLACK

De wittebroots kinderen.
ROEMERT

Wat sechje?
KACKERLACK
2232

Ick sech dat de Kapiteyn by nacht,
2233
Ons wel bystaan sal, soot noot doet, met zyn stoepjes, en met zyn ratelwacht:
2234
Dan wy zyn starck ghenoech, quam gy voor de mont vande Hel met u hóópen,
2235
2235 Al de Duyvels, en nickers, souwen van vrees in nabben-naers lóópen.

*
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235

2233 A*BCD so(o) 't
aant.
ponctifikale volle krits: in volle luister.*
vierkanckt: in carré; arrier: achteruit (arrière); simpels: rijen, gelederen.
staat als een mof: staat onbeweeglijk; gy pleecht te kennen: jij kende de commando's (= 't)
altijd goed.
Stoep-schyters: scheldnaam voor de nachtwachts.
wittebroots kinderen: (verwende) slappelingen (terzijde gezegd); Kapiteyn by nacht:
commandant van de nachtwachts.
aant.
stoepjes: stadssoldaten, nachtwachts.*
Dan: maar.
aant.
nabben-naers: de hel.*
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ROEMERT
2236

Hoort hier myn Krijchs-raat, ik wil in geen manier, dat u onbewust
Sou zyn, waarom dat ick heb dit magnifijcke groote Leger toegerust;
2238
Soo weet dan ten eersten, ghy Helden dat u Kornel in zyn darmen quaat is
Op MOYAAL
KACKERLACK

Wel waerom?
ROEMERT

Om dat sy niet wou by myn slaepen.
KACKERLACK
2239

Dat is CRIME LAESE MAGESTATIS.
2240 Wel verstaande tegen de persoon van uwe reverency,
Ja so seker, dat is een saack van seer quade consequency,
2242
Die in een stadt van rechte niet en behoort gele'en te werden.
ROEMERT
2243

Ten tweeden daarom treck ick op in myn volle rustingh, en somma ten derden
So is myn Keyserlijcke, Koninghlijcke, Prinselijcke excellency selfs van sin,
2245 Haar huys te berunnen, te bestormen, en met gewapender handt te nemen in.

*
2236
2238
2239
2242
2243

2239 Blaesae Majestatis.
in geen manier: volstrekt niet (vgl. 1890, III, blz. 87, vs. 138); onbewust: onbekend.
in zyn darmen: in zijn binnenste, grondig.
Crime laese Magestatis: verhaspeling van crimen laesae majestatis, majesteitsschennis.
een stadt van rechte: een stad waar recht heerst; gele'en: geduld, aanvaard.
somma: ten slotte.
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KACKERLACK
2246

Publiceert al haar goet gekonfiskeert, na de kryghs ordinancy,
2247
Op dat sy niet en heeft te pretenderen actie van ignorancy;
2248
En schrijft een brief van macht aan onse Stadt van Dort,
2249
Hoe dat ons Kruyt en loot, en 't grof geschut noch schort
2250 Tot de gheweldige anslach.
ROEMERT
2250

Ick salt haar verleeren dat backus van Bremen,
2251
En ick salder met gewelt het Meysje KATRIJNTJE weer benemen,
En blyvender voort van daan.
KACKERLACK

Dat heb gy wel overgeleydt.
ROEMERT
2253

Ick sal MOYAAL geeselen met nat gras.
KACKERLACK

Gants bloed! dats noch beter geseyt.

*
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2253

2250 D aenslach - 2252 A*BCD overleydt.
Publiceert: verklaar openlijk; na: overeenkomstig.
pretenderen actie van ignorancy: zich beroepen op een verklaring van onwetendheid
(verwarring van actie en akte, WNT Supplement I, kolom 379; Fr. pretendre cause d'ignorance).
aant.
brief van macht: volmacht, lastbrief*
; onse Stadt van Dort: Dordrecht, waar het arsenaal
was.
Hoe dat: dat.
aant.
backus van Bremen: aanmatigend wijf.*
benemen: afnemen.
aant.
geeselen met nat gras: onduidelijke bedreiging*
; Gants bloed: basterdvloek (zie blz. 383).
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ROEMERT

Waar zyn de Pyoniers, delvers, en gravers, dat sy ons strackx beschansen:
2255 Lecht hier de Switsers, daer de Schotten, en gints 't regement vande Franssen.
2256
Komt voor den dach Kapiteyn kleyn-sorch in't oorloch wel ter weer;
Mars, mars, so als mannen, en set u weer midden in't heer.
2258
Nu ghy Millort Robbert, nu ghy Graef Jan van Hongeryen,
En gy Graaf Olykoeck, voert ghy de Vluegel van ter slincker syen.
2260 Waar is de Baroen Kalis Jan van bystervelt met zyn Kompangie?2260
+
2261
Hoe komt dat ic de kornet van Joncker Juerje spilpenning niet en sie?
2262
Daer komt myn Heer slodder vet-schoen van Harderwijck,
2263
En gintschen komt den Abt van groot auwert, en soo ick noch verder kijck
2264
So komt de Veltweyffel, met zyn soetelaers, avonturiers en Boeren,
2265 Met noch een hope hagel-schut, van schelmsche Jonges en van Hoeren.2265
Ick gis dat myn Schepen hier haast wesen sullen, de wint is vlack int seyl.
2267
Wel hoe ist hier dueghniet? ghy scherluyn wat doedy met die dweyl,
2268
En met dese Turf-mant, dits immers geen geweer om te vechten.
Spreeckt op ghy groote Golyad, wat wildy daar me uytrechten?
JAN-NEEF
2270 Heer Overste! heer Overste! heer Overste! genade, geefdy my konsent
Dat ick spreken mach?

*
2256
2258
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2267
2268

2255 D gins - 2262 CD flodder - 2262 D Veltwyffel - 2266 A sullen de - 2267 D de dweyl
kleyn-sorch: zonder vrees; wel ter weer: dapper.
Millort Robbert: ‘woordspel met rob, zeehond, een roofdier, of met Eng. to rob, stelen?’ (Stoett);
Jan van Hongeryen: met toespeling op honger.
Kalis: armoedzaaier, schooier; bystervelt: een onvruchtbaar stuk land.
kornet: afdeling ruiterij; Juerje spilpenning: Joris de verkwister (Juerje, Jurriaan, Fr. George).
slodder vet-schoen: iem. die in te ruime vetleren schoenen (werk- of armeluis-schoenen)
loopt; van Harderwijck: toespeling op armoedig leven.
aant.
groot auwert: klooster te Aduard (Gron.), onduidelijke woordspeling.*
Veltweyffel: onderofficier (Duits Feldwebel).
hagel-schut: janhagel (lett.: kleine projectielen, schroot).
scherluyn: schelm.
geweer: wapen.
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ROEMERT
2271

Ja ick, nu komt voort en secht al wat gy kent.
JAN-NEEF

Heer Overste! ick weet dat ghy bent kloeckmoedich en manhaftich,
Oock ken ick u strydtbaar volck voor so dapper en so kraftich,
2274
Dat sy niet lievers soecken, dan te vechten of te slaan;
2275 So docht ick dit oorloch kan sonder bloetstorten niet vergaen,
2276
Siet daarom heb ick dese druemde dweyl me genomen,
Om dat ick meen, dat sy in dese Krijgh wel te pas sal komen:
2278
En tydt u Hoocheyt an 'thouwen, en an 't kerven rechtschapen,
So sal ick in dese turfmant de spaenders, en de stucken rapen.
2280 Siet Heer Overste! daarom ist dat ick dus gewapent kom.
KACKERLACK
2281

Dat is een groote voorsichticheydt!
ROEMERT

Wel IAN NEEF ick hebje daer te liever om:
Hoe komt dat hier de andere niet by ons Esquadron vergaren?
JAN-NEEF

Wel hey wat andere? daer blyfter maer een t'huys om 't huys te bewaren.

*
2271
2274
2276
2278
2281

2283 D Wel hel
kent: weet.
niet: niets.
druemde: gemaakt van dreum, afgesneden einden van weefsels (vgl. Mnl. drom, druem:
einde, rand).
tydt: gaat; rechtschapen: echt, flink.
voorsichticheydt: (daad die getuigt van) vooruitziende blik.
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ROEMERT
2284

Hola swygt, en set ghy dit volck in óórden: ick gae hier achter an,
2285 Wat uyt de paerden voeten: daer ick de battalie van veers sien kan.2285
2286
En ten past oock niet dat groote luy haer selven licht Avontuuren;
En ick sal u van daer het teycken geven, en bestuuren
2288
Gelijck de schermmeester, hoe ghy sult drillen, en spelen traf, traf
2289
Hoe ghy den storm aenbrengen sult, ende hoe ghy sult wijcken af.
KACKERLACK

2290 Daer an sietmen u vromicheyt, maer u wijsheyt boven allen,2290
Dat ghy de plaatsen schuwt daer de slaghen vallen.
ROEMERT
2292

So deed' PYRRHUS, en so doen de Koningen altijdt,
Sy laten de Soldaten vechten, en blyven selfs uyt de strijdt.
FREDERYCK
MOYAAL ghy siet immers wel wat dat hy gaet beginnen,
2295 Dus sluyt u deur, en vensters toe so komt hy daar niet binnen,
2296
Ghelijck als ick u riet, siet toe, ick secht eert wert te laat.

*
2284
2285
2286
2288
2289
2290
2292
2296

2291 A*BCD schouwt
óórden: slagorde.
de paerden voeten: het gedrang; van veers: van op een afstand.
ten: het (+ ontkennend woordje en); haer selven Avontuuren: zich aan gevaar blootstellen.
drillen: lopen, exerceren (Stoett, Gloss.); spelen traf, traf: draven (ibid.).
aanbrengen: uitvoeren (WNT Supplement I, kolom 35).
vromicheyt: dapperheid.
So deed' Pyrrhus: koning Pyrrhus van Epirus zou in de strijd met een soldaat van kleding
gewisseld hebben.
wert: wordt.
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MOY-AAL
2297

Warachtich siet daer, wat een wonderlijcken raat;
Wel hey 'tis mallicheyt, hier wil ick dol om worden
2299
Dat ghy meent, dat hy 't denckt, wech wech 'tis maer een jorden,
2300
2300 Ten is geen man van harten, en siedy niet 'tis heel kints,
2301
Ay FREDERIJCK suft niet, al breekt hy nu wat wints.
G 3 VOROEMERT
Wat dunckt u Luytenant?
KACKERLACK

'k wouw dat ghy een slinger had,
2303
Om so van veers te goyen met steenen na haar gat,
2304
O bloedt hoe souwen sy schoyen?
ROEMERT

2305 Maar siet daar MOYAAL in eygener persoon, en haer Pol daer beneven.2305
KACKERLACK

Ick gis dat sy komt parlementeren, en datset wil opgheven,
2307
Behouwen lyf en goet, met al wat dat sy inde werelt het.

*
2297
2299
2300
2301
2303
2304
2305
2307

2299 D bedenckt, - 2300 A*B van hart, CD van hert, - 2303 A*C goeyen - 2304 A*CD schoeyen!
raat: plan, denkbeeld.
't denckt: het meent; jorden: lafaard, sukkel.
Ten: het (met het ontkennende en); man van harten: moedig man; kints: kinderachtig.
suft niet: wees niet bang; al breekt hy wat wints: al bluft hij erg.
van veers: zie vs. 2285, noot.
schoyen: vluchten; het woord rijmt op de eerste vershelft van vs. 2303.
Pol: minnaar (ook: souteneur).
Behouwen: met behoud van; het: heeft, bezit.

G.A. Bredero, Moortje

298

*
ROEMERT
2308

Blyft ghy daar allegaar, hier dient wel voordachtich opgelet;
Want een wijs Mensch sal in aller dinghen gevaarlijckheden,
2310 Den handel stellen in handen vande wijse reden;2310
En om de waarheyt te segghen, daar wert meer te weegh ghebracht
Met verstandelijcke raat, als met gewelt, en macht
2313
Van wapene, en moghelyck of ick met verdrach van sinnen
2314
Meer als met veel waters vuyl te maken sal winnen.
KACKERLACK

2315 Jemeny kinderen wat helptet! dat is een overvlieger int verstandt,2315
Voorseker wert dese man noch Advokaet van 't heele Landt.
2317
Ghy sult wel haast een groot meester werden, begin ick nu te vresen:
2318
Maar wat ist oock een treffelijck dingh, so verhayt wijs te wesen?
2319
Ja wel 't is een kostelijck pant! gaat heen gy wijsheyt vande stadt,
2320
2320 Bloemerharten! hoe hettet dat gecke-vaartje nu in zyn gat.
ROEMERT

Wel wat isser?

*
2308
2310
2313
2314
2315
2317
2318
2319
2320

2313 A*BCD wapenen, - 2315 A*BCD in 't
voordachtich: bedachtzaam, voorzichtig.
Den handel: zijn handelingen.
moghelyck of: misschien dat; verdrach van sinnen: inschikkelijkheid.
veel waters vuyl te maken: veel moeizaam werk te verrichten.
wat helptet: nl. gezwegen; uitroep van verbazing (‘het valt niet te verzwijgen’); overvlieger:
hoogvlieger, iem. die uitmunt.
wel haast: weldra; vresen: vermoeden (WNT XXIII, kolom 452).
aant.
verhayt: buitengewoon.*
kostelijck pant: kostbaar bezit (zulke wijsheid nl.).
Bloemerharten: basterdvloek, eig. bloedend hart van Jezus (zie blz. 383); hettet in zyn gat:
zit in zijn naad, is bang; geckevaartje: zot.
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KACKERLACK

Ick segh 't is goet by wijse luy te verkeeren,
2322
Gelijck als ghy! want daar kanmen wat of hooren en leeren.
Wildy nu het huys op eysschen met de Trompetter en de Trom?
ROEMERT

Gheen Bood' so goet als de Man selfs.
KACKERLACK

Dats waar: hoe ben ick toch so dom?
ROEMERT

2325 MOYAAL antwoort my dit voor eerst, en voor al op myn segghen:
Beloofde ghy gheen drie volslagen nachten in myn arm te legghen,
2327
Doen ick u de Dochter gaf?
MOY-AAL

Wat meer?
ROEMERT

Hoe nae weetjer niet of?
2328
Dat waar sekers best: wat meer? ghy maacktent daar na noch so grof
2329
Dat ghy u boelschap noch dorst brenghen voor myn ooghen,
2330 Gantswonden het speet myn so besuckt, dat icket most gedooghen.2330

*
2322
2327
2328
2329
2330

2330 D Gants wonden
of: van.
Dochter: jong meisje; Hoe nae weetjer niet of: weet je daar soms niets van.
Dat waar sekers best: nu nog mooier.
boelschap: minnaar (hij denkt aan Frederyck).
Gantswonden: basterdvloek; besuckt: vervloekt (eig. ziek, maar eufemisme voor: melaats,
dus een krachtterm).
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MOY-AAL

Wat wildy daar me seggen?
ROEMERT

En ghy gaeft hem heymlijck te verstaan
2332
Wat ghy in 't sin had, en bint stilswijgendt door gegaen.
MOY-AAL
2333

Dat was myn sin so: en ick sal niet eens meer na u taalen.
ROEMERT

2334

Geeftmen dan KATRIJNTJE weer of ick salse komen haalen!
FREDERYCK

2335 Sou sy haar u geven? ick ra u so vroom niet, o ghy gast,2335
Dat ghy haar eens een vingertjen of een hangtjen antast.
KACKERLACK

Ha! wat seg gy? swijg gy!
FREDERYCK

wat wil gy hebben?

*
2332
2333
2334
2335

2331 A meseggen - 2337 CD segt ghy? D swygt ghy!
door: ervandoor.
niet eens: helemaal niet.
Geeftmen: geef me.
so vroom niet: waag het niet.
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ROEMERT

sou ick na myn believen
2338
Het myns niet antasten?
FREDERYCK

Het uws galligert, dats de gallich met de dieven!
KACKERLACK

Het sal u buert werden, bengel! datje met myn Kornel dus geckt,
2340 En siedy niet vuegel tegen wat persoonaje datje spreckt?2340
FREDERYCK
2341

Ick raat u gaat van hier, met dit heromnes van u gesellen,
2342
Of ick sal u, heet ick anders als ick heet, een sulcken spelletjen bestellen,
Datje om my sult dencken, en om dese plaats, en om desen dach
+
Al u leven langh.
+

o

G4r

KACKERLACK
2344

Hoe voert dien hoddebeck daar de vlagh?

*
2338
2340
2341
2342
2344

2340 A*BC persoonage D personagie - 2342 A stilletjen
Het myns niet antasten: niet aan mijn eigendom komen; galligert: galgenaas.
vuegel: vogel (scheldwoord).
heromnes: zootje (heer omnes = Jan en alleman).
heet ick anders enz.: of ik heet geen Frederyck (vgl. Huygens' Scheeps-praet: Bin ick angders
dien ick ben; anders = tenminste); een spelletje bestellen: iets leveren.
aant.
hoddebeck: scheldwoord, hier: druktemaker*
; voert de vlagh: heeft het hoogste woord
(WNT XXI, kolom 1351), eig. alsof hij een eskader aanvoert.
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FREDERYCK

2345 En laeten u allegaer in't Rasp-huys brenghen: want ghy verdientet,2345
2346
Siet toe de Schouwt in myn Neef.
KACKERLACK

't Is goet datmen een honckt te vrient het:
ROEMER

Schout Melis is de quaatste niet.
KACKERLACK

't Is seecker een goedt Kalf.
ROEMERT
2348

Ick doe al wat ick wil, als ick hem slechs de handen salf.
FREDERYCK
2349

Wildy hier van daen gaan of niet, of sal ick gaan tyen
2350 Om de geweldige Provoost?2350
KACKERLACK

Speciaal, ick heb met u melyen,
Dat ghy u van sulcken grooten Potentaat dus vyant maackt.
FREDERYCK
2352

Bent ghy so koen in u hart dat ghy haar int minsten anraakt:
2353
Ick sweer u ick sal u dat malle harsebecken an bricke // breken.

*
2345
2346
2348
2349
2350
2352
2353

2348 A*BCD slechts AB salf,
Rasp-huys: gevangenis, tuchthuis voor mannen.
Siet toe: pas op; honckt: hond.
de handen salf: geld geef.
tyen Om: halen.
geweldige Provoost: zie vs. 2212, noot; Speciaal: vriendje.
int minsten: ook maar met één vinger.
an bricke: in stukken.
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KACKERLACK
2354

Wel Lecker suldy tegen u overhooft sulcke sticke // spreken?
ROEMERT

2355 Wel wat man bendy? wat wildy? wat hebdy uytstaan met haar?
FREDERYCK
2356

Hoort dan toe, 't is segh ick een vrye Maaght.
ROEMERT

Maar is dat waar?
FREDERYCK

Een burgers dochter uyt den Haagh!
ROEMERT

Seker is dat warachtich?
FREDERYCK

En 't is myn eyghen Suster!
ROEMERT
2358

Ghy houten aansicht, ghy bent loghenachtich.
FREDERYCK

Ick secht u Heer Hopman, ist dat ghy haar eenichsins mis-doet,

2354
2356
2358

Lecker: kwajongen; overhooft: meerdere; sticke: (brutale) dingen (vgl. Kluchten blz. 162, vs.
190).
vrye Maaght: (dus geen slavin, immers iemand met burgerrecht).
Ghy houten ansicht: jij met je stalen gezicht.
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2360 Ick salt voor haar verdedighen, met myn goet en met myn bloet.2360
MOYAAL ick sal na Giertruy de Minne-moer gaen kuyeren,
2362
En halen het hemt daerse inne Korstent is, met haar luyeren,
2363
Met haer vierkante pille-gelt, met haar deken, slab en klet,
2364
Met de luyer-manckt, en al de snorrepypen diese houwen het.
ROEMERT

2365 Past opmen hanghden jongen! ellementen kan ick u krijghen2365
2366
Ick selje koeck geven: sult ghy my gebien te swygen?
2367
Ick spreeck maar om het myns! ick eysch niet meer van huer.
FREDERYCK
2368

Ghy sultse niet hebben gat-vinck, daer ben ick seker vuer,
2369
En salder voor spreken al waart datter noch duysent quamen.
KACKERLACK

2370 Hoordy niet Heerschip! dien rabbaut en MOYAAL staan t'samen;2370
2371
Ontbiedt haar voor Kommisarisen, gelijck als dat behóórt.
ROEMERT

MOYAAL is het so?

2360
2362
2363

2364
2365
2366
2367
2368

2369
2370
2371

Ick salt voor haar verdedighen: ik zal haar daartegen beschermen.
daerse inne Korstent is: waar ze in gedoopt is.
pille-gelt: doopgeschenk van de peet (WNT XII, eerste stuk, kolom 1849: ‘Eertijds dikwijls
een medaille of vierkante penning of munt, al of niet aan een ketting, die ook wel als familiestuk
van den een op den ander overging’); klet: jakje.
houwen: gehouden, bewaard.
ellementen: bastaardvloek (zie blz. 383).
koeck geven: een pak slaag geven.
het myns: wat mij toekomt.
gat-vinck: ‘Plat schimpwoord in de volkstaal der 17de eeuw, vooral gewoon in de oude
kluchtspelen’ (WNT IV, kolom 346); daer ben ick seker vuer: dat zal ik zeker voorkomen (of:
daar sta ik voor in?).
salder voor spreken: zal voor haar opkomen.
Heerschip: mijnheer; staan t'samen: maken gemene zaak.
Kommisarisen: leden van de rechtbank.
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MOY-AAL

Soeckt elders yemandt die u antwóórt.
ROEMERT

Wel wat sullen wy nu doen?
KACKERLACK
2373

Met oorlof, onder verbetering myn Heeren,
Ick souw u raden, ons leger op te breken en na huys toe te keeren,
2375 En danckender een deel af, en leggen de beste Soldaten in garnisoen,
2376
'tIs haggelijck dat ghyse t'somer mooght hebben van doen
In belegeringh of slach, na rijpe deliberatie van Staten:
2378
Want dan sal't dapper op een schaap-scheeren gaan, so de luy ymmers praten:
2379
En so ghy nu oftreckt, ick weet voorseker Eelleman,
2380 MOYAAL sal u van selfs naloopen, en halen an.
ROEMERT

Meen ghy dat?
KACKERLACK

Wis; ick kan der Vrouwen aart en grillen,
Sy willen niet als wy willen, en als wy wederom niet en willen
2383
Dan willen sy van selfs.

2373
2376
2378
2379
2383

onder verbetering: onder voorbehoud van beter.
'tIs haggelijck: de kans bestaat; van doen hebben: nodig hebben.
op een schaap-scheeren gaan: tot bloedig vechten komen; ymmers: tenminste.
Eelleman: beste man.
van selfs: uit zichzelf.
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ROEMERT

KACKERLACK dat hebdy wel bedocht:
KACKERLACK
2384

Gelieftet u myn Heer, dat ick doe blasen een gemeene af-tocht?
G 4 VOROEMERT
2385 Blaast als ghy wilt.
KACKERLACK

Treck of ghy Krijslien, ghy hebt u wel gequeten,
2386
Nu wacker als Helden, en tijdt als Mannen an 't eten:
2387
Wel an ghy Jan Neef, tapt nu eens een kit, en suypt datje swiet,
2388
En gheeft hem een lustige kleeter die hans hiet.
JAN-NEEF

Heer Luytenant! ick heb sulcken droocht, get ick sel so gieten,
2390 Ick salder ten minsten een kinnetje of ses vaantjes in schieten.2390
Ick heb brangt in myn keel, en een gloeyende steen in myn Borst,
Singjoor KACKERLACK ick heb so onnatuurlycken dorst!
2393
Gants lyden myn buyck gort so, nu myn aren niet vol // binnen,
2394
Nu boerekicken myn darmen ofse rasende dol // sinnen.

2384
2386
2387
2388
2390
2393
2394

gemeene: algemene.
tijdt: gaat.
kit: drinkkan.
kleeter: klap, dus: raak hem maar eens goed; die hans hiet: die er zijn mag; vgl. vs. 665, noot.
kinnetje: vaatje (¼ ton); vaantje: een maat bier (zie bij vs. 670); schieten: mikken.
Gants lyden: basterdvloek (zie blz. 383); gort: knort; aren: ingewanden (zie WNT op Ader, I,
kolom 810).
boerekicken: rommelen, borrelen.

G.A. Bredero, Moortje

307
*
2395 Ick leydender huye nochtent in, een hachje van aarhalf ponckt!2395
2396
Met moye ses Bier, het was soo frey gheluekert van passen nae myn monckt.
2397
Het sulde duer myn gorregel, al haddet van een laydack geloopen
2398
Wy sullen by get voor onse soudy (meen ick wel) geen lant gaen kóópen.
2399
O lyden! ick mach soo smullen.
KACKERLACK

Dat lóóf ick, in die Buyck mach wat // in,
2400 Gaet heen ghy goet slocker.
ROEMERT
2400

Volcht myn allegaer na, dit gat // in.
KACKERLACK

2401

Siet toe ghy Korporaal dat ghy lustich slempt, en smetst.
JAN-NEEF

2402

Also moer, al de nacht gevochten, twee doot en niemant gequetst.

*
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402

2397 CD leydack - 2399 ACD ick in ACD wat // in
huye nochtent: vanmorgen; hachje: stuk vlees of spek; aarhalf: anderhalf.
moye ses Bier: zes lekkere kannen bier; frey (= fraey): lekker, smakelijk; gheluekert: lauw
gemaakt; van passen: juist passend; monckt: smaak.
sulde: gleed; al: als.
soudy: soldij.
lyden: verder verbloemde basterdvloek, vgl. vs. 2393.
gat: deur (van de herberg).
smetst: smult.
Also moer: ziezo, of: zeker, zo zal ik doen. Om zijn voldoening te uiten nu er niets ergs gebeurd
aant.
is, gebruikt Jan-Neef een obscene uitdrukking.*

G.A. Bredero, Moortje

308

Het vijfde bedrijf, 't eerste uytkomen.
*
MOY-AAL,

Angeniet.

MOY-AAL
2403

Eerloosde stucke vleys! wel wat sal u ghebreken?
2404
Hoe langh suldy dus dwars en twyfelachtich spreken?
2405
2405 Wat gemoffel is dit? ghy staemert in u praat,
2406
ANGNIET spreeckt uyt u mont op datmen u verstaat.
Ick wetet; 'k wetet niet, sach icker hem by legghen?
Ick was daar niet ontrent: wel wat is dit te seggen?
2409
En sal ick dan niet eens de waerheyt recht verstaan?
2410 Waarom is de Moris so steel-wijs duer gegaan?2410
Hoe komt KATRIJNTJEN doch so bitterlijck te trueren?
2412
Wien heeft haar kostel kleedt so schendich durven schueren?
ANGENIET

Wat sal ick seggen? ick rampsalige! men seyt
De swarte die hier was, en was noch Vrouw noch meyt.

*
2403
2404
2405
2406
2409
2410
2412

2403 A vette kapitaal E - 2411 BD Katrijntje
Eerloosde: eerloze, gewetenloze (zie voor dergelijke vormen Stoett, blz. 204); stucke vleys:
schepsel (vgl. noot op vs. 1856); ghebreken: mankeren.
dwars: tegenstribbelend; twyfelachtich: weifelend.
gemoffel: gemompel; staemert: stamelt.
spreeckt uyt u mont: spreek ronduit, openhartig (WNT IX, kolom 1060).
niet eens: zelfs niet.
steel-wijs duer gegaan: heimelijk ervandoor gegaan.
kostel: kostbaar.
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MOY-AAL
2415 Wat drommel was sy dan? maakt my de saak eens vroeder.2415
ANGENIET

Een Man.
MOY-AAL

Een mans persoon!
ANGENIET

Ja WRITSERT RITSERTS Broeder.
MOY-AAL

Wat segdy doch sottin?
ANGENIET

Myn Vrouw ick heb geseyt
Het ghene dat ick weet, uyt wisse sekerheyt.
MOY-AAL

Maar ANGENIETJE, secht hier eens tusschen ons beyden
2420 Waarom souw WRITSERT hem tot onsent dus doen leyden?
ANGENIET
2421

Ick weetet niet myn Vrouw, of mogelijck ten waar
+
Dat door haar schoonheyt hy verslingert was op haar.
+

o

H1r

2415
2421

maakt my vroeder: licht me in over (vgl. lat. certiorem facere en vs. 1970).
of mogelijck enz.: of het zou misschien moeten zijn dat.
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MOY-AAL

Helas ick sterf! ach ramp! myn siel sal noch verscheyen,
Ist seeckers als ghy segt, so mach sy doch wel schreyen.
ANGENIET

2425 Ja daarom weentse, en siet, daarom kermtse vast.2425
MOY-AAL
2426

Ghy Meer! had ick u niet haar gaad' te slaan belast?
ANGENIET
2427

Ghy bevaalt haar de MOORIN.
MOY-AAL

'kben oorsaack van dit dolen;
Want ick heb selfs de Kat de soete-melck bevolen.
Wat voor een mensch komt hier?
ANGENIET
2429

ay sus myn Vrouw, verwis
2430 Wy zyn gebercht, hier is de valsche schijn-Mooris2430
2431
Siet aen myn slinckerhant: waer na staen wy en drieghen?
2432
Laet ons die stuckedrochs ghelyckerhant toevlieghen,
2433
En slaen hem so muruw en so plat als een Schol.

*
2425
2426
2427
2429
2430
2431
2432
2433

2423 CD Helaes - 2428 B soete melck
vast: aldoor.
Meer: wijf, eigenlijk: merrie, zie de noot bij vs. 1956; gaad' slaan: passen op.
bevaalt haar: vertrouwde aan haar toe; dit dolen: deze ‘misstap: overtreding, ongeoorloofde
handeling’ (WNT III, tweede stuk, kolom 2767).
sus: sst; verwis: zeker.
gebercht: gered.
en drieghen: te talmen.
de stuckedrochs: het stuk bedrieger.
muruw: murw.
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MOY-AAL

Wat kunnen wy hem doen? sottinne zydy dol?
2435 Dat hy maer eens begon, hy sou ons onder smijten.2435
ANGENIET
2436

Ick sou hem krabben, en die diefsche keel af bijten,
2437
Dien eer-vergeten loer!
MOY-AAL

Nu ANGENIETJEN houwt.
ANGENIET
2438

Wat onbeschaamt ghesicht, hy is noch even stout.

Het tweede uytkomen, int vijfde deel.
Moy-aal, Angeniet.
2439
Alsoo REYNIER en ick te samen ginghen wand'ren
2440 Na zynent, op dat ick van kleed'ren mocht verand'ren,2440
So gaat hy eerst in huys, en liet my staan voor duer;
2442
En juyst so 't wesen wouw, zyn Vader die was vuer
2443
Inde winckel, besich om de lieden te gerijven;
2444
En siet zyn Moeder stont en buurden met haar wijven,
WRITSART,

*
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2442
2443
2444

2435 D ondersmijten. - 2436 A*BD afbyten - opschrift A Int 't D vijfde Bedrijf. - 2439 A Kleine
sierletter A
Dat: als.
diefsche: gemene.
loer: loeder, schelm; houwt: hou je kalm.
stout: brutaal.
Alsoo: toen; wand'ren: lopen.
Na zynent: naar zijn huis.
so 't wesen wouw: zoals het toeval wilde.
gerijven: helpen, bedienen, te woord staan.
stont en buurden: stond een buurpraatje te houden; wijven: buurvrouwen(?).
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2445 So dat ick onbesien daar niet wel kon ingaan:
2446
Terwijl ick op de straat dus guwende bleef staan,
So sach ick d'eene vrient, en d'andre van myn kennis
2448
Verby myn snuyven heen, ick vreesde voor een schennis:
2449
Dies streefden ick myn best, al wat ick loopen mocht,
2450 De flouweele Burghwal langs tot ginder ande bocht2450
2451
Na 't Water-poortje toe: doen achter byde vesten,
2452
Tot ande Bosjes-brugh, en hier en daar ten lesten,
2453
So dat ick moe en mat, en t'eynde van men aam
Tot hier geloopen ben, vermits dat ick myn schaam
2455 Dat my of Man oft Vrouw mocht komen dus te kennen,2455
Het welck myn achtbaarheyt niet luttel soude schennen.
Maar hola! wie zyn dit? 't is MOYAAL met haar meyt;
2458
Wat sal ick doen? de Hane-voet is myn ghebreyt.
2459
Wat pas ick oock op haar? ick kan my wel verweeren.
MOY-AAL
2460 Komt gae wy na hem toe: goeden dach vrouw met eeren.2460
Syt ghy het dienst-wijf niet, die eer datmen u joegh
Wech liept?
WRITSART

Och ja Jufvrou.

*
2446
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2455
2458
2459
2460

2446 A*BCD op dees - 2447 A*BCD van zijn e.d. - 2460 D Kom CD gaen wy aant.
guwende: verlangend uitziende.*
snuyven: zich snel voortbewegen (WNT XIV, kolom 2445-2446 sub 9); schennis: schandaal.
streefden: spoedde mij.
aant.
de flouweele Burghwal: de even zijde van de O.Z. - Voorburgwal.*
't Water-poortje: ‘een kleine doorgang in den stadsmuur, in de kromming van den Zeedijk’
(Stoett 205); vesten: buurt nabij de stadswallen.
Bosjes-brugh: brug over de Kloveniersburgwal, waar nu de Hoogstraat is.
men aam: mijn adem.
kennen: herkennen.
aant.
de Hane-voet is myn ghebreyt: het ergstes staat mij te wachten.*
pas op: geef om.
vrouw met eeren: fatsoenlijke mevrouw (ironisch).
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MOY-AAL
2462

Wel is dat nu ghenoech?

H 1 VOWRITSART
Och neent lieve Jofvrouw, wilt ghy myn dit vergheven,
Ick salt warachtelijck niet meer doen van myn leven:
2465 Vildtme doen ick het weer.2465
MOY-AAL

Hoe quaam 't dat ghy wech liep?
2466
Hieldt ick u al te ruym, of te kort onder swiep?
WRITSART

Neen ghy.
MOY-AAL

Wel waarom dan?
WRITSART
2467

maar ic vloot haastelicken
Uyt vrees om dat ick docht, dat sy myn souw verklicken.
MOY-AAL

Wat hebdy dan gedaan?

*
2462
2465
2466
2467

2464 A*BCD sal 't - 2465 BC quam 't dat
ghenoech: alles (wat je te zeggen hebt).
doen ick het: als ik het doe.
Hieldt ... ruym: liet ik u te veel vrijheid; onder swiep: lett. onder de zweep, onder de duim.
maar: nou.
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WRITSART
2469

Ick weet niet, niet en myt.

MOY-AAL
2470 Is dat dan niet met al, ghy schender als ghy zyt!2470
Ghy bedriegher, ghy fiel, is dat maar een kleynicheyt?
2472
Datmen een goet mans kint ontset van haer reynicheyt?
2473
En dat noch met ghewelt, foey! wat een gruw'lijck stick.
WRITSART

Ick meenden dat sy was een Meyt ghelijck als ick.
ANGENIET

2475 Een meyt ghelijck als ghy! o doot! wat houdt myn achter?2475
Dat ick u niet en vat in't hayr? ghy vrouwe-krachter!
2477
Ghy schellem! ghy eer-dief! ghy boos-wicht in u huyt!
Ay siet; de guytery siet hem ten ooghen uyt.
Ja wel dese schavuyt komt hier noch met ons gecken:
2480 Mocht ick begaan ick souw de ooren hem of trecken.
MOY-AAL
2481

Hoe ist hier, sydy mal? gaat wech stracx an een sy.

*
2469
2470
2472
2473
2475
2477
2481

2474 B meende
niet en myt: geen zier.
als: dat.
een goet mans kint: meisje van goede familie; ontset van: berooft van.
stick: (wan)daad (in vs. 2517 stuck).
o doot: basterdvloek; (vgl. vs. 2399); houdt myn achter: belet mij.
boos-wicht in u huyt: doortrapte booswicht (vgl. Symen sonder soeticheydt vs. 165 en Lucelle
vs. 414, aant.).
stracx: dadelijk.
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ANGENIET
2482

Om die galligert niet; ick ben so goet als hy,
En vry wat beter oock als hy of syns gelijcken,
2484
Krijgh ick u op den Dam, ick salje so uytstrycken;
2485 Dattet u huegen sal, hóór ghy dat wel rabbauwt?
MOY-AAL
2486

Gaat heen en doet u werck, hoe leyt dit wicht en snaeuwt?
2487
't Is langh genoech getwist, ANGNIETJE laat dat dryven,
2488
En staat wat achter of, laat my met hem hier blijven.
2489
Voorwaar WRITSERT ghy hebt hier angerecht een daat
2490
2490 Die oevel souw vergaan wistet de Magistraat:
2491
Een dingen sekers die u aansien sal vermind'ren,
2492
Dat ghy te schande brenght de goede lien haar kind'ren:
Want dese schendery, en boose Vrouwe-kracht,
2494
Sal seer ontsuyveren de eer van u gheslacht;
2495 Met lachter en met smaat: oock sullen alle Vromen2495
U schuwen als de pest, en nimmer met u komen
2497
In handelingh te treen: waarlijck het is een dingh
Dat gants niet voeghlijck is voor sulcken Jongelingh,
Ghelijck ghy wesen wilt: ghy hebt my so warachtich,
2500 Als ick hier levend sta gemaackt so twijffelachtich,2500
2501
Dat ick noch sin, noch wit, noch reden heb, noch raat

*
2482
2484
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2494
2495
2497
2500
2501

2486 D de wicht - 2489 CD aengerecht
galligert: galgenaas.
uytstrycken: onder handen nemen.
hoe leyt dit wicht en snaeuwt: wat ligt me zo'n schaap te snauwen (vgl. vs. 806, 810).
aant.
laat dat dryven: laat dat varen, hou op.*
achter of: achteraf, op een afstand.
angerecht: uitgehaald, gepleegd.
oevel ... vergaan: slecht voor je zou aflopen.
dingen: ding, zaak.
goede lien: fatsoenlijke mensen.
ontsuyveren: bezoedelen.
lachter: schande; Vromen: fatsoenlijke mensen.
in handelingh treen: betrekkingen aanknopen (handeling: omgang).
twijffelachtich: vertwijfeld (Stoett; misschien slechts: onzeker van mezelf?).
wit: verstand (Vgl. Oudemans, Taalk. Woordenb. (...) Hooft 446: De regeering scheen ... nocht
zin noch wit te hebben, verklaard als ‘verbijsterd (te) zijn’. Oudemans, Woordenb. (...) Bredero
blz. 488 citeert van Spiegel Hertsp. VI vs. 249: Ja, zin, wit, en verstand, de min kant al
verquisten); raat: overleg.
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Om te besluyten tot verschooningh van dit quaat.
2503
Kan de besinningh so schoon van een Mensch vervremen?
2504
'k Weet inder waarheyt niet wat dat ick voor sal nemen,
2505 Myn sinnen zynt niet eens, maar kib'len met melkaar,2505
Den een die wil het een, den ander wil het aer
2507
Ten opsicht vande Maacht, die ick voor dese mienden,
2508
Eer sy was geschoffiert te brengen an haar vrienden,
+
2509
Om my te vord'ren met dit kost'lijck present,
2510 In haar geduurige jonst en vrientschap sonder ent;2510
Myn opset en myn hoop die zijn my nu ontschoten,
2512
Mits ghy uyt snoode lust haar Maachdom hebt ghenoten.
WRITSART
2513

Maar ick verhoope nu, en 'tvalt my schierlijck inne,
Dat tusschen u en my met onverwachte minne,
2515 De hartjes onderlingh sal worden t'saam genaeyt2515
2516
Met ontarnbare trouw, en goe genegentheyt.
2517
Het villicht dat dit stuck en lelijckheyt der saken,
2518
Een gront-vest, en een boom van sulcken jonst sal maken
2519
Als oyt beschreven is: 't is mooghlijck oock voorsien
2520 Dat door dit quaet begin een grooter goedt sal schien.2520

*
2503
2504
2505
2507
2508
2509
2510
2512
2513
2515
2516
2517
2518
2519
2520

2506 A aer; - 2509 D voord'ren CD kostelijck - 2513 A*BCD schielijck - 2514 A*BCD So(o)
tusschen - 2515 A*BCD onderlingh te worden - 2517 CD vil licht
schoon: geheel en al; vervremen: vervreemden, scheiden.
voor sal nemen: zal beginnen.
sinnen: gedachten.
mienden: van plan was.
vrienden: familie.
vord'ren: vooruit brengen.
haar geduurige jonst: hun blijvende welgezindheid.
Mits: doordat (ook in vs. 2525).
schierlijck: plotseling.
sal: enkelv. voor meervoud, in de lijdende zin.
ontarnbaar: onverbrekelijk (lett.: niet los te tornen).
villicht: = viel licht, het zou licht gebeuren (zie WNT XVIII, kolom 1141); lelijckheyt der saken:
ongunstige toestand.
boom: bodem, grondslag; sulcken: zulk een; jonst: genegenheid, vriendschap.
voorzien: voorbeschikt.
schien: geschieden.
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MOY-AAL
2521

Ghewis ick houwter voor, en wil oock vruntschap houwen.
WRITSART

Doch siet, dit bid ick u, dat ghy maar wilt vertrouwen,
Dat 't gheen hier is ghebuert uyt quaat-doens luste niet:
Maar door myn sinlijckheyt, en liefden is gheschiet;
2525 Mits d'onbedachte jueght en rypheyt my andreven.2525
MOY-AAL

Voorseker ick gelooft, dus wertet u vergeven
2527
Met een goetwillich hart, en neemt oock an in't soet,
'k Ben so onmenschlijck wreet noch hart niet van gemoet,
2529
(O WRITSART!) noch so slecht oft weynich niet ervaren,
2530 Of 'k weet wel wat voor kracht de stercke Min kan baren.
WRITSART
2531

Veel-waarde brave Vrouw ick sweert u op een nie,
Hoe ick u meerder hoor, hoe ick u liever sie.
ANGENIET

2533

Myn Vrouwe siet voor u, en wilt hem niet gelooven;
Hy heeft u lief, waarom? maar om u eer te rooven,

*
2521
2525
2527
2529
2531
2533

2526 D gheloof, - 2528 D onmenschelijck A gemoet.
ick houwter voor: ik acht het mogelijk.
Mits: doordat; rypheyt: manlijkheid (of: geschikte gelegenheid?).
neemt: ik neem het; in 't soet nemen: goed opnemen.
slecht: onnozel.
op een nie: opnieuw.
siet voor u: wees voorzichtig.
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2535 Gelijck hy TRIJNTJE deed: ay spiegelt u an huer:
Siet ick waarschuwje noch.
MOY-AAL
2536

Nu snaversnel gaat duer.
WRITSART

Al hadt ick om te doen gelegentheyt verwurven,
2538
En wouw ick willen schoon, ick soudt niet dencken durven.
ANGENIET

Neen ick geloof u niet.
MOY-AAL

Swijght stille mach het zyn.
WRITSART

2540 Met alle nedricheyt so onderwerp ick myn
In u beschermingh, en hoop u te beroeren
Tot medelyden, om myn saack so uyt te voeren,
Dat ick KATRIJNTJE krijgh tot myn wettighe Vrouw,
En weygert ghy myn dit so sterf ick van rouw.
MOY-AAL
2545 Gaat met u Ouders dat eerst wijslijck overlegghen.
WRITSART
2546

Myn Vader salder niets met allen teghen segghen,
2547
Alst maar een Dochter is van eerelijck gheslacht,
En deuchd'lijck van ghemoet.

*
2536
2538
2546
2547

2540 D nedericheyt - 2544 A*BCD sterve
snaversnel: kletskous (uit: snavelsnel); gaat duer: maak dat je weg komt.
wouw ick willen schoon: ook al zou ik het begeren.
met allen: helemaal.
eerelijck gheslacht: fatsoenlijke familie.

G.A. Bredero, Moortje

319

*
MOY-AAL

So ghy een luttel wacht,
Ghy sultet hooren van g'loofwaardighe getuyghen;
2550 Haar Broeder haalt de Min, wiens Melck sy plach te suyghen
2551
Doen sy een kindtjen was: dees sal u doen bescheyt
2552
Van d'ouwders en van haar, met al d'omstandicheyt,
2553
En hoe sy zyn ghedaalt hier van de aldervroomste.
WRITSART

Ach ja ick ben te vreen te wachten tot haar koomste.
H 2 VOMOY-AAL
2555 't Is wel so raatsaam dat wy t'samen binnen gaen
Om haar te wachten daar, als hier op straat te staen.
WRITSART
2557

Myn harte ioockt my seer met yverich verlanghen.
ANGENIET

Jofvrouw wildy in huys dien schender noch ontfanghen?
MOY-AAL

Waarom niet?
ANGENIET

Gelóóft myn, so ghy't doet ghy bent geck.
2560 Want hy sal u op nuw spelen een slimmer treck.2560

*
2551
2552
2553
2557
2560

2552 A Met
Doen: toen; doen bescheyt: inlichtingen geven.
met al d'omstandicheyt: met alle bijzonderheden.
sy zyn ghedaalt: zij afstammen; aldervroomste: meest geachten.
ioockt: jeukt, verlangt.
spelen een slimmer treck: een erger poets bakken.
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MOY-AAL
2561

Swygt, het! dit klueter hier!
ANGENIET

't Schijnt dat ghy weynig kennis
2562
Draagt van zyn boevery, en overgeven schennis.
WRITSART

Ick sal geen quaet doen, lief!
ANGENIET
2563

Ick vertrouw u niets quant,
Dan Molensteenen, en die naulyx op haer kant.
WRITSART

2565 ANGNIET bewaart myn selfs.2565
ANGENIET

Dat sal ick my wel myen.
MOY-AAL

Siet daar haar broeder komt, gaet ghy nu wat ter syen.
WRITSART

Ick ben verlegen, ach! ick bid u gaen wy in,
2568
Ay Goude MOY-AALTJE: want ick ben niet van sin,

*
2561
2562
2563
2565
2568

2563 AB niets quant - 2565 D Angnietje
het: God (zie de aant. bij vs. 816); dit klueter hier: hoor me dat schaap!
overgeven: schandelijk (eig. prijsgegeven, losgelaten).
vertrouw: vertrouw toe; (Zie voor de uitdrukking Stoett, blz. 207); quant: kwant, kerel.
bewaart myn: pas op mij.
aant.
Goude: lieve schat van een.*
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Noch ick en sal althans in geener wys begeeren
2570 Dat hy myn op de straat sal sien in dese kleeren.
MOY-AAL

Wy zynder immers by: of hebdy noch wat schaamt?
WRITSART

Dat ist.
ANGENIET
2572

Dat ist. ghy benter seker voor vernaamt,
Hoe duechd'lyck is die knecht, en hoe vroom van gedachten,
Die hem niet en ontsiet een Dochter te verkrachten?
MOY-AAL
2575 Treet in.
WRITSART

gaat voor, ick volch.
MOY-AAL
2575

ANGNIETJE toeft wat, beyt
Op dat ghy FREDRICK en de MINNE binnen leyt.

*
2572
2575

2569 B gheenerwijs - 2573 A*BCD deughdelijck e.d. - 2576 CD Frederijck
vernaamt: bekend, ironisch: daar ben je nogal bekend om.
beyt: wacht.
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Het vijfde deel, het darde bedrijf. .
*

Frederyck, Geertruy.
WAt inval quam sich strax verbeelden in myn sinnen
So ernstachtich? om een sulcken vondt te vinnen
2577-2579
Om van gelyck te doen dien overkomen guyt:
2580 Die ons so dapper heeft met list gestreken uyt,2580
En brengt een Jongman hier, in schyn al van een Meysje.
k'Selt hem vergelden we'er krijgh ick hem maer een reysje.
ANGENIET,

FREDERYCK
2583

Nu Besje spoetje wat, en treet wat harder an?
GEERTRUY

Och, och myn lieve kynt! meen gy dat ick wel kan?
2585 Och vaar 'kheb sulcken dicken buyck, en de biennen2585
2586
Die binnen ouwt en of, sy willen my niet dienen.
2587
Och doe ick in myn tijt was, doe was icker sulcken ien;
2588
Ick was een Meyt, als een paert, ick kon ryen en omsien.
Ick hadt hangden an men lyf, in ick konse uyt de mou steken,
2590 Maer nou ist niemendal. och de ouwerdom komt met alle gebreken,
2591
Ick heb men tyt 'ehadt: nou ist ionge luyer buert,

*

Bedrijf: hier heeft deze term blijkbaar de betekenis van scène, toneel; bij vs. 2403 betekende
hij: bedrijf, akte
toneelaanwijzing CD Angeniet, A*BCD Geertruyt
2577 A kleine sierletter W - 2582 A*CD 'kSel't - 2587 AA*ickir - 2589 CD en ick - 2591 A
hebmen A*CD heb mijn

2577-2579

Wat inval ... te doen: (Onduidelijke vertaling van Bourlier 98 r : ‘Que, que pourroit-il venir
maintenant en l'entendement! Quoy à bon escient! au moyen de quoy ie rende la pareille à
ce sacrilege-là’, misschien is ongeveer bedoeld: Wat voor idee zou zich nu dadelijk in mijn
geest vormen, weldoordacht, om een zodanig plan te vinden dat ik die doortrapte schurk met
gelijke munt kan betalen.)
gestreken uyt: te pakken genomen.
Besje: lett. grootmoedertje (bestemoertje).
vaar: man.
of: versleten, op.
doe: toen; in myn tijt: in mijn goede tijd; sulcken ien: zo eentje, zo'n beste.
ick kon ryen en omsien: ik was van alle markten thuis.
ionge luyer: van jonge mensen (lett. jongelui hun).

*

2580
2583
2585
2586
2587
2588
2591

o

G.A. Bredero, Moortje

323
*
2592
Als iou en ious gelyck. ick sey vlus tuegen onse Guert:
2593
Och vaer rust wat; ick ben so loof, ick macher niemier tuegen.
FREDERYCK
2594

Besje u gedenckt al wat.
GEERTRUY

Ja kynt men mach wel huegen
2595 Vande Beniste op-loop hier binnen Amsterdam,2595
+
Die alderierst met brangkt uyt de Souwt steech quam,
2597
Door die met siep-gesmeerde krytende naackt-loopers.
2598
Dan seker daar binne nouw wel degelijcke luy onghder de Doopers:
2599
Maar Knipperdolling, en Jan van Leyen, dat waren twie schalcken,
2600 De tyt die staat eschreven in de nuwe Kerck ande Hane-balcken,
En na datmen dunckt 't was in't jaer van vyfendartigen:
2602
Haddent de wet niet voorsichtich stracx gaen behartigen
2603
't Souwt slecht ehad hebben: ja myn is vry al wat over 'thóóft eloopen,
2604
't Machmen wel 'ehuegen datmen twyntich ayeren plech te koopen
2605 Om een stuyver, en een moye vuegel met een juecht om drie groot,2605
2606
En om een oortje atmen sen buyck vol melck en witte-broot,
2607
En men koft een hielle schoot nuwbacken Wormer Misschuytjes

*
2592
2593
2594
2595
2597
2598
2599
2602
2603
2604
2605
2606
2607

2592 A Guert. - 2594 A*BC niemer D niemeer - 2596 B Soutsteegh CD Souwt-steegh - 2603
D vry ontbr. - 2604 A*BCD pleecht - 2607 D nuwebacken
vlus: zojuist. (Ze maakt de zin niet af, vs. 2593 is gericht tot Frederyck.)
loof: moe; macher: kan er.
gedenckt: heugt; men: mij; wel: goed.
aant.
Beniste op-loop: het oproer van de Wederdopers in 1535.*
siep: zeep.
Dan: maar.
schalcken: schurken.
de wet: de overheid; voorsichtich: met vooruitziende blik; stracx: dadelijk.
't Souwt slecht ehad hebben: 't zou er lelijk uitgezien hebben; over 'thóóft eloopen: overkómen.
't Machmen wel'eheugen: ik kan mij goed herinneren; plech: placht.
aant.
met een juecht: met plezier, gemakkelijk?*
; om drie groot: voor drie halve stuivers.
oortje: 2 duiten, ¼ stuiver.
koft: kocht; een hielle schoot: een heel voorschoot vol; Wormer Misschuytjes: beschuitjes uit
aant.
Wormerveer.*
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2608
Om ien blaeuwe ellif penningh, en men kreeg om negen duytjes
2609
Twie kopjes botter, heer kyns ick hebtje vaar so dick vertelt,
2610 Ja komt nou en reys op de beschuyt-marct, men besteet een hangt vol gelt.
FREDERYCK
2611

Ay Besje treet wat an, ick mach niet langer wachten.
GEERTRUY

2612

Gien ding mitter haast als vloon te vangen, al proper mit drachten
Ick selmen best doen, heer je vaar was sucken Man,
2614
So ongduechdelijcke goet, dat icketje niet seggen en kan.
2615
2615 Hy was niet hongts-gierich, noch niet verwaant, vermetel;
2616
Alle dommelicke sondachs so waren wy tot jouwent op de warme ketel.
2617
Noch; ick eet so garen ouwe kost, sprenck-vleys, met worst, en jues
2618
Mit Mostert: en een moye Appel-sop, o seecker, die smaackt oock niet bues,
2619
Ick mochtet so wel, en 'tis oock hiel goe provangde
2620 Vuer myn, en myns gelijcke Ouwe luy songder tangde:

*
2608
2609
2611
2612
2614
2615
2616
2617
2618
2619

2608 B ellif-penningh, - 2610 A*BCD nu een reys - 2613 CD sulcken - 2620 B Ouweluy
blaeuwe: nietswaardige (versta: niet meer dan ...); ien ellif penningh: munt van Philips de
Schone uit 1488, later 5 ½ duit of elf penningen waard, waarvan hij de naam bleef houden.
kopjes botter: houten botervormpjes van ½ of ¼ kg; kyns: kind (zie Verdenius, Stud. over
zev. eeuws, blz. 131-135).
mach: kan.
Gien ding enz.: spreekwoord uit de 16e eeuw; al proper mit drachten: netjes, kalmpjes aan
(dracht = kleine hoeveelheid).
ongduechdelijck: eig. onbehoorlijk, vandaar buitengewoon, als versterkend bijw. gebruikt,
evenals euvel, onaartig, ondieft.
hongts-gierich: gierig als een hond; vermetel: aanmatigend.
aant.
Alle dommelicke sondachs: geregeld alle zondagen*
; op de warme ketel: voor het warme
middagmaal.
Noch; ick eet so garen ouwe kost: ik houd toch zoveel van ouderwetse kost; sprenck-vleys:
pekelvlees; jues: jus.
Appel-sop: appelen, gebraden met in karnemelk geweekt brood; bues: slecht.
provangde: proviand, kost.
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2621
Wat de Man was so voldoende, hy haddet altijdt so drock,
2622
Nou Giertje (seyd hy) drinckt en reys, dan krijghje weer wat sock,
En dronck ick moye dubbelde Faaro, uyt Prochiaens vaatje, met de Mater en de
2623
Pater,
2624
Mar je Vaar was te overdaedighen genochelycken prater;
2625 Hy vertrock ien hielle Story hoe dat hy iou Moertje het evryt,2625
2626
In hoe wildt dat hy plech te loopen ruysmuysen in sen tyt,
Hoe dat hy onger sen twien, ien hielle rongde dangs, daer de Meysjes an
2627
vuersingen,
2628
Al de knechses wech ioeghen, in teghen 'er danck mit de Vrysters duer gingen.
2629
Dat mier is: Hoe dat hy Joris smeet dat hem het hóóft op een sy // hing,
2630 In hoe hum de luy met vingeren na wesen, waer dat hy verby // ging,
2631
En seyden: o sackerloosjes dat's de giest die sukken stouten hart // het
2632
Dat hy allien al de Haantjes, en Katjes vande stat wtte tart // het
2633
Mit duysent sucke sticken. In iou moer die was so rustich van gemoed
2634
Wanckt ast kermis was, dan koft sy ongs Schoon-hoofsche Koeck, en Poppe-goed:

*
2621
2622
2623

2624
2625
2626
2627
2628
2629
2631
2632
2633
2634

2622 A*B Grietje - 2623 CD En ick dronck - 2624 A*BCD g(h)enoechlijcken - 2625 A*BCD
Moertjen e.d. - 2626 D pleech - 2627 B Meysjens
Wat: wel, nee maar; voldoende: voorkomend; ook: gulhartig (Rodd.ende Alph. blz. 95, vs.
245).
sock: zog.
dubbelde Faaro: een soort sterk bier (vgl. A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte
Wigger en Snappende Siitgen, blz. 166); Prochiaens vaatje: paters vaatje: een best bier,
zoals de parochiepastoor dronk; met de Mater en de Pater: met de heer en vrouw des huizes
(vgl. Lucelle, blz. 92).
overdaedighen: bovenmate, buitengewoon.
vertrock: vertelde.
plech: placht; ruysmuysen: roezemoezen, van vrijers gezegd.
onger sen twien: met zijn beiden; hy onger sen twien ... ioeghen: constructio ad sententiam:
hij, met z'n tweeën.
knechses: jonge mannen; in: en; teghen 'er danck: of de meisjes (Vrysters) wilden of niet
aant.
(‘tegen de zin van de jongens’ is ook mogelijk); duer: ervandoor.*
smeet: sloeg.
sackerloosjes: basterdvloek (zie blz. 383); giest: kerel.
Haantjes, en Katjes: vechtersbazen.
sticken: streken, daden; rustich: goed-geefs.
Schoon-hoofsche Koeck: een vermaarde specialiteit uit Schoonhoven, nog in de 18de eeuw
(Stoett, blz. 212); Poppe-goed: speelgoed.
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2635 Ongse Niesje het noch so veel huys-raatje van stoeltjes en van banken,
Wat sal ick mier seggen: Ick heb jou Ouwers seer te bedancken.
+
Asset sinter Klaes was, so setten myn suen tot jouwent de schoen,
2638
o
+
Wat pleger jou moer Griet Jans, daar en hielle hoope goet in te doen
H3v
Hielle peper-huysjes met suycker-erreten, met Kabbeljaus ooghen, en
2639
kappittel-stocken
2640 Dat pleech onse Arent voor klock-spijs, met huydt en met hayr in te schocken,2640
2641
Noch kreeg hy een kolf van Klaasje Buytenaer songder quast, en songder schuer,
2642
Met een walbarcken warp-tol, met een staele pen, en een plaatje daer vuer,
2643
Mit een groot Embder, en een Euangely met een schrijf-boeck van fijn kapitoorye,
2644
Mit een nuwt school-bort, met een kategismus, en met de moye stoorien
2645
2645 Van Fortunates Buersje, van Blancefluer, van Amadis de Gauwelen,
2646
Wat onse jongen en kont niet uytstameren so vuel had hy te wauwelen
2647
An sen vygen, ansen nueten, ansen bockedeflensjes, en sulck gebras:
2648
Seker het kynt sager uyt so begrobbelt, dattet mier as wongder was.
2649
Wat stacker een gelt in d'Appelen? een plat-beck, een stooter, een ryer,

*
2638
2639
2640
2641
2642
2643

2644
2645
2646

2647
2648
2649

2637 D men seun - 2638 A*BCD hoop - 2644 D katigismus - 2648 CD wonder
pleger: placht er.
Kabbeljaus ooghen: soort suikererwtjes; kappittel-stocken: eig. leeswijzers in de bijbel, als
snoepgoed stokjes of amandelen met een suikerlaag bedekt.
in te schocken: naar binnen te schrokken.
kolf: kolfstok; Klaasje Buytenaer: blijkbaar de fabrikant.
aant.
walbarcken: uit hout van de ‘walberk’, blijkbaar een harde houtsoort*
; pen: punt, taats
(het plaatje zat onderaan, ter bescherming van de tol).
groot Embder: een A-B-C-boek met de gebeden uit de te Embden gedrukte catechismus;
Euangely: een soort kinderbijbel met gedeelten uit de evangeliën; kapitoorye: kaft; hier het
sterke papier of perkament dat daarvoor gebruikt werd.
nuwt: nieuw; school-bort: houten draagkastje met schuifdeksel, voor schoolbehoeften; stoorien:
histories, verhalen.
aant.
Fortunates enz.: drie veelgelezen volksboeken.*
Wat: vgl. vs. 2621; kont niet uytstameren: kon er niet over uit (in W. Sewel, Volkomen
woordenb. der Nederd. en Engelsche taalen: He was not able to speak it composedly);
wauwelen: knabbelen, snoepen.
bockedeflensjes: flensjes van boekweitemeel; gebras: lekkers.
begrobbelt: bemorst.
aant.
Appelen: sluitappels*
; plat-beck, gans of zwaan: Kleefse munt met een zwaan erop;
stooter: munt van 2 ½ stuiver; ryer: zilveren munt met een ruiter erop.
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2650 Een klimmer, vyf staate stuyvers, dat stack hy in zyn spaer-pot as een vryer:2650
2651
In as het Kors-tijdt was, dan nooden hy ons op de witte-broots sop,
2652
Heer wat gooter jou Fytje Floris een pot met gulle botter op,
2653
In dan droncke wy de Betouw, en de wijn so lustich als water,
2654
En alle drie Koningen stuurde zy ons een moye Duevekater:
2655 In jou vaar die was so milt en so ryaals, dat hy ons songer vragen2655
2656
Gaf een nieuwe-jaar, met een teerpenningh tueghen de Kopperdagen:
2657
Hy wist wat op de taerlingh liep, o myn! 't was sulcken geest,
2658
In oock so had hy wel een nachjen by de kalisen vrolijck eweest.
2659
Nou lestent sprack ick hier, hier Tuenis mit ien arm, de draagh // vis
2660 Die seyde ooc datter sukken rustigen man noch niet inde hiele Haag // is,2660
2661
So wurp hy over de nagel: hoort iens FRERICK ick moetet jou verslaan,
2662
De Man hetmen te ongduechdelijck vuel vrientschappen edaen,
Ja al haddet myn eyge man eweest, hy mochtme niemier edaen // hebben,
2664
Het was hum onpersybelijck dat hy onghetroost souw vanmen egaen // hebben,
2665 Heer hy hadmen so lief: want ick was niet lelijck in myn jeught,
Ick was het moyste meysje inde buurt (seyden de luy) maar wat en vrueght
2667
Hadde wy alle Vastellaevens tot jouwent, je backten wafel-koeken,

*
2650

2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2664
2667

2655 CD sonder - 2658 A*B nachtjen - 2660 D sulcken ACD is - 2661 CD Frederic - 2663 D
niemeer - 2664 A* hun CD hem
klimmer: oorspr. Gelderse munt met klimmende leeuwen, ½ stuiver; vyf staate stuyvers: een
stuk ter waarde van 5 stuiver, sedert 1603; daarvóór (1578) 4 stuiver; hy is hier weer de vaar
van vs. 2613 vlg.; as een vryer: flinkweg (Stoett 303).
In: en; Kors-tijdt: kersttijd; witte-broots sop: broodpap van wit brood.
aant.
Fytje Floris: een dienstmeisje?*
(jou: jullie, bezittel. vnw.); gulle: zuivere.
Betouw: wijn uit Poitou.
aant.
zy: je moeder (zie vs. 2648); duevekater: tarwe- of krentenbrood in de Kersttijd.*
ryaals: royaal; songer: zonder.
nieuwe-jaar: nieuwjaarsfooi; teerpenningh: fooi; Kopperdagen: vrije dagen aansluitend aan
Nieuwjaar.
wist wat op de taerlingh liep: eig. wist welke kansen de dobbelstenen boden; dus: wist wat
er te koop was.
In: en; kalisen: doordraaiers.
hier (althans het tweede): je weet wel, hoe heet hij ook; draagh vis: visdrager (die de vis van
de markt thuis bezorgt).
rustig: royaal.
So wurp hy over de nagel: zo onbeperkt gul was hij (vgl. WNT IX, kolom 1492); verslaan:
vertellen.
ongduechdelijck vuel: zie vs. 2614; vrientschappen: weldaden (eig.: vriendendiensten).
onpersybelijck: onmogelijk? (Stoett veronderstelt blz. 216 een verbastering van impossible);
onghetroost: zonder sexueel bevredigd te zijn.
alle Vastellaevens: altijd met Vastenavond.
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2668
En as ick dan wat op ehaalt was met een mouwe-spelt, dan quam ickje besoecken
2669
Met jou suster, trouwen hoe liepen de kyeren daer heen en weer,
2670 Hoe spuelde wy suycker-noompje, slabber op, slabber neer,2670
2670-712671
Daer leyt een gouwe penning voorje neer, wy kneppelde de koeckjes,
2672
Hoe ribsakten en hoe stoeyde wy mekaar inde schuyl-hoeckjes?
2673
Hoe moy kon ick singhen Aallemoer wat doeje ande schop?
2674
Hoe quam jouw Nooms Kyeren telcke staegh, en seyden al op!
2675 Het was te dubbeld ondiefd, se verwongderden huer dieder by saten2675
+
2676
Sy gavent de hongt, sy stoptent ewech, en vernielde mier asse aten.
2677
o
+
Ick heb tot jouwent wel wil ehad, jou huys was myn uythof:
H4r
2678
Heer het was so reyn; 'tis jammer, alle goe benieren raken of:
2679
As wy tot jouwent te gast waren, je vaar sneet gien stiefvaars sticken,
2680 Seker hy slacht myn, ick houw niet vande kleyne slickermicken:2680
Myn Maagh was altijts so graagh, ick voelden selde gronckt,
2682
Of men Buyckje stonckt lustigh op de liest, ick mien moytjes ronckt,
Ick weet niet dat ick myn leven soeter of geruster // at.

*
2668
2669
2670
2670-71
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2682

2670 AA*B slabber op, slapper neer, 2674 A*BCD quamen D telcken - 2675 A*CD
verwongderen AA*B die her by - 2677 A jouweut - 2681 A sel de
op ehaalt met een mouwe-spelt: volgens Te Winkel: als mijn wijde mouwen met een speld
opgehouden waren; blijkens WNT IX, kolom 1188: opgeknapt, mooi gemaakt.
kyeren: kinderen.
suycker-noompje: blindemannetje.
slabber op, slabber neer, Daer leyt enz.: blijkbaar een liedje bij een niet nader bekend spel,
aant.
misschien suycker-noompje?
(Een slabber zou een doek of lap kunnen zijn).
kneppelde: knuppelden. Men sloeg de koek, die in een ijzeren beugel hing, doormidden.
ribsakten en stoeyde: stoeiden en liefkoosden.
Aallemoer enz.: onbekend liedje.
quam: kwamen; Nooms Kyeren: neefjes en/of nichtjes; telcke staegh: telkens; en seyden al
op: en zeiden: alles moet op.
te dubbeld ondiefd: buitengewoon aardig.
Sy: de oomskinderen; ewech: weg.
wil ehad: plezier gehad; uythof: pleziertuin.
reyn: heerlijk; benieren: gebruiken; raken of: raken eruit, gaan verloren.
sticken: sneden brood.
hy slacht myn: hij is net als ik; slickermicken: uit slikkeren (slikken) en mik: kleine lekkere
beetjes.
Of ... liest: eer mijn buik strak, gespannen stond (liest: leest).
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FREDERYCK
2684

Ick heb daar nu genoech of, praatme van myn Suster // wat.
GEERTRUY

2685 Jou Suster KATRIJNTJE die is over 'tvongkt gehouwen en ghedoopt2685
2686
Van onse Heer Bestoor, hoe hiet hy nu oock? zyn naam loopt
2687
Verby me monckt: dats alliens; s'is van aansicht wat schotich,
2688
En tusschen 'tblanck en 'tbruyn, maar s'is een weynich sprotich.
2689
Ick hebber so menichmaal ebakert, en traertje me espuelt by de kaars,
2690 Wat ick macher mier as hongdertmaal esoent hebben voor haer naars.2690
2691
Sy het ien maeltjen in huer neck, daar is sy me ebooren,
En sy het twie roo vlackjes an huer voorhooft, recht van vooren,
2693
In huer kleyne slincker toontjes, die legghen op menkaar,
Ick souwse wel kennen al wasset over honghdert jaar.
FREDERYCK

2695 Al watse seyt dats waar, ay Minnetje so gaat voort.
ANGENIET

Wel FREED'RIJCK hebdy nu 't recht bescheyt ghehoort?
Kundy nu uyt 'thooft den twijffel al wat sluyten?

*
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2693

2684 D ghenoch - 2688 ABC 'tblancken en D sproetigh. - 2693 - A*BCD men kaer, of: van (nl. gehoord, zie vs. 2594, waar hij deze herinneringen uitlokte).
'tvongkt: de doopvont.
Bestoor: pastoor; loopt verby me monckt: zweeft me op de tong.
dats alliens: dat is om het even; schotich: smal.
sprotich: sproetig.
traertje me espuelt: ermee gespeeld, ‘wsch. onder het zingen, van trara’ (WNT XVII, eerste
stuk, kolom 2141).
Wat: wel, nee maar; naars: achterste.
maeltjen: vlekje.
In: en; slincker toontjes: tenen van de linkervoet.
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FREDERYCK

Sy kentse, en sy noemt de Teyckens my van buyten.
ANGENIET

Sekers dat doet my wel, ick ben ick weet niet hoe
2700 Want ick u Suster draagh een goet genoegen toe.2700
Ay lieve gaat toch in, 'tis al een wijl geleden
2702
Dat u myn Vrouw verwacht, gelieft u in te treden.
2703
Daer is de Vagebonckt, ay siet eens hoe hy treet,
2704
Hoe parmantich, hoe prat, of hy't selver wel weet
2705 Hoe kost'lijck dat hy 't maackt? hebje van al u daghen2705
2706
Sulck dray-aarsen gesien? ick kant niet wel verdragen.
2707
Hoe fackseert hy die kraagh, hoe versolt hy die muts:
2708
O wat een speldekoker! gants oortjes datsen puts!
2709
Wel hoe dus wiltweyich? hy slingert met zyn Mantel
2710 Of hy wilt was, ay siet, om Godswil wat ghetrantel?2710
Weet hy wel wat hy wil? ja wel ick arme geck,
2712
Wat laat ick my duncken? ick wet ick u een treck
2713
Sal spelen die hans hiet: wilt my maar eens slagen,
2714
Ick sal u bylo een vervaert aers-gat anjagen.
2715 Ick gae na binnen toe alleenich tot dien endt,
2716
Op dat ick seker weet of tMeysjen is bekent;

*
2700
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2712
2713
2714
2716

2709 A*B met Mantel CD met de mantel - 2713 A*BCD willet - 2714 A*BCD an jaghen
een goet genoegen: een goed hart.
gelieft: gelieve het, het believe.
de Vagebonckt: nl. Koenraat.
prat: trots.
't maackt: het doet (nl. het ‘treden’).
dray-aarsen: met zijn achterste draaien.
fackseert: martelt (eig. vexeert); versolt: knoeit, kreukelt.
speldekoker: zakje buiten aan de broek voor de penis; hetzelfde als puts; gants oortjes:
basterdvloek (voor: Gods woord??), zie blz. 383.
aant.
wiltweyich: opgewonden, met brede gebaren.
ghetrantel: gedrentel.
laat ick my duncken: verbeeld ik me.
die hans hiet: reuzengroot; wilt my maar eens slagen: als 't mij maar eens lukken wil.
iem. een vervaert aers-gat anjagen: iem. 'm laten knijpen.
bekent: herkend (of haar identiteit is vastgesteld).
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En dan sal ick daer nae in allerley mannieren
2718
Om hem te strijcken uyt, een schalckheyt versieren.

en Angeniet die luystert.
2719
Ick mach eens gaen besien hoe 't WRITSERT gints al maackt.
+
2720
Gants lichters! is hy maer aen syn wil en wensch geraeckt,
2721
Wat dofjes, wat slempjes willender dan oplóópen
Voor myn? 'kwedt daty hy mijn voorseker sal kóópen
Een nieuwe Mantel, of een kleet van 'tbeste stof.
2724
Wat ketel-dicht, wat kreeft-dicht, wat eer, en wat lof
Salmen van myn dichten? hoe sal elck van mijn spreken!
2726
Om dat'ck een loose hoer so fray heb uytgestreken:
2727
Want heb'cker niet ontmomt door mijn scharpsinnicheyt
Dat meysjen daer hy so syn sin op hadt gheleyt?
2729
Dat sonder sporrelingh van schande noch van schaden,
2730
Alleen door het beleyt van mijn voorsichtich raden.
En dan het ander noch! myn dunckt, ik sech u, dat
Ick hóór hier om oock loon te trecken van de Stadt.
Of men hóórt myn om 'thóóft te vlechten en te cieren
2734
Met een schackeerde krans van róósen en lauwrieren,
2735
Voornaamlyck om dat ick door myn versocht verstandt
Gelegentheyt so goet, en sulcke middel vant:
KOENRAAT

2720

2725

2730

2735

*
2718
2719
2720
2721
2724

2726
2727
2729
2730
2734
2735

2717 A*BCD manieren, - 2720 A*BCD aen wil - 2721 B op loopen - 2722 A*BCD voorseker
wel sal - 2726 A om dat dat 'ck A*BCD Om dat ick
te strijcken uyt: beet te nemen; een schalckheyt versieren: een slimme streek bedenken.
Zonder nadere aanduiding begint hier het vierde toneel van het vijfde bedrijf.
Gants lichters: basterdvloek met onzekere betekenis.
dofjes: buitenkansjes; slempjes: tractaties; oplóópen: te wachten zijn.
ketel-dicht: juister ketendicht, waarbij het eind van een vers rijmt met het begin van het
aant.
volgende
; kreeft-dicht: retrograde, gedicht dat ook van achteren naar voren gelezen een
goede zin geeft.
loose: sluwe.
ontmomt: (mompen = bedriegen) listig ontfutseld.
Dat: en dat nog wel; sporrelingh: tegenstribbeling.
voorsichtich: slim, vooruitziend; raden: raadgeven.
schackeerde: geschakeerd, gemengd.
versocht: beproefd.
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2740

2745

2750

2755

*

2737
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2746
2747
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759

*
2737
Dat dese Jongelingh mocht komen te bekennen,
Van wat natuur en aart de lichte vrouwe bennen:
2739
Op dat hy sich daer na mach wachten, en dat hy
2740
Met wacker opmerck let op al haer boevery:
2741
Van boven zynse schoon, en 'tschijnt al vry wat jenters
2742
Alst inder waarheyt is, want onder zyn't maer slenters.
2743
Maer krygen sy wat gelts van haer pol, van haer lief,
2744
So tyen sy nae 'thuys hier van Gerrit den Dief,
En huuren daer een kleet, of lossent uyt de Lommert,
2746
Of na de Schoyer, of daer 'tgoedtjen is bekommert,
2747
Hier by een Juffrouw Lors, of by een gier'ghe Vreck:
Want selden zynse ryck, maer altyts vol gebreck:
Met dit geleende goet sy fijntjes haer op proncken.
Komter dan een snoeppert die half is beschoncken,
2751
Soo schrijftmen twee voor een, dan gaetet daer heel grof,
2752
Men licke-pot om strijt, het macher dan wel of.
2753
Dan ismen daer heel duyts, dan gaetet op een sluycken,
2754
Door huykevaaken snoodt met groote steene kruycken,
2755
En leere vlesschen van sesthien mingelen Wijn,
2756
Van Wijn-kóópers die (god wouws) be-eedicht zyn,
2757
Die ick nochtans wel ken, maer ick selder niet noemen,
2758
Hoewel der tolle-dief hem sulcx durft beroemen.
2759
Daer komt dan een gerit allengsjes by in huys,

2741 A*C vry want
2751-2768 zijn in D vervangen door de tekst die hierachter op blz. 374-376 is afgedrukt. 2752 A Met licke-pot - 2756 A*BC die noch (God wouws) - 2758 C durf
bekennen: ervaren.
dat: (herhaling van) opdat.
opmerck: opmerkzaamheid.
vry wat jenters: iets heel wat fraaiers.
slenters: sloddervossen, morsebellen.
pol: minnaar (of: souteneur).
tyen sy: gaan zij; hier: je weet wel.
aant.
schoyer: iemand die iets levert, handelaar
; bekommert: bezwaard, verpand.
Juffrouw Lors: uitdraagster.
twee voor een schrijven: met dubbel krijt schrijven, dubbel rekenen.
licke-potten: zuipen; macher of: kan eraf.
duyts: vrolijk, ook: dronken; sluycken: binnensmokkelen (blijkbaar wordt gedoeld op zekere
ontduiking van stedelijke accijnzen).
huykevaak: iem. die ze achter de mouw heeft, konkelaar, oplichter.
mingel: mengel, ± één liter.
god wouws: God betert.
selder niet: zal er geen.
der tolle-dief: de ontduiker van de tol; sulcx: op zo iets.
gerit: troep.
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2760 Van roffyaans, van bloets, en ander licht gespuys,2760
2761
Van laag-lóópers, speel-luy, van hoeren en van snoeren,
2762
En sulck geselschap als die vuyle veren voeren.
Wien dat daer meest verteert, die is daer best ghesien
So langh als 'tgeltje duurt; maer komtet te geschien
2765 Dat yemant sich begeeft by eener onder 'tlaken,
+
Om (so gelijckmen seyt) wat meer kennis te maken;
En is de karel rijck, of is hy maer ghetrouwt,
2768
De feeksche lóópen selfs en brengen 't ande schouwt.
Kijck sulcken en noch meer van dierghelijcke dinghen,
2770 Die heeft hy moghen sien dat dag'lijx daer om ginghen,2770
't Is wel een groot geluck voor dese Jongelingh,
Dat hy so buyten scha gesien heeft alle dingh:
Wat darter ommegaat int leven vande Snollen,
Die gulsich brassen als sy zyn by milde Pollen,
2775 Sy schossche, sy brosse, sy slempen, dempen vry,2775
2776
Sy slocken en slinden de soetste leckerny,
2777
En vliegen ongeschickt en hongerich an 't schocken,
En duwen duer de keel wel sulcke groote broeken.
Maar als sy zyn alleen, so sit dit arme volck
2780 En braen een Raepje of een Uyen inde Kolck,2780
Of eten knof-loock, daar sy lelijcken af stincken,
2782
En lyen haer dan wel met scharrebier te drincken:
Sy knab'len an een korst van oudt verschimmelt broot,
2784
Of nemen de prol-pot met grutten op haer schoot;

*
2760
2761
2762
2768
2770
2775
2776
2777
2780
2782
2784

2780 A*BCD Raepje en een
roffyaans: koppelaars, bordeelhouders; bloets: (arme) kerels, stumpers.
laag-loopers: muzikanten, die de herbergen aflopen; snoeren: lichtekooien.
als die vuyle veren voeren: als door zo'n uiterlijk als gemeen getekend zijn.
lóópen selfs en brengen 't: gaan het zelf aanbrengen.
moghen: kunnen.
Sy schossche, sy brosse, sy slempen: zij schrokken, zij brassen; dempen: schransen; vry:
naar hartelust.
slinden: verzwelgen.
ongeschickt: onbehoorlijk; schocken: schrokken.
Uyen: ui; inde Kolck: in de askuil onder de haardplaat.
lyen haer: nemen genoegen; scharrebier: schraal bier.
prol-Pot: brijpot.
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2785 Haar leven is wel slecht al achtet mennich groot:2785
Al waart al vol wellust te swaerder valt haer doot.
2787
Is dit de jonckheyt niet een Salicheyt en duecht
Dat sy die kennis so bekomen in haar juecht?
In haer bequaemste tijdt om goet en quaat te mercken,
2790 En schouwen vlytich door haar schandelijcke wercken;2790
Die naderhandt met smaat, met armoet, en met pijn,
Beloonen al de gheen die daar met besich zyn.

Het vijfde deel, het vijfde bedrijf.
en Koenraat.
2793
Ja wel, durft die scherluyn so veel noch van ons spreken?
Ick sal zyn raat en daat noch lustich an hem wreken;
2795 Want ick heb myn selfs een loose vondt verschaft,2795
Waar door dat hy met recht van my sal zyn ghestraft.
2797
O menschen datsen stuck! o jammer! och! o leyder!
Och arme jonghelingh! o schelmsche verleyder!
2799
Fy KOENRAAT, o ghy schalck! ghy hebt dien onbedocht,
2800 Dien eenvoudighe knecht op een vleys-banck gebrocht.2800
ANGENIET

KOENRAAT

Och lieven heer! wats dit?

*
2785
2787
2790
2793
2795
2797
2799
2800

2785 C als achtet - toneelaanduiding CD Deel, in't vijfde - 2793 A kleine sierletter I - 2795
A*BCD heb by myn - 2797 A*BCD hoe leyder!
slecht: armoedig.
duecht: weldaad (vgl. Kluchten blz. 118, vs. 197).
vlytich: aandachtig; schouwen door: (trachten te) doorzien.
scherluyn: schobbejak.
myn selfs: mezelf; vondt: plannetje.
datsen stuck: dat is me een geschiedenis (Stoett blz. 292), wellicht: een schanddaad; o leyder:
o wee!
Fy: foei; schalck: booswicht; onbedocht: onnadenkende, domoor.
eenvoudighe knecht: onnozele jongen; vleys-banck: pijnbank.
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ANGENIET
2801

Myn hart wil myn ontglijen,
En 't smelt van droefheyt wech, helaas! van medelijen
2803
Over die jonghman, die hem voor een meyt uytgaf;
2804
Want hy van stonden aan ontfanghen sal zyn straf.
2805 Och ick mach'et niet sien, daerom ben ick gheloopen2805
2806
Wten huys: och! ick sach hem bijnden en knoopen,
+
2807
Sy leyden hem ter banck volcomen uytghestreckt,
En hebben hem een wijl ghepynicht en ghereckt.
2809
Dat sy hem lubden, och! dat waar noch om te lyen,
2810 Dat liet ick noch toestaan; maar sy wilt gnap afsnijen,2810
Ghelijck de Turcken doen, ja al sturf hij daar van,
2812
Een ander (seytse) sick mach spiegelen daar an.
Ick heb gheen ander vrees als dats' hem sal vermoorden.
KOENRAAT

Ach wat bedruckt ghelaat! wat smartelijcke woorden?
2815 Wat jammerlijcken rouw, stort daar ANGNIET met smart?
Dat ick de oorsaak ben gevoel ick in myn hart.
2817
Och ick ben een doot man: want dit doemt my te sterven,
2818
Of als een Ballingh-slandts voor Bedelaar te swerven.
Daar komt of watter wil, ick moet haer spreken toe,
2820 Goeden dach ANGNIETJE! wel Sustertje, wel hoe2820
Klaagh jy dus truerelijck? secht my wat isser gaande?
Wat is u doch gheschiet? of wat hebdy uytstaande

*
2801
2803
2804
2805
2806
2807
2809
2810
2812
2817
2818
2820

2806 A*BCD hem so(o) bijnden - 2818 AA*B Ballinghs-landts CD Ballingh-landts
wil: zal; ontglijen: ontzinken.
hem: zich.
van stonden aan: zo dadelijk.
mach: kan.
Wten: uit het; bijnden en knoopen: vastbinden en knevelen.
leyden: legden.
lubden: kastreerden; om te lyen: te dulden.
aant.
sy: Moy-aal?
; gnap: gladweg.
sick: zich.
ick ben een doot man: ik ben ten dode opgeschreven.
Ballingh-slandts: balling van (uit) het land; voor: als.
hoe: waarom.
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2823
Met yemandt vande Stadt? secht my wien is de man
Diemen so straffen sal, dat daar een ander an
2825 Exempel nemen sal.
ANGENIET

Ghy zyt gheen antwoort waardich
2826
Ghy goetdunckende geck! hoe koomdy so hovaardich,
2827
En so vermetel stout, dat ghy dit vraghen dart?
2828
En knaaght u niet de worm van wroeghingh in u hart?
Vermits dat ghy hem hebt dien boosen raat gegeven,
2830 Waar door dien Jonghman heeft dit schellemstuck bedreven?
2831
Die Jonghman die ghy ons dorst brenghen voor een wijf,
2832
Dien staat nu in gevaar, en prijckel van zijn lijf,
2833
Door u versieringh vals, en door u kunstich lieghen,
2834
Om ons door sulcken treck so leelijck te bedrieghen.
KOENRAAT

2835 Wien sechdy, WRITSERT ha! wat heeft hy toch ghedaan?2835
ANGENIET

Wildy dat weten hoort, ick salt u doen verstaan:
2837
Weet ghy wel dat die Maaght die ROEMERT ons vergunden
2838
Een Haaghsche dochter is van treffelijcke vrunden,
En dat haar broeder is een Koopman seer gheacht?

*
2823
2826
2827
2828
2831
2832
2833
2834
2835
2837
2838

2829 A ghy hebt
vande Stadt: uit Amsterdam.
goetdunckende: ingebeelde.
dart: durft.
En: ontkennend partikel.
voor: zie vs. 2818.
prijckel: perikel, gevaar; lijf: leven.
versieringh: verzinsel.
treck: streek.
ha: ‘Uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel’ (WNT V, kolom 1326); nl.
‘uitroep van schrik, ontzetting, afgrijzen’ (ald. kolom 1327).
vergunden: vereerde, schonk.
dochter: meisje; treffelijcke vrunden: aanzienlijke familie.
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KOENRAAT

2840 Neen ick.
ANGENIET

Seecker 'tis waar, die maacht heeft hy verkracht;
Na dat haar broeder heeft van dit gheweldt vernomen,
So is hy heel verstoort tot onsent inghekomen.
KOENRAAT

Wat heeft hy uytgherecht?
ANGENIET

Hy kreegh hem by de kop,
2844
En vluegelden hem stijf, en maakte voorts een strop.
KOENRAAT

2845 O God! wat wouw hy doen?
ANGENIET

Had myn Vrouw niet gebeden
2846
Hy had hem strax de nues, en ooren afgesneden.
KOENRAAT

Och dat ick nu doof was.

*
2844
2846

2845 A*CD woud hy vluegelden: knevelde; voorts: dadelijk.
strax: meteen.
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ANGENIET
2847

Nu willen sy den bloet
2848
So straffen alsmen hier de wilde Katers doet.
2849
Ick hebt niet moghen sien, daerom ben ickt ontspronghen.
KOENRAAT

2850 Wel wien is doch so vroom, so stout, en onbedwonghen,2850
2851
Dat hy souw durven doen so grooten overdaat?
ANGENIET
2852

Hoe noemdy dat so groot?
KOENRAAT

So seker, ist niet? jaat:
Wat man is so ghestraft die in vuyle Bordeelen
2854
De Hoeren so een pots uyt lusten socht te spelen?
+

ANGENIET

2855 Ick weets niet?2855
KOENRAAT

ANGNIETJE u Vrouw siet watse doet;
Want 't is myn Meesters soon, een Echt-kint van zyn bloet.

*
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2854
2855

2849 A sien - 2856 A soon
bloet: stumper.
de wilde Katers doet: nl. kastreren.
moghen: zie vs. 2805.
vroom: brutaal; onbedwonghen: zijn driften niet bedwingend.
grooten: groot een; overdaat: misdaad, strafbare handeling (WNT XI, kolom 1643).
Hoe: waarom; So: ja.
pots: poets; uyt lusten: voor de grap.
weets niet: weet er niets van; siet: moet goed weten.
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*
ANGENIET

Is dat waar?
KOENRAAT

Secht u Vrouw datse dat niet beginnen,
2858
Wel hey! ben ick oock mal? dat kostje selfs na binnen.
ANGENIET
2859

Maer KOENRAAT watje doet, siet watje onderwint,
2860 U yver is te heet, te wulleps en te blint,2860
2861
En brengt u niet in last om ander lieden saken
Die ghy doch moghelijck niet beter en sult maken.
2863
En daar hy WRITSERT nu wat op zyn Jootsch besnijt,
2864
En kreech hy u misschien ghy raackten 't sootje quijt;
2865 Want siet myn Jofvrouw denckt, en sal hem doen ghelooven
Dat ghy hem hebt gheraan de Maaght haar eer te rooven.
KOENRAAT
2867

Wat staat my nu te doen? Wat raat gaat my nu an?
2868
Maar ginder, sien ick recht, so komt den ouden Man
2869
Myn Meester uyt zyn thuyn an 't Regliers hof gheleghen.
2870
2870 Sal ickt hem uyten? neen, 't is beter noch geswegen:

*
2858
2859
2860
2861
2863
2864
2867
2868
2869
2870

2863 A* Jootsche
aant.
dat kostje selfs na binnen: ik ga zelf naar binnen, synoniem van dat geldt je.*
onderwint: onderneemt.
wulleps: lichtvaardig.
En: ontkennend partikel; ander lieden: van anderen.
daar: nu, als; hy: Frederyck.
aant.
En kreech hy u: als hij ook jou te pakken kreeg*
; misschien zal wel een bepaling zijn bij
ghy ... quijt; 't sootje: de genitaliën.
Wat raat enz.: wat moet ik nu doen (Kluchten, ed. J.C. Daan, blz. 117, vs. 176).
sien ick recht: als ik goed zie.
't Regliers hof: eind 16de E. een pleziertuin, waar nu Keizersgracht en Utrechtse straat
aant.
kruisen.*
uyten: mededelen.
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2871
Ick wilt hem segghen, jaak; het schaat niet, och het leyt
2871-72
My op myn leen, dat my een straffe wort bereyt:
2873
Maar die ben ick ghemoet geduldich te verdragen,
2874
Als WRITSERT maar alleen mach werden slechts ontslaghen.
ANGENIET

2875 Doet wijslijck als een Man, ick gae na binnen, siet;
2876
Vertreckt de goede man hoe 't alles is gheschiet.

Angniet binnen.
de Vader, met Koenraat.
2877
Dit is een groote vruecht voor myn genegentheyt:
2878
Dat myn Bogaert so dicht by de Stadt gheleghen leydt:
Verdrietet my in huys, ick wandel buyten stee,
2880 Na 't Regliers Hofjen toe, kyck dus van liever lee2880
2881
Op myn muyltjes, dus reyn, ick was flus om een kijckje
2882
Het voetwechje langes het platte Amsteldijckje,
2883
Wangt het was ande kanckt een stick-weegh oppebyt,
2884
Vannen diel ruyge maats, diet doen om huer profijt:
2885 Maar ier dat ick een duyt an dat volckje souw gheven,
Ick quam niet op het ijs van al myn hielle leven,
LAMBERT

*
2871
2871-72
2873
2874
2876
2877
2878
2880
2881
2882
2883
2884

2876 AA*BCD Het marginale is gedrukt als begin van de scènekop - 2878 A*BCD by Stadt
- 2880 A*B Regiliers - 2883 A oppe byt
jaak: ja ik.
het leyt My op myn leen: ik heb er een voorgevoel van.
ghemoet: gezind, bereid.
ontslaghen: in vrijheid gesteld.
Vertreckt: vertel.
Zonder nadere aanduiding begint hier (en niet bij vs. 3039) het zesde toneel van het vijfde
bedrijf; vruecht: voorrecht (vgl. Stoett, blz. 222); genegentheyt: liefhebberij.
Bogaert: lommerrijke tuin buiten de stad.
dus: zo; van liever lee: op mijn gemak.
reyn: netjes; flus: zoëven; was om een kijckje: ben een kijkje gaan nemen.
aant.
het platte Amsteldijckje: geliefkoosde wandelweg, nu Jodenbreestraat.*
een stick-weegh: een eind weegs; oppebyt: opengebijt.
Vannen ... maats: door een aantal onbehouwen kerels; om huer profijt: om eraan te verdienen
(zie blz. 48).
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2890

2895

2900

2905

*
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2905
2906

*
2887
Wat haast het LAMMERT, ick geeffer niet en mijt,
2888
So ten iersten een duyt; tissen kostelijcken tijdt:
2889
Die wat spaart, die wat het: oock ben ick niet goet Emsters,
2890
Wat was daer en gherit van Vlasters en van Kemsters,
2891
Van Vesjes volck en aars, die 'r ryen op de baan.
2892
De freyste Jongeluy die vynmen onger 't gaan,
2893
Of die doen as me nift, die ryt met huer spuel-nootjes,
2894
En vryertjes om veer, of after op de slootjes.
2895
Wat was daar en gedoen, en geraas, en gescherm?
+
Myn ooghen schemerde, wat quam daer en geswerm
2897
Van Jonges en van goet ontrent de Kooren-dragher?
2898
Hoe drock haddet Nies Kaecks, die bromde mit huer swagher?
2899
Hier hey! Harmen Hooch-hart, die so weyts rijt en snort,
2900
Die haeckten in huer schaets, so dat de goet-hart stort,
2901
En vil een harde smack, o dat ick my niet doot // lach;
2902
Wangt sy vil op haer nues, so datmer Aal-korf bloot // sach
Daer quam Jueriaen mit sen siecke lijf op het ijs,
Die arme breke-bien, die reet met Lange Lijs,
2905
Sy ree harder dan hy, hy liet hum moytjes slepen,
2906
En schranckelde so voort: och! hy hadt sulcke grepen!

2887 A*BCD Lammert, neen ick - 2891 B*Vesjesvolck D Vesjes-volck AB baan CD baen. 2892 A*BCD frayste B onder - 2905 A*moeytjes
Wat haast het Lammert: de zin is: ze kunnen lang op me wachten; geeffer: geef hun; niet en
mijt: niets (een mijt = 1/48 stuiver).
So ten iersten: zo maar dadelijk, zo maar ineens; kostelijcken: dure.
ben ick niet goet Emsters: hou ik niet zo van (de buurt langs) de Amstel, of: van de
aant.
Amsterdammers?*
gherit: gewoel, gedrang; Vlasters: vlashekelaarsters; Kemsters: vlaskamsters.
Vesjes volck: bewoners van de ‘vesten’, gering volkje; en aars: en anderen van dat slag.
freyste: fraaiste, netste; vynmen: vindt men, komt men tegen; onger: onder (dus: als men een
wandeling maakt, m.a.w. ze schaatsen niet).
nift: nicht.
om veer: verweg; after: achteraf.
gescherm: drukte, beweeg.
goet: volkje; de Kooren-dragher: een korenpakhuis aan de Amstel.
bromde: pronkte; swagher: wsch. schoonzoon.
Hier hey! Harmen Hooch-hart: die opschepper van een H.H.; weyts: zwierig; snort:
opschepperig doet.
aant.
goet-hart: goeierd.*
aant.
vil een harde smack:*
aant.
Aal-korf: achterwerk.*
hum: zich.
schranckelde: reed onvast, krabbelde; grepen: streken.
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2910

2915

2920

2925

*
2907
2908
2909
2910
2911
2913
2914
2915
2917
2918
2919
2920
2922
2923
2924
2925
2927

*
2907
Hy hompelden, hy sprongh, en maakten niet vuel vaarts,
2908
De luy sagen een jeucht in Juere Jannen naarts,
2909
So genoechelijck gingh die, as hy hum liet glissen // trouwen,
2910
Het volck stondt en lachten datse huer bepissen // wouwen.
2911
Daar hadje styve Dirck mit zyn nieuw-backe-wijf;
Hoe bevroren gaat hy? zyn hooft staet hem soo stijf,
2913
Oft op een staack stongh, in hy het ien paer biennen,
2914
Tros yemets in het langkt, hier Lobbrich plech te mienen
2915
Dat hy 't puyck was vande stadt: mar noch onse Machtelt,
Die hetse hum emaackt vannen stick vannen swachtelt,
2917
Haddet sen lieve moer hum niet hart of eraan,
2918
Hy souwje alle daaghs mit vier paar kouse gaan,
2919
Tis sulcken soete vaar, hy kan hum so dicht pongsen,
2920
In hy ruyckt assen kruyt, ick mien gelijck een Bonghsen.
Dat hy hum warmpjes houwt, dat prijs ick hem met reen,
2922
Sey Jan Kackmack'lijck, warmt maackt gheen lamme leen.
2923
Hoe kostelijck, hoe druets reet Melis mit sen vrijster,
2924
Al ist een bolle-meyt, 't is al een fraeye rijster,
2925
Sy streeftje assen vos: 'tis jammer dat blaeuw Aecht,
So vreeslijck vande kouw is alle Jaers gheplaeght,
2927
Helften tijdt kalftse an haer hangden en huer wanghen,

2909 A*BCD g(h)enoechlijck - 2915 A*BCD maer - 2919 CD 't Is (evenzo in 2928 en 2940)
- 2923 A vrijster
hompelden: ging met onzekere sprongen voort.
sagen een jeucht in: maakten zich vrolijk over; Juere Jannen: Juerianen, genitief van Jueriaen;
naarts: achterste.
trouwen: waarlijk, op mijn woord.
huer: zich; wouwen: bijna zouden.
nieuw-backe: pas getrouwd.
in: en.
Tros: zo goed als; yemets: iemand; hier Lobbrich: die Lobbrich, je weet wel (zie op vs. 2659).
noch: toch (vgl. Stoett, Gloss.); onse: die welbekende.
hart: nadrukkelijk; of eraan: afgeraden.
souwje: zou (je is dat. ethicus).
aant.
soete vaar: goeie sukkel; pongsen: inpakken.*
aant.
assen kruyt: als specerij*
; Bonghsen: bunzing.
maackt ... leen: maakt dat je geen verstijfde lichaamsdelen krijgt.
druets: parmantig.
aant.
bolle: dikke.*
Sy streeftje: zij rijdt er flink vandoor (je is een ‘ethische datief’); assen vos: als een voskleurig
paard.
kalftse enz.: zijn haar handen en wangen gezwollen door de kou.

G.A. Bredero, Moortje

343

2930

2935

2940

2945

*
2928
2929
2931
2932
2933
2934
2935

2936
2937
2938
2939
2940
2942
2943
2945
2946

*
2928
Tis vreemt dat an huer nues, geen groote spijckers hanghen
2929
So kouwt vorstich isse, quam s'op de turfmarckt gaen:
De turf souw vuerseeker de helft wel opslaan.
2931
Get hoe pronckte droncke Keesje vande Slochter:
2932
Mit zyn moye tuyt-meyt, hier ouwe Japen Dochter,
2933
En Mieuwes mal-monckt, die reet met sen jonghste snaar,
2934
Morsighe Mary Slomps reet mit huer Bestevaar.
2935
Maar Jan doeter niet toe, die schoof in een schuyf-sleetje,
2936
Syn Beste-moer, sen wijf, sen Ky'ren, en sen Peetje.
2937
Hy stack zyn after-eynt uyt, of hy borghen wouw.
2938
In anmen rechterhangt daer kreegh een goet-mans Vrouw
2939
Een kolf-bal voor huer hooft, van een deel groote scholvers;
2940
Tis een vreemt dingh, dat van duese weytsche kolvers
Die dus int wilt toeslaan, geen ong'lucken geschien;
+
2942
Hadt ick maar iens de macht ick souwt'er wel verbien,
2943
Of ick souw'er een plaats uyt alle menschen wijsen:
Ick selt van mijn leven mijn ky'ren niet anprijsen.
2945
Hoe reden de boeren sleen so hier, so daer om var:
2946
Hoe liep onse Amsterdamsche Adel daer met de nar?

2929 B kouwtvorstich - 2930 A*BCD veur seecker - 2931 CD pronckt - 2937 A*BCD after-ent
- 2945 B boerensleen
spijckers; snottebellen (Stoett, blz. 225), hier wellicht bedoeld in bevroren toestand.
kouwt vorstich: kouwelijk.
Slochter: wsch. slachter, slager.
tuyt-meyt: meid met een tuitmuts, met grote plooien; hier: je weet wel; ouwe Japen: van oude
Jaap.
mal-monckt: met de rare mond; snaar: schoondochter.
Bestevaar: grootvader (vgl. vs. 2936).
Jan doeter niet toe: Jan die altijd roept: 't doet er niet toe. Als men Sp. Br. 1512 (haar Jan en
doet er niet toe) mag vergelijken, is ook de betekenis mogelijk: die er niet aan doet, nl. aan
aant.
't kinderen verwekken.*
Beste-moer: grootmoeder; Ky'ren: kinderen.
aant.
borghen: zijn achterste aanbieden?*
In anmen: en aan mijn; goet-mans: van een man uit de gegoede stand.
deel: stel, troep; scholvers: lomperds, vlegels (naar de vraatzieke, veel vuil makende vogel).
weytsche: wilde, drukte makende.
'er: ze.
uyt alle menschen: buiten het mensen-verkeer.
om var: ver weg (vgl. vs. 2894).
liep met de nar: hield een wedloop met de ar.
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2950

2955

2960

2965

*
2947
2948
2949
2950
2952
2955
2956
2957
2958
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966

*
2947
En by de Diemer-meer daer reden ien'ghe paertjes,
2948
Mit noch ien hiele streeck van ouwe drooghe vaartjes
2949
Al after anmenkaer, die ryen dattet giert,
2950
Sy hebben duese kunst de gangsen off eliert.
Hier vercoftese lindt datmen tot schaetsen bruycken.
2952
Daer sat Aaltje Krimp-kous mit mantels, en met huycken.
As ick dit lieve spul lang 'enoch had 'esien
So kierden ick weerom, en ick gingh doe mit ien
2955
Iens loefs voort in myn thuyn, ick sach iens na de bloemen,
2956
Of na de bolletjes (om eygentlijck te noemen)
2957
Of sy oock vrosen uyt, en waren sy al dóót,
2958
Ick kooper weer genoech voor een blanck, of driegróót:
Ick ben so mal niet as de luy, die vuer wat Tulpen,
2960
Vuer Keysers króónen, vuer Hoorentjes, en vuer Schulpen,
2961
En sulck luermarcktery dat nieuwers toe en dient
2962
Vuel gelts sel geven; noch ick sel vuer gien Kistient
2963
Gien hongdert ponckt besteen. En 'kmachse so wel draghen
2964
As yemant vande best, en wie souw ick het vraghen?
2965
Ik heb een plat-beck, en een moye gouwe hoep,
2966
Al om de minste kosten, of ick't niet luydt roep.

2949 B an men kaer - 2953 B enoech - 2958 BD drie groot - 2966 A*BCD luy(d)t en roep
ien'ghe paertjes: paartjes die afgezonderd reden?
streeck: rij; drooghe vaartjes: uitgedroogde ouwe mannetjes.
dattet giert: dat het knarst, snerpt.
gangsen: ganzen; off eliert: afgezien, geleerd (van).
Krimp-kous: koukleum.
Iens loefs: regelrecht.
eygentlijck: precies.
vrosen uyt: stuk gevroren waren.
een blanck: 3/4 stuiver; driegróót: 1 ½ stuiver.
Keysers króónen: de bekende pronkplant (Fritillaria imperialis); Hoorentjes: kinkhoorns;
Schulpen: schelpen.
luermarcktery: (eig. wat men koopt op de voddenmarkt) vodderij; nieuwers: nergens.
sel (het eerste): (enkelvoud onder invloed van Ick in vs. 2959); Kistient: edelgesteente, juweel.
ponckt: afkorting van pond groot of pond Vlaams, d.i. 6 gulden; 'kmachse: ik kan ze (bedoeld
blijkbaar: juwelen).
de best: de voornaamsten.
plat-beck: wsch. verbastering van klab-beeck, een steen die gevonden werd te Clabbeke bij
Brussel (Stoett, blz. 227). Algemener: onechte diamant; hoep: vingerring.
of: al, ofschoon.
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2970

2975

2980

2985

*
2968
2969
2970
2971
2972
2974
2977
2980
2981
2982
2983
2984
2986
2988
2989

*
Ick houw hennen, noch duyven, noch katjes, noch honckjes,
2968
Noch knijnen, noch vueghels, 'kheb gien sin in die stronckjes,
2969
'Thet niet een beet om 'tlijf datmen 'tgelt so verquist,
2970
Ick legh het liever op, en stapelt in myn kist,
2971
Elck leyt moy op syn ste in sackjes ofgesongdert,
2972
Ick doet niet minder uyt als dartich op het hongdert,
Diet so hooch niet en wil, die machet laten staen.
2974
Wat ick heb met mijn gelt vuel mier profijt gedaen,
En kan't oock noch wel doen, als ick't mar wil anlegghen
Hier met sommighe Re'ers: maer men moetet niet seggen.
2977
Wy stuuren altemets een twee drie schepen uyt,
Vol botter, kaes, en bróót, oock ketings, koegels, kruyt,
Dwelck wy verruylen an veel kostelycke waren
2980
Vande Duynkerckers, of die op die neringh varen:
2981
Dat goedtje dat wort hier bequamelijck versackt,
2982
Verbaalt, verkist, vertont, vermerrickt en verpackt,
2983
Van mannen die haer daer seer aardich me geneeren:
2984
So krijghtmen tien voor ien. Zijn dat gheen luy met eeren?
Of wil'ckme geltje niet dus wagen over zee,
2986
Ick kant wel sonder vrees uytsetten hier in stee,
En dat op gróóte winst: doch ick selt niet vertellen,
+
2988
Daer zyn in Amsterdam seer geestige gesellen,
2989
Die kop're Kandelaars, Brant-ysers schóón en gróót

2969 CD 't Het - 2974 A*BCD Want - 2975 A*BCD maar e.d.
stronckjes: strontjes, prulleboel (vgl. Stoett, blz. 227; de ed. 1890 geeft: strontboel).
niet een beet: geen zier.
legh het op: spaar het op.
ste: plaats.
doet uyt: leen het uit tegen.
Wat: och wat.
altemets: af en toe.
die op enz.: (kerels of schepen) die (evenals zij) aan zeeroof doen.
bequamelijck: behoorlijk; versackt: in andere zakken gepakt.
vermerrickt: van een ander merk voorzien.
aardich: uitstekend (Stoett, blz. 240); geneeren: zich bezig houden.
aant.
tien voor ien: tien procent.*
stee: stad.
geestige: vernuftige.
Brant-ysers: de staven waarop het brandhout in de haard rust.

G.A. Bredero, Moortje

+

o

I3v

346
2990 Van buyten (maer int lijf en is het niet dan lóót)
2991
Met een behende slach seer kunstelycke gieten,
2992
Dies moet het overschot van waarden overschieten.
Wel is dat KOENRAET niet die daer van verre staet?
Ick moet eens by hem gaen, en sien hoet hem al gaat.
KOENRAAT

2995 Wel wien praat daar van my? Meester! die ic met hart en mont // bie
Goeden dach, ick ben blydt dat ick u so ghesont // sie.
LAMBERT
2997

Wel wie verwacht ghy hier?
KOENRAAT

o help! myn tongh die vouwt,
2998
Ick kan niet spreken, ach! myn hart dat wortmen kouwt.
LAMBERT
2999

O ho, hoe dus verbaast, en dus ontstelt so schichtich,
3000 Wel sechtmen, is de saack so oevel en so wichtich?3000

2991
2992
2997
2998
2999
3000

behende slach: handige kunstgreep.
Dies: op die manier, zodoende; het overschot van waarden: wat het meer opbrengt dan het
materiaal waard is.
wie verwacht ghy: op wie sta je te wachten; vouwt: slaat dubbel.
wortmen: (wordt + me als belanghebbend voorwerp).
verbaast: verschrikt; so schichtich: zo plotseling.
sechtmen: zeg mij; oevel: slecht gesteld.
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*
KOENRAAT

Voor eerst bidt ick myn Heer, en denckt in't minste niet
3002
Dat dese dinghen zyn door myn besteck gheschiet:
Gelóóft myn, ick en heb geen raat daer toe ghegheven,
Ick heb geen schult, ick sweert.
LAMBERT

Wat isser dan bedreven?
KOENRAAT

3005 Waerachtich 'khaddet eerst met voordacht en met list3005
3006
Voorsichtelyck bedocht; maer nu ist myn gemist.
Hoort hier, myn Meester, hoort, wat batet doch geswegen?
3008
Ons RITSERT heeft nu korts een swart MOORTJEN 'ekreghen
Van syn Schipper, die 'them in Spaenjen heeft gekocht,
3010 Dit schonck hy aen syn Boel, dewijl dat sy't versocht.3010
LAMBERT

Wien?
KOENRAAT
3011

Maar aan MOYAALTJE, die hy mint als syn harte.

*
3002
3005
3006
3008
3010
3011

3007 A*BCD toch - 3008 A Ons ontbr.
besteck: toeleg.
voordacht: overleg.
Voorsichtelyck: van te voren om alles denkend; gemist: misgelopen (myn is belangh. voorwerp).
korts: zeer onlangs.
Boel: minnares.
Maar: nou, wel.
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*
LAMBERT

Maar wat gaf hy doch wel voor dese lieve swarte?
KOENRAAT
3013

Maer duysent guldens eens.
LAMBERT

3012

och wat een swaricheyt
Komt myn op!
KOENRAAT

3014

en WRITSERT heeft syn sin oock geleyt,
3015 Op eener die de Luyt en and're Instrumenten3015
3016
Kan handelen wel braaf, ia uytten Orienten.
LAMBERT

Hoe! wat is hy verlieft? dit kan ick niet verstaan,
Weet hy dus vroech alreets by hoeren oock te gaen?
3019
Hoe komt hy in de Stadt? ick had hem onder iennich
3020 Aan bóórt gesonden 'tscheep. ach! gien quaet komt allienich!
KOENRAAT

Hoe sieje myn dus an? gelóóft myn vry myn Heer,
Ick hebt hem niet geraan.

*
3013
3012
3014
3015
3016
3019

3015 A Instrumtenten
eens: contant; swaricheyt: ellende.
Maar wat gaf hy enz.: wat gaf hij dan wel.
Komt myn op: overvalt mij; syn sin oock geleyt: eveneens zijn zinnen gezet.
eener: iemand.
handelen wel braaf: heel mooi bespelen; uytten Orienten: uitstekend, eig. uit het oosten
(oorspr. van edelstenen gezegd).
onder iennich: kort geleden.
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*
LAMBERT

Houwt op, en spreeckt niet meer
3023
Ghy galgert! soo'ckje noch iens. dan nou ick sal noch swijghen,
3024
Op dat ick meer bescheyt van dit stuck mach verkrijghen.
KOENRAAT

3025 Och Meester hy, hy is wel stouwt en onbedocht3025
3026
In plaats van de MOORIS tot MOY-AALEN gebrocht.
LAMBERT

In plaats vande MOORIS?
KOENRAAT
3027

Voorts heeft hy vande Vrouwen
Een jonghe Maacht verkracht.
LAMBERT

Ick sterf by mynder trouwen!
KOENRAAT
3029

Daer op is hy betrapt, gevangen en geknelt,
3030 Nu willen sy an hem vergelden dat gewelt.

*
3023
3024
3025
3026
3027
3029

3025 B hy ontbr. eenmaal
galgert: galgebrok; soo'ckje noch iens: aan te vullen b.v. met ‘iets zo ergs te verwijten heb’;
dan: maar.
bescheyt van dit stuck: gegevens over wat er hier gebeurd is.
stouwt en onbedocht: brutaalweg, ondoordacht.
Moy-aalen: het huis (dus: het bordeel) van Moy-aal.
vande Vrouwen: nl. daar in huis aanwezig.
geknelt: gebonden (vgl. Lucelle vs. 2688 knevelen en knellen).
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*
LAMBERT

Wel isser oock yets meer behalven dese dinghen?
3032
Souwmen om sulcken luer die Jongman so bedwinghen?
3033
Waar na verwacht ick noch? waarom gae ick niet in,
+
3034
Eer dat sy hem mis-doen in haren grammen sin.
+

o

I4r

KOENRAAT

3035 Ick slae geen twijfel, of ick sel door dese saken
In een groot ongeluck en ongena gheraken.
3037
De noot drongh myn daer toe, nochtans in dese tijt,
3038
So hoop ick dat wel haast sal WRITSERT zyn bevrijt.

*

Het vijfde deel, de seste hangdeling.
*

geckt met Koenraat .
Seker in langhen tijt was ick so niet verhuecht
3040 Als ick nu vlusjes was: want ick kreech sulcken vruecht,3040
Wanneer den Oude Man sijn sone docht te vinden,
3042
Om van syn banden hem sorchvuldich te ontbinden;
3043
Hy snoffelde vast om, door winckel en door kas,
Maar wat hy socht en deedt, hy quam niet daer hy was.
3045 'tGemoedt was hem ontstelt uyt Vaderlyck melyen,
3046
Hy stenden door ons huys, en keeck an alle zyen!
De gramschap en de angst had hem te seer beroert,
3048
Doch hy was door myn list bedrogen en vervoert.
Ick lachten in myn vuyst dat ick hem so sach vresen.
ANGENIET

*
3032
3033
3034
3037
3038
*
*
3040
3042
3043
3046
3048

3034 B mis doen - 3036 A ongeluck een - 3039 A kleine sierletter S - 3040 A*BCD flusjes 3046 A*BCD steenden
om sulcken luer: om zo'n kleinigheid; bedwinghen: van zijn vrijheid beroven.
Waar na verwacht ick: waarop wacht ik.
haren grammen sin: hun woede.
in dese tijt: ondertussen.
wel haast: gauw.
de seste Hangdeling: (bedoeld is de zevende).
geckt: drijft de spot.
vlusjes: zoëven.
sorchvuldich: in zijn bezorgdheid.
vast: aanhoudend; door winckel en door kas: in hoeken en gaten.
stenden: steunde, kermde.
vervoert: misleid.
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*
KOENRAAT

3050 Wel wat wil dit toch zyn?3050
ANGENIET

maer waer mach KOENRAET wesen?
3051
Ick sprack hem garen eens, ick wil na hem gaen streven.
KOENRAAT

Wel wat schort jou Malloot? heb gy van al jou leven
Sulck lachen wel 'esien? wel ginnegabje noch?
ANGENIET
3054

Ick lachmen an men eynt, ick mach niet langer, och!
3055 Ick lachmen noch wel doot, ick kan my gants niet stillen.
KOENRAAT

Wel waerom lach gy dus?
ANGENIET

mar al om jouwent willen.
KOENRAAT

Wel hoe dat?

*
3050
3051
3054

3056 A*BCD maer wil: zou.
streven: me spoeden.
ick lachmen an men eynt: ik lach me dood.
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*
ANGENIET

Wat gy vraacht! 'kheb noyt gesien, noch 'ksach
Geen sotter mens als gy: och ick krijch sukken lach,
Ick kantje niet seggen, so lachen wy daer binnen
3060 Siet om u slechticheyt, en om myn kloecke sinnen.3060
3061
En so veel isser of, dat ick u int begin
Als ick u eerstmael sach, oordeelde in myn sin
3063
Voor een welsprekent man, en vol van schaleckheyden.
KOENRAAT

Wat ist?
ANGENIET
3064

ick heb gemist in dese twee voorseyden.
3065 En rouwden u dan niet dien overgeven daadt,3065
3066
Die 'thans den Jong'ling heeft bedreven door u raadt?
Most ghy daer boven noch syn arme oude Vader
3068
Dees dingen altemael verklaren so te gader,
3069
Sonder bewimpeling van of te doen of toe?
3070 Hoe meen gy dat de man hier over was te moe,3070
Als hy syn soon daer sach gebruynt gelyck een swarte
In vrouwelyck gewaat? bedenckt eens in u harte
Dat ghy de oorsaeck zijt: so suldy wel bevroen,
3074
Dat nu u Meester sal de kerfstock of doen.

*
3060
3061
3063
3064
3065
3066
3068
3069
3070
3074

3063 A*BCD schalckheyden - 3069 A*BCD af te doen - 3076 CD lacht ghy - 3079 A*C je
ontbr. B u liegen
slechticheyt: onnozelheid; kloecke sinnen: slimheid.
isser of: is zeker.
schaleckheyden: loze streken.
gemist: me vergist; dese voorseyden: deze zojuist genoemde dingen.
overgeven: schandelijke.
thans: daarstraks.
so te gader: zo alles tegelijk.
Sonder bewimpeling enz: zonder ze minder erg te maken (lett. omsluieren) door iets weg te
laten of toe te voegen.
de man was te moe: het hem te moede was.
de kerfstock of doen: met je afrekenen.
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4 VOKOENRAAT
3075 Wat segdy vuyle pry? pay gy myn met een loghen?3075
En lach gy noch met ons, nu gy ons hebt bedrogen?
'Tschijnt dat die schelmery u wel verheucht en smaeckt,
Maer waerom doe gy dat?
ANGENIET

om dattet myn vermaackt.
KOENRAAT
3079

Ick souwje wel goedt koop wat voorje lieghen // langhen,
3080 Houwt den smoel toe, of jou backus sal vlieghen // vanghen.3080
ANGENIET
3081

Duncket u goet KOENRAAT, so komt an en smijt // toe,
Ick raetje haestje niet, maer neemter wat tijt // toe:
Gy souwtet seker so met dese saack // maken,
3084
Dat gy wel licht'lyck mocht d'eerste op de Kaack // raken,
3085 Of an een galch, of an een mick, of op een Rat,3085
3086
Daer an de Voolewijck, by't gerecht vande Stadt.
Want gy hebt raadt en daadt en d'oorsake gegeven,
3088
Dat desen Jongman heeft dees overdaadt bedreven.
3089
Waer door ghy sult daer na gestraft zyn en onteert,

*
3075
3079
3080
3081
3084
3085
3086
3088
3089

3085 A an mick
pry: kreng; pay gy myn: maak je mij iets wijs.
goedt koop: gemakkelijk; langhen: geven.
vlieghen vanghen: slaag krijgen.
smijt toe: sla erop los.
licht'lyck: makkelijk, gauw; op de Kaack: aan de kaak, de schandpaal.
mick: gaffelvormige galg.
de Voolewijck: het galgeveld aan de overzijde van het IJ; 't gerecht vande Stadt: ‘de plaats,
waar de lijken der misdadigers tentoongesteld werden’ (Stoett, blz. 229).
overdaadt: schanddaad.
daer na: dienovereenkomstig.
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3090 In voeghen, dat an u een ander daer an leert3090
Te vlieden sulcken quaet van Jonge luy te verleyden.
KOENRAAT

Och 'tis met my nu uyt!
ANGENIET
3092

voort sullen sy u beyden
3093
Wel lustich smeeren of: dit heb ick u bereydt
Tot een erkentenis van onse danckbaerheydt,
3095 Overmits die MOORIS die ghy ons hebt gaen schencken:3095
3096
Och 't is mijn hartich leet dat ick niet meer kan dencken.
Adieu, ick gae, vaart wel.
KOENRAAT
3097

als ick my wel versin,
3098
Niemant komt hier in last, hy brengt sijn selfs daer in.

Het vijfde bedrijf, de achtste hangdeling.
Roemert, Writsart, Ritsart, Koenraat.
3099
MAER zyn wy hier ons lijf al seker by de Vrouwen?
3100 Op welcken hoop, of raat, oft op wat woort van trouwen3100
3101
So gaen wy na MOYAEL, en geven ons dus bloot?
KACKERLACK,

*
3090
3092
3093
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101

3091 A*BCD jonge-luy - toneelaanduiding A*BCD Roemert, - 3099 A kleine sierletter M
In voeghen, dat: zodat.
voort: zometeen.
smeeren of: afranselen.
Overmits: wegens.
dencken: bedenken.
my wel versin: er goed over nadenk.
hy brengt: of hij brengt. (Naar Van Ghistele: En coemt in laste, hi en brengter hem selven
inne (zie blz. 41.)
lijf: leven; al: wel.
Op: op grond van: raat: overleg; woort van trouwen: belofte, overeenkomst.
So: herhalende bepaling, vgl. vs. 2041.

G.A. Bredero, Moortje

355

*
ROEMERT

Ick ben van sin het hooft te leggen inde schoot,
3103
En apoincteren op genaed', en onghenade,
3104
En rechten haer weer op de achterstal en schade,
3105 Die door het lang belech myn Juffrou is geschiet,
En dat wy t'samen doen het geen sy ons gebiedt;
3107
Indien sy ons de peys maer lijd'lijck wil verlienen.
KACKERLACK
3108

Dats u te veel verkleynt.
ROEMERT

sal ick dan minder dienen
3109
Mijn MOYAELTJE! mijn lief! mijn Princes van mijn sin!
3110 Als HERCULES dede der LYDIER Koningin
3111
OMPHAELE, dien den Heldt de spillen dwong te rapen,
Die Rues noch Ridder kon bedwinghen met de wapen?
KACKERLACK

Dats een schoon exempel! en 'tstaet my seer wel an,
3114
Dat ghy u reguleert na sulcken grooten man:
+
3115 Dats een bescheydenheyt! o myn met wat suffletten3115
3116
Sal hem MOY-AELTJE noch dat malle hooft versetten?

*
3103
3104
3107
3108
3109
3111
3114
3115
3116

3111 A* Omphaele, CD Omphele,
apoincteren: het geschil bij te leggen.
rechten op: te herstellen; achterstal: nadeel, schade.
peys: verzoening; lijd'lijck: op een aanvaardbare wijze.
verkleynt: vernederd.
sin: hart.
spillen: weefklossen aan een spinnewiel.
reguleert na: richt, gedraagt naar het voorbeeld van.
bescheydenheyt: verstandig plan; suffletten: oorvijgen.
versetten: veranderen, toetakelen.
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Siet die verwaande geck! och Heerschip gaat niet vóórt!
Siet hier! wat volck komt daar ginder uyt de póórt?
ROEMERT
3119

Wel wie ontmoet myn hier? ick sacher noyt den desen:
3120 Hoe loopt dit volck so wilt? wel wat sal dit toch wesen?

in zijn selfs.
3121
Isser teghenwoordich wel gheluckigher Mens
Opter aerden als ick, diet so gaat na syn wens?
't Schijnt dat de hooghe Godt des Hemels heeft besloten
3124
Dat al des werelts vruecht tot mywaerts soude vloten.
3125 Soo veel gelucx en goets plost plotslijck op myn neer,3125
3126
In so bequamen standt als ick van Godt begheer.
WRITSART,

KOENRAAT

Hoe is WRITSERT dus blijt? ick gae naer hem met schromen.
WRITSART

KOENRAAT myn goede vrient gy bent myn wel ghecomen;
3129
Myn Vader! en vinder! beleyder van't beleydt,
3130 En het voornaemste hooft van myn wellusticheyt!3130
3131
Daer leeft gheen gauwer man, geen kloecker noch versochter:

*
3119
3121
3124
3125
3126
3129
3130
3131

3127 A*CD ist Writsert,
ontmoet: komt tegemoet; sacher: heb daar (bij Moy-aal) gezien; den desen: Writsart.
teghenwoordich: op dit ogenblik.
vloten: vloeien.
plost: ploft.
In so bequamen standt: op zo aangename wijze.
Vader: eretitel voor Koenraat; vinder: uitdenker; beleyder van't beleydt: beramer van het plan.
hooft: oorzaak, verwekker; wellusticheyt: vreugde.
gauwer: slimmer, handiger; versochter: beproefder.
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Weet gy wel dat myn lief Katrijntje is een Dochter
3133
Van een goet Burgerman, van wylen uyten Haach?
KOENRAAT

Ick hebbet al gehoort.
WRITSART

Wanneer doch?
KOENRAAT
3134

Maar van daach
WRITSART

3135 En hebdy wel verstaen dat sy myn is ghegheven
Tot een Bruyt, tot een Vrou?
KOENRAAT

So waer als wy leven,
3137
Ghy doet seer wel!
KACKERLACK

Verstaa gy wat hy seyt?

*
3133
3134
3137

3136 A*BCD waerlijck
van wylen enz.: die tijdens zijn leven in Den Haag woonde.
Maar: wel.
Ghy doet seer wel: het is erg goed met je gesteld.

G.A. Bredero, Moortje

358

*
WRITSART

En daar en boven noch myn meeste vrolijcheyt,
Is om myn broeders wil: die nu nae zyn begheeren,
3140 Met vryer harten by zyn boelschap mach verkeeren;3140
3141
Siet buyten alle vrees van nacht-wacht oft ghespuys:
3142
Want in het cort geseyt 't is ganslijck maar een huys,
3143
Het onse, en het haar; MOYAAL heeft al haar dinghen
Gants en al ghestelt in myn's Vaders bescherminghen.
3145 Want hy haar sonderlingh van harten heeft ghesint,3145
3146
Om die weldadicheyt die zy bewees an 't kindt,
An myn KATRIJNTJE lief: dit sal hy niet vergeten.
KOENRAAT

U broeder houwt MOY-AAL dan voor zyn eyghen eten,
3149
En voor zyn propre monckt?
WRITSART

Wel souw hy niet KOENRAAT?
KOENRAAT

3150 Hoe vaert de ruyter dan, die muruwe soldaat?3150
WRITSART
3151

Och dat is al gedaan, die heeft al eenendartich.

*
3140
3141
3142
3143
3145
3146
3149
3150
3151

3140 AA*B vryerharten - 3149 AB monckt. - 3150 B murruwe
Met vryer harten: naar hartelust; boelschap: minnares.
Siet: tussenwerpsel.
huys: gezin.
dinghen: belangen.
sonderlingh: buitengewoon; heeft ghesint: heeft lief.
weldadicheyt: weldaad.
propre: eigen.
Hoe vaert enz.: hoe staat het met die militair; muruwe: malle.
heeft eenendartich: is uitgespeeld (aan een kaartspel ontleend: als de winnaar 31 punten
had, was het spel uit; bij het figuurlijke gebruik dacht men blijkbaar alleen aan het geëindigd
zijn van het spel).
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KOENRAAT

Wel dat verhuecht myn seer, daarom so moet ick hartich
Eens lacchen dattet klinckt over die heele straat!
WRITSART
3154

Ay KOENRAAT doet so wel, dat bid ick, datje gaat
3155 En brenght myn waarde broer dees onverhoopte tijdingh
Van myn gheluck en 't zyn.
KOENRAAT
3156

Ick sal stracx met verblijdingh
U Broeder RITSERT oock gaan brenghen dese maar,
3158
Adieu myn vrient vaart wel, die nu wist waar hy waar?
K 1 VOROEMERT
3159
Maar slaeg'er twyfel an, dat ick niet ben verschoven
3160 Van myn lief?
KACKERLACK

Dats verwis!
WRITSART

Wie sal ick meerder loven?
3161
De ghene die myn gaf dese geswinde raat:

3154
3156
3158
3159
3161

doet so wel datje enz.: wees zo goed en ga brengen.
stracx: meteen.
die nu wist waar hy waar: wist ik nu maar waar hij was.
slaeg'er twyfel an: betwijfel je; verschoven: verstoten.
geswinde raat: slimme raad.
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Oft myn selfs? die daar dorst bestaan alsulcken daat:
3163
Of sal ick die fortuyn, voor't aldergrootste prijsen,
Die my op eenen dach so veel goets gaet bewijsen?
3165 Want sy heeft dit bestiert, dat myn broeder so graach
3166
De Moorin schencken souw an zyn Boeltje van daach:
3167
En dat my 't Meysje is gegeven te bewaeren,
Als MOY-AAL gingh te gast, ten Noen-mael; tot haeren
3169
Pol, den Hopman ROEMER, die de waerschap had bereydt:
3170 En siet door haar vertreck kreegh ick gheleghentheyt
Om myn lust te voldoen: o wonderlijcke saken!
Dat daar myn Vader quam om't Houwelijck te maken.
3173
Of sal ick achten meer de bly-geestige vruecht?
3174
Of myn bevallijckheen? of die beleefde duecht
3175 Van myn Heer Vaders ziel: die sich heeft uyt gaen spreyden
3176
Door al zyn leven heen met meer als menslijckheyden?
Ick bidt u goede Godt, behoedt ons doch voor quaat,
En onderhout ons huys voortaen in goeden staat.

met Koenraat.
3179
Wat onghelooflijckheyt van sonderling ghelocken
3180 Hebdy, o KOENRAAT! my met groote vruecht vertrocken?3180
Waar is myn Broeder doch?
RITSART

WRITSART
3181

Hier is hy voor dees tijdt.

*
3163
3166
3167
3169
3173
3174
3176
3179
3180
3181

3163 A*BCD de - 3180 A Hebdy o Koenraat my!
die fortuyn: het lot.
Boeltje: liefje.
te bewaeren: om erop te passen.
Pol: minnaar; waerschap: gastmaal.
bly-geestig: blij.
myn bevallijckheen: mijn aantrekkelijkheden (waardoor ik hem beval); beleefde duecht:
vriendelijke goedheid.
met meer als menslijckheyden: op meer dan menselijke wijze, buitengewoon.
sonderling: uitzonderlijk; ghelocken: geluk.
vertrocken: verteld.
voor dees tijdt: op dit moment.
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RITSART

Ach lieve waerde broer, ick ben van harten blijt.
WRITSART

Och dat geloof ick wel! u lief is waart te minne,
3184
So veel heeft sy gedaan voor die van ons ghesinne,
3185
3185 Die sy met haer behulp doch eerlijck heeft gherieft.
RITSART

Prijs gyse myn noch an die op haer ben verlieft?
ROEMERT

Och KACKERLACK wat raat? nu gheef ick het verloren,
3188
Nou heb ick doch geen kans so quaat staat dit gheschoren,
3189
Hoe'ck minder hoops heb laas! hoe ick haer meerder min;
3190 Ick bid u KACKERLACK, ay help my doch hier in,
Mijn hoop die is in u.
KACKERLACK
3191

Wel wat sou ick anrechten?
ROEMERT

3192

Maakt hier een eyndt of, en gaatmen dit beslechten,
Met bidden, met loven, want ghy bent wel ter tael:
En brenght my weder inde gracy van MOYAAL.

*
3184
3185
3188
3189
3191
3192

3186 A*CD Prijst - 3191 A*BCD aenrechten?
die van ons ghesinne: ons gezin.
eerlijck: loffelijk (Stoett, Gloss.).
staat gheschoren: is gesteld.
Hoe ... hoe: hoe ... des te.
sou: moet; anrechten: voor elkaar brengen.
gaatmen: gaat mij.
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KACKERLACK

3195 Dats swaerlijck om te doen!
ROEMERT
3195

Wat dat u mach opkomen
3196
Daar wordy meester of: want kloeck en uytghenomen
3197
So leefdy met de tongh; en ken ick niet u gheest,
Die so goet is en groot, dat daer een mens voor vreest?
3199
So gy myn dit bestelt, so sal ick an u schencken
3200 Wat ghy begheeren muecht: ja wat u lust te dencken,
Tot een vergheldingh, en voor u verdienden loon
3201-3202
So houwt al wat gy hebt.
KACKERLACK
3202

Dat komt my seker schoon,
+
3203
Meen gyt al?

+

o

K2r

ROEMERT

Souw ick niet?
KACKERLACK

So ick haer kan belesen,
So wil ick dan voor eerst tot uwent so vry wesen,

3195
3196
3197
3199
3201-3202
3202
3203

Wat dat: alwat (speciaal: welke moeilijkheid ook); opkomen: overkomen.
kloeck: bekwaam, knap; uytghenomen: op uitnemende wijze.
leefdy met: ga je te werk met.
bestelt: voor elkaar krijgt, klaarspeelt.
voor u ... gy hebt: alles wat je van me in gebruik hebt, houd dat als reeds verdiend loon.
komt my schoon: staat me best aan.
al: echt; belesen: overhalen.
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3205 Dat ick wanneer ick wil mach komen onghenoot
3206
An tafel, an de Spynt, en snijen kaas en broot:
3207
Of watmen anders lust.
ROEMERT

Ick bender met te vreden.
KACKERLACK

Ick sel myn naersticheyt in dese saack besteden.
RITSART

Wel wie hoor ick hier? wel ROEMER!
ROEMERT
3209

Mijn lijfs ghena.
RITSART

3210 Gy weet mogh'lijck niet, hoet hier staet.
ROEMERT

Ick doe, och ja!
RITSART
3211

Hoe koomdy dan so stouwt, dat ghy hier stal durft houwen?

*
3206
3207
3209
3211

3208 A*BCD sal - 3209 A*BCD Roemert
Spynt: spinde, provisiekast.
watmen lust: wat me aansaat; bender met te vreden: vind het goed.
Mijn lijfs ghena: spaar mijn leven.
stal houwen: stand houden, blijven staan.
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ROEMERT
3212

Op u beleeftheyt siet so steld' ick myn vertrouwen.
RITSART

3213

Vertrouwt die niet te veel, eer dat gy qualijck vaart.
3214
Barmhertighe Soldaat! gy wert hier strackx verclaart
3215 Voor vyandt, en weet dat, 't eerst gy myn komt ontmoeten,3215
3216
Hier of op de Bre-straat, ick sal u onsaft groeten:
3217
Al maackten gy onschult van hier of daar te gaan,
3218
Ick selt niet hooren, maar 'k sel even dol toeslaan,
3219
Al souw'ck u arm of been, of't een, of't aer verminderen.
KACKERLACK

3220 Salighe Man denckt om jou wijf en jou kinderen.3220
3221
En maackt jou so groot niet, nou saft, haastich is quaat:
Siet datje toornicheyt niet voorje wijsheyt gaat.
Wasser met vechten yet te halen of te winnen,
Ghy soutet, lieve Man, nu al te laat beghinnen;
3225 Jan Rap ginger me duer ten past niet dat een knecht3225
Met eeren, ghelijck ghy, hier teghen yemandt vecht.

*
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3225

3218 AA*BCD toeslaan. - 3220 A*BCD en om jou - 3221A 'e Maackt
beleeftheyt: welwillendheid.
aant.
gy qualijck vaart: het je slecht zal vergaan.
aant.
Barmhertigh: erbarmelijk, meelijwekkend
; strackx: op staande voet.
't eerst: zodra.
de Bre-straat: de St.-Anthoniebreestraat.
maackten gy onschult enz.: zou je je verontschuldigen dat je ergens naartoe moest.
even: zeer, in hoge mate (Stoett).
verminderen: afslaan (Stoett).
Salighe Man: beste man.
nou saft: kalm nou; haastich is quaat: driftig zijn is niet goed.
aant.
Jan Rap ginger me duer: het mindere volk zou het aan de grote klok hangen
; knecht Met
eeren: fatsoenlijke jonge man.
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RITSART
3227

Ick sech niet meer, ick sal hem flux opt vleys touwen
3228
Blyft hy hier niet van daen, dan seecker, wil hy peys houwen,
So raedt ick hem voor 't best dat hy haar selschap mijdt,
3230 Eer ick hem met een stock de kop anstucken smijt.3230
3231
Siet ick waarschuwje noch, denckt dattet u gheseyt // is.
3232
So ick hem weder vyn, 'k sal toonen dat myn leyt // is.
KACKERLACK
3233

Voor wrevel noch voor wreet heb ick u noyt ghekent:
3234
Ick denck ook niet dat gy so opgheblasen bent,
3235 Of gy sult met ghedult u gramschap wel haast breken.3235
RITSART

O neen ick hebt gheseyt!
KACKERLACK

Hoort myn een weynich spreken,
3237
Daer na soot u behaacht muechdijt volbrenghen vry.
RITSART

Wel an, secht.

*
3227
3228
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3237

3230 CD an stucken - 3238 A*BCD Roemert
touwen: ranselen.
dan: maar; wil hy peys houwen: als hij vrede wil bewaren.
smijt: sla.
denckt: weet goed.
dat myn leyt is: dat ik daar niet op gesteld ben.
Voor: als; wrevel: ‘kwaadaardig, boos’ (Stoett).
opgheblasen: boos.
breken: beteugelen.
soot: indien het (of: zoals het?).
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KACKERLACK
3238

Nou Roemer gaet een weynich an d'een sy.
3239
Voor eerst so wouwd' ick wel dat ghy lie wout ghelooven,
3240
3240 Dat al wat dat ick wil in dese saack beslooven,
Is niet om ROEMERS lust, maar om myn eyghen baat,
3242
Doch so gy selfs bevindt, dat dese myne raat
3243
U noodich is en nut, en nieuwers in kan schaden;
3244
Het waar een slechtheyt dien moetwillich te versmaden.
RITSART

3245 Wats dat te segghen? he!3245
KACKERLACK

Siet dits myn raat en sin,
3246
Dat gy den Hopman sult voor Reeder ruymen in
3247
De minne van MOY-AAL ghelijck u medestander.
RITSART
3248

Voor Reeder ruymen in, en dat wy met malkander
+
Reen souden aen myn boel, ghelijckmen aen een schip
3250 Ghewoonlijck is te doen?3250

*
3238
3239
3240
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3250

3239 CD wouw ick - 3242 B bemint - 3247 AA*BCD medestander:
an d'een sy: een eindje weg.
ghy lie: jullie (nl. Ritsart en Writsart, blijkens vs. 3299).
beslooven: met inspanning tot stand brengen.
selfs: zelf.
nieuwers in: nergens in.
slechtheyt: domheid.
Wats dat te segghen: wat betekent dat;
voor Reeder ruymen in De minne: als (mede-)reder (aandeelhouder, eigenlijk in het uitrusten
aant.
van een schip) opnemen in de liefde.
medestander: compagnon.
met malkander Reen aen myn boel: mijn minnares samen delen (als een schip dat men
gezamenlijk ‘reedt’).
Ghewoonlijck is: pleegt; Dan zydy van begrip enz.: je blijkt de zaak begrepen te hebben.
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*
KACKERLACK

3255

3260

3265

3270

*
3252
3253
3254
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3266
3267
3269
3270

Dan zydy van begrip
In dit stuk: RITSERT hoort! denckt eens hoe garen eetje
3252
Van Marsepeyn of Taart, of so een lecker-beetje,
3253
Van rams-nieren, of van een Hane-kams-bestey,
3254
(Die geyle luyder kost is welich meer, als frey.)
Gy maackt gaeren goet cier in lustighe bancketten:
3256
Maar 't quaatsten is, ghy hebt niet veel om by te setten,
3257
Door dien u Vader u so scharp houdt en so kort,
3258
Vermits u 't meestendeel wat ande besten schort.
3259
En dese die het munt, en hielle hoopen bricken,
3260
Hy sal 't gheen u ghebreeckt in overvloedt beschicken!
3261
Hy gheeft de vrye slemp, hy dient u en MOY-AAL,
3262
En myn oock, om dat ick myn wijnter kost daar haal.
3263
Laat huer de vryheyt toe om wat met hem te jocken,
So sal sy hem met list een groote som doen docken,
Op dat sy mach voorsien haar kelder weer met wijn,
3266
De Botelrij van spijs, en watter meer mach zyn:
3267
Daar mach gheen milder man nu opter aerden leven,
Als desen Hopman is, so ruym is hy int gheven:
3269
Het is een botte bloet, wat batet toch verbloemt,
3270
Een groote malle geck, die wonder hem beroemt

3253 A*BCD - pastey, - 3256 AA*BCD is ghy
aant.
Van: (ook nu nog kan ‘Daar eet ik niet van’ hetzelfde betekenen als ‘Dat eet ik niet’)
bestey: pastei.
aant.
Die geyle luyder kost: de spijzen van de wellustelingen
; welich meer, als frey: meer
aant.
paardriftopwekkend dan smakelijk.
by te setten: te besteden.
aant.
scharp houdt: krap houdt.
meestendeel: meestal; de besten: het voor-naamste, de geldstukken.
het: heeft; munt: geld; bricken: eig. stukken, schijven (geld).
beschicken: leveren.
Hy gheeft de vrye slemp: hij laat op zijn kosten smullen.
myn wijnter kost: mijn eten in wintertijd.
jocken: grapjes, pret maken (onschuldig bedoeld blijkens vzn. 3278-82).
Botelrij: provisiekamer; mach: moge.
mach: kan.
botte bloet: domme sukkel; batet verbloemt: baat het, het te verbloemen.
wonder: geweldig; hem: zich.
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3271
Van den Krijghshandelingh: o bloet 't is hem by vlaghen
So uytermaten dapper inde mont eslaghen:
3273
Hy kreegh nu lestent een beroeringh in zyn tongh,
Dat in een uur of twee zyn beck niet stil en stongh;
3275 Hy verschoont out noch jong, noch armen noch rijcken,
3276
En rabbelt sonder slot, hy mach inde kan niet kycken
3277
Of hy is droncken, en dan het hy loof noch lust,
En slaapt voort nacht en dach, gy moocht wel zyn gherust,
So dat ghy niet en hoeft in ghener wijs te vresen,
3280 Dat MOYAAL immer sal tot hem gheneghen wesen:3280
3281
Want hy is lam en loom, en heeft noch kracht, noch kuyt;
3282
't Is een voosen vueghel, een drooghert in zyn huyt
3283
En sulcken blooden guyl als ickje niet kan segghen:
3284
Hy sal gaan als gy wilt.
RITSART

Hoe sullen wijt anlegghen?
KACKERLACK

3285 Voorwaar, ick acht hem hooch: maar daar in aldermeest,
Datter hier ter werelt noyt sulcken Man is geweest,

*
3271
3273
3276
3277
3280
3281
3282
3283
3284

3271 AA*BCD vlaghen, - 3272 A*BCD uyter maten - 3275 A*BCD rijcke, - 3276 A rabelt 3278 ACD dach. B dach: A*B mocht - 3282 AA*BCD huyt. - 3286 A*BCD sulck
bloet: basterdvloek (zie blz. 383); 't is hem ... eslaghen: hij heeft zulke aanvallen van mateloze
spreekzucht gehad.
beroeringh: onrust.
aant.
rabbelt sonder slot: wauwelt zonder logisch verband.*
loof: opgewektheid.
immer: ooit.
kuyt: fut (eig. kuit van de vis, maar blijkens Stoett, blz. 233, dacht men meer aan sperma).
drooghert: een uitgedroogde, impotente man; in zyn huyt: door en door (zie de toelichting op
vs. 2477).
guyl: lafaard (vgl. vs. 1341).
aant.
gaan: weggaan.*
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3287
Die 't volck meerder jonst en vruntschap kan bewijsen,
3288
Met overdaat van dranck, en kostelijcke spijsen.
RITSART
3289

't Sou meer als wonder zyn datmen alsulcken Man
3290 Die so ruym-schotelt is niet souden haelen an:3290
3291
Voor myn, ick ben van sin dat wylie hem uytstrijcken,
In wat manier het sy?
WRITSART

En ick oock van ghelijcken.
KACKERLACK

Dats wel, dat is seer goet, ick bidt u lien dat ghy
3294
In u gheselschap voort oock wilt aennemen my;
3295 +Want ick heb heen en weer ghetracht aan bey ezyen,3295
Om te vereenighen dees twee harde partijen.
RITSART

Siet daar, daar is myn hant dat ghy ontvanghen wert.
WRITSART
3298

Van mynent weghen ook, siet daer; uyt een duyts hart.

*
3287
3288
3289
3290
3291
3294
3295
3298

3293 AA*BC ghy, - 3295 CD beye zijen
jonst: genegenheid.
kostelijcke: kostbare.
wonder: vreemd, gek.
ruym-schotelt: rijk, verkwistend.
uytstrijcken: te slim af zijn.
voort: van nu af aan.
heen en weer ghetracht: in twee richtingen gezocht, mijn best gedaan, ‘getrokken’.
uyt een duyts hart: oprecht gemeend.
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*
KACKERLACK

Siet daar, ghy broeders bey, al kan ick niet beloonen
3300 De eer die u belieft an myn persoon te toonen,
3301
So neemt van my in danck voor dees u groote duecht,
3302
Dese verwaande geck, opdat ghy met hem muecht
U buyck vol lachen staegh.
WRITSART
3303

Wel dat komt seecker aerdich.
RITSART

Wel KACKERLACK dats schoon! hy is het doch wel waerdich.
KACKERLACK

3305 Hou ROEMER tsa komt hier indient u wel ghevalt.3305
ROEMERT

Is de peys allemaackt?
KACKERLACK
3306

Ick heb moytjes ekalt:
Dit volckje konje niet, maar doen ick haar met reden,
3308
U duechden, u daeden, u hoochdraghende zeden
Ten vollen heb ghelooft, so hebben sy op trouw
3310 De Treves my vergunt so ickse hebben wouw.3310

*
3301
3302
3303
3305
3306
3308
3310

3299 A daer ghy broeders bey al - 3305 A*BCD Roemert - 3306 AA* allemaack? B alle
maackt? C allemaeckt? D al emaeckt?
dees u groote duecht: die grote goedheid van u.
muecht: kunt.
dat komt aerdich: dat is een goed idee (H. Prudon S.J. ed. Sp. Brab. blz. 180; vgl. Verdenius,
Studies over Zev. eeuws, blz. 52: ‘Komen nadert hier tot een koppelwerkwoord.’
ghevalt: belieft.
ekalt: gepraat.
hoochdraghende zeden: fiere karakter.
de Treves: wapenstilstand; so: zoals.
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*
ROEMERT

3315

3320

3325

3330

*
3314
3315
3318

3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3329
3331
3332

Ghy hebt seer wel ghedaen: 'k weet niet oft om myn sinnen,
Oft om myn schoonheyt my het volck dus beminnen:
Want waer ick door de stadt en door de straete gae,
3314
De Meysjes rysen op en kijcken myn vast nae,
3315
En koom ick inde Kerck int midden vande preken,
De wyven weten daer soo veel van my te spreken,
Wie dat ick heb gevryt, en wie ick niet en wil:
3318
Tot dat Klaes klick seyde nou Labbekack sit stil.
3319
Had Jan Dircks sijn nift geen nieuwe rock gaen koopen,
3320
Neel van Gods wegen souw voorseker my na loopen,
3321
En ouwe Joosten weeuw die loopt wel van myn vuer,
3322
Maer daerom streeck myn peet huer moer so lustich duer.
3323
Wat noch prijs ick Giertje, die pleech myn selfs te sabben,
3324
En om een haver stróó, eens in mijn hant te krabben,
3325
Met sulck getuetel, nou alle ding dient niet eseyt,
3326
Men mach seggen watmen wil, 'tis een hecht vannen meyt,
Ick konse met gewelt niet van mijn lijf houwen,
ROEMER seydse lest, wil gy my vuer jouw wijf trouwen?
3329
Neen, seyd ick, gy hebt een bueck, ick en slach: dat 'kje nam,
Het sou al sot en mal worden wat van ons beye quam.
3331
Maar wat sey Dibbrich Klaes? quam my sucken quanckt//vryen,
3332
Ick souw warachtich met de knecht wt het langkt//tyen!

3314 AA*BCD na(e). - 3319 A*BCD Dircksen - 3323 AA*BCD Giertje die - 3328 A*BCD
Roemert - 3331 A*BCD sulcken
vast: lang.
aant.
preken: preek.*
Klaes klick: In de Boertighe Clucht van Claes Klick van J. van Arp (2de druk 1640) noemt
Claes zijn vrouw ook ‘labbekack’; in Hoofts Warenar (vs. 227) wordt de weduwe van een
Claesje Klick genoemd, die Lobberich heet.
nift: nicht.
Neel van Gods wegen: (in Bredero's Griane komt een Nel van Goosweghen voor; zie F.
Veenstra's editie in deze reeks, blz. 119).
Joosten: genit. van Joost; loopt wel van myn vuer: loopt mij al vooruit.
streeck duer: nam onderhanden.
sabben: zoenen.
om een haver stróó: bij de minste gelegenheid.
getuetel: aanhalig geleuter.
aant.
een hecht vannen meyt: een stevige meid.*
een bueck: een slag van de molen; en slach: een tik (ze zijn dus beiden getikt); dat: als.
sucken quanckt: zulk een kerel.
aant.
knecht: jonge man; tyen: trekken.*
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3333
Al verwijt myn haer moer dat ick lest mijn scheen//stiet
3334
Tot Barbers, wat schaat dat? Ick wasset alleen//niet.
3335 Hoe voer huer suster doch met Floris en met Flip,3335
3336
Al mienden sy al waers, en kreech sy oock geen slip?
3337
Dan dat is so voor als nae, ghy lieve Krijchs-luy.
Wat had ick oock een spul met dicke Trijn en Truy,
Die alle bey gelijck, door 'thielle leger riepen,
3340 Dat sy geen deech hadden als sy niet by men sliepen,3340
+
Sulcken Man ben ick! daarom sey Langhe Fransen Vrouw,
Datser gelt, ja haar hemt met my verteeren wouw.
Gae ick eens in een kroech, daar ick wat meen te blyven,
3344
Stracx werd ick daar ontboon by Weeuwen, en by Wijven:
3345
3345 Kijck sulcken gracy heb ick!
KACKERLACK

Heb ickt niet gheseyt,
3346
Dat ROEMER heeft een AMONYSIS welsprekentheyt?
RITSART
3347

Volkomelijck en wel, ghy hebt gants niet vergheten.
KACKERLACK

Ick noo u allemael morgen middach ten eten,
3349
Tot Hopman ROEMERS, oft tot myn joffrou MOYAAL:

*
3333
3334
3335
3336
3337
3340
3344
3345
3346
3347
3349

3334 A niet - 3342 CD hembt, - 3346 A*BCD Roemert - 3349 CD Roemert B Juffrou
mijn scheen stiet: een blauwtje liep.
Tot Barbers: bij Barber.
voer: ging te werk.
al mienden sy al waers: al meenden zij het oprecht; kreech sy geen slip: werden zij niet
afgescheept.
Dan dat is so voor als nae: maar dat is tot daar aan toe; Krijchs-luy: kerels.
deech: plezier.
Stracx: dadelijk (in vs. 3350 strack).
gracy: sex appeal.
aant.
Amonysis: onverklaarbaar woord, waarschijnlijk een verbastering.*
niet: niets.
Roemers: nl. huis (vgl. vs. 3334 Tot Barbers).

G.A. Bredero, Moortje

+

o

K3v

373
*
3350 Gae gy lie binnen strack: gaet heen gy Koeter-wael,3350
3351
Wy sullen u u goet wel haest helpen verslempen,
3352
Als gy een kaal gat bent sal ick noch met u schempen.
3353
Nou hoort gy Heeren hoort! heeft u dit spul verhuecht?
So klapt eens in u handt, en roept dan ja met vruecht:
3355 En leer gy lacchend' Duecht, so looft niet onsen Dichter:
3356
Maar't Affricaensche hooft, der Roomscher spelen stichter.

't Kan verkeeren.

*

3350
3351
3352
3353
3356

3353 B Nu - AA* drukkersvignet, onderaan t'AMSTERDAM,/Ghedruckt by Paulus van
Ravesteyn,/ANNO 1617. resp. 1620. De middelste regel in A cursief, in A* in civilité. In C de
vijf lofdichten van blz. 123-127 hiervoor, in D alleen de laatste vier, in CD gevolgd door EYNDE
Koeter-wael: iemand die krom spreekt.
wel haest: heel vlug.
kaal gat: berooide drommel; met u schempen: je bespotten.
Heeren: (tot de toeschouwers gesproken).
't Affricaensche hooft: Terentius.
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In D (Alle de Wercken, 1638) zijn na vs. 2750 de volgende verzen ingevoegd, terwijl
vs. 2751-2768 zijn weggelaten:
2751 Die geven sy voor maecht: een of ghereden Meer2751
Ghelijckt ghebeurde laest een seecker goede Heer,
2753
Die sijn Huys-vroutje dwongh sijn kleeren uyt te sluyten;
En nam een hoope gelts en gingher mee na buyten
2755 Daer yevers in een Kroech: daer hem de vrouw van 't huys2755
Wel blydelijck ontfingh met al heur snoot gespuys,
2757
Van laechloopers, speel-luy, van hoeren en van snoeren:
En sulck gheselschap als dat vuyle leven voeren,
2759
Daer klieden hem de man int effen fijn Fluweel
2760 En bralden als een Prins voor Bruydgom in 't bordeel,2760
2761
Daer sat sijn Bruyd becranst met Speelnoots: an een deken,
2762
Van schoone wol en zijd wel nae de kunst besteken;
2763
De lieren de giegels, de clop-scheen, en de fluyt,
En die heldere keeltgens die maeckten soet gheluyt,
2765 Men deuninckten: men sprong met vroolijck tureluuren.2765
2766
Wel immers: daer waren eenighe vande buuren
+
Die hebben dat sijn Vrouw uyt vrientschap angheseyt,
Die ginger moytjes heen des avonts met heur meyt,
En heeft selven door 't glas dit spulletjen ghekeecken,
2770 Hoe datse was te moe dat laet ick haer uytspreecken:2770
2771
Want siet sy viel in swijm ten hulp niet watmer dee,

2751
2753
2755
2757
2759
2760
2761
2762
2763
2765
2766
2770
2771

of ghereden Meer: een door ontucht versleten vrouw (meer: merrie).
uyt te sluyten: uit de kast te halen.
yevers: ergens.
laechloopers: muzikanten die in herbergen optreden (die gelagen aflopen); snoeren: snollen.
klieden hem: kleedde zich; effen: gladde.
bralden: pronkte.
Speelnoots: bruidsmeisjes; deken: kleed.
besteken: geborduurd.
giegels: violen; clop-scheen: zakviooltje (dat in de zak tegen de scheen klopte).
deuninckten: maakte pret; tureluuren: deuntjes spelen of zingen.
Wel immers: maar ja.
dat laet ick haer uytspreecken: dat laat ik blijken uit haar gedrag?
ten hulp: het hielp niet (ten = het en).
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2775

2780

2785

2790

En men bracht haer voor doot tot harent inde stee,
2773
En hy was daer heel duyts: doe ginght daer op een sluycken:
Mit hiele tonne biers: mit groote stiene kruycken,
2775
En leere vlessen van dartien mingelen wijn,
2776
Van de wijncoopers: die godwouts be-eedicht zijn,
Die ick nochtans wel ken: maer ick selder niet noemen,
2778
Hoe wel dit eerlijck volck haer sulcks noch beroemen.
2779
Flucks quamen daer by hem guyghelaers en Obly,
2780
En aessacx speelders vol van alle schelmery,
Die om een penningh haer schaemt stellen ter syen,
2782
Met dese vrome luy sat hy in basterdyen,
En verdeed al sijn gelt: want uyt een canne vocht
2784
Hy noch met nauwer noot vijf roemers crijghen mocht:
2785
Want onder inde Kan heb ick recht hooren segghen,
Daer hadse een servet, of ander lywaet legghen,
Daer tapten sy dan op: en voort door al 't gheraes
En sach hy daer niet na: o 't was een nob'len baes.
2789
Soo quamt dan dat de waert met syn parfuymde kolder
2790
Een leer van onder schreef tot boven ande solder,
2791
Datmer na climmen most: de Speelnoot nammer Bruydt
2792
En dansten als een lanst Passemedia recht uyt,
2793
De trappen op Clementia: al was de Bruygom droncken,
2794
Hy heeft de Meysjes noch rustich schoegelt eschoncken,

2773
2775
2776
2778
2779
2780
2782
2784
2785
2789
2790
2791
2792
2793
2794

duyts: vrolijk van de drank; sluycken: binnensmokkelen.
vlessen: zakken; mingelen: (ongeveer) liters.
godwouts: godbetert.
eerlijck: keurige (ironisch).
guyghelaers: goochelaars; Obly(-speelders): verkopers van oblieën, die er ook om lieten
dobbelen.
aessacx speelders: goochelaars die hun ingrediënten in een knapzak dragen.
vrome luy: brave lui (ironisch); basterdyen: liederlijkheid (of: -heden).
mocht: kon.
recht: betrouwbaar.
parfuymde kolder: geparfumeerde wambuis.
leer: ladder van notities van de verteringen.
nammer: nam haar.
lanst: jonge man; Passemedia: passemede, oude dans van Italiaanse oorsprong (passe
mezzo), een soort pavane; recht uyt: naar hartelust? (WNT XII, derde stuk, kolom 648).
Clementia: naam van een dans?
rustich: royaal; schoegelt: geld voor schoenen, hier waarschijnlijk drinkgeld.
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2795 Ghelijck as dat een wijs is: voort brachtmen hem te bedt:2795
2796
Want hy lagh en sliep: en was soo slap as een slet,
Men leydt hem sagjens neer wel soetgens in sijn nesjen,
2798
En veur een jonghe Meyt kreegh hy een heel oudt besjen,
Daer hy doen sonder caers sijn lust aen heeft versaet,
2800 De lieve langhe nacht tot aen den dageraet.
2801
Des smorghens alsoo haest als sy maer sach haer open
Dat hy vermoeyt wel sliep is sijt safjens ontslopen,
2803
En 't Bruytjen quam daer weer al onthaeckt en ontdaen,
Ghelijck of sy van hem was haestich op ghestaen,
2805 En sy vernestelt hem te deegh, doen voort an 't kitt'len,2805
2806
En gingh hem wel een bedt over 't slapen te kapitt'len,
2807
Doe quam van dat ghesnor een schalcke hoere dop,
2808
Die dese Bruygom bracht een moye basterdt sop,
En hand water, en meer: doch al om wat te crijgen,
2810 Met refereyntjens die een goet man wel sal swijghen:2810
2811
Maer sulck volck ist een vreucht: dus bleef hy inde bocht
+
2812
Tot hy bue en loof was: en langher niet en mocht:
Doe wierdt hy juyst ghehaelt van yemant van sijn vrienden,
2814
Hy gingh als vernaghelt, en was wel half sticksienden.
2815 Sijn lieve Vrouwtje die besuurdent met de doot,
2816
En desen fijnman quam in jammerlijcken noot.

2795
2796
2798
2801
2803
2805
2806
2807
2808
2810
2811
2812
2814
2816

wijs: gewoonte; voort: vervolgens.
lagh en sliep: lag te slapen; slet: lap.
veur: in plaats van.
sach haer open: de kans schoon zag.
onthaeckt en ontdaen: met losse kleren.
vernestelt hem: schudt hem wakker (maar volgens Oudemans is vernestelen een ‘onkiesch
woord’).
een bedt kapitt'len: duchtig de les lezen; bet in Holl. bijvorm v. beet en bit, eig. ‘brok’.
ghesnor: gespuis; hoere dop: hoerenwaard.
basterdt sop: bastaardwijn, een zoete wijn.
refereyntjes: praatjes.
bleef inde bocht: bleef aan de zwier.
loof: moe; mocht: kon.
aant.
vernaghelt: strompelend als een hinkend paard*
; sticksienden: bijziende, half blind.
fijnman: mijnheer.
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Aantekeningen
Opdracht
2 uwe E. Wanneer in dit soort formules een E. staat en niet b.v. Edt., is niet te
zeggen of men te doen heeft met een afkorting van Edele, dan wel van Edelheidt
(vgl. WNT XVII, derde stuk, kolom 18). Het is ook de vraag of de schrijver zelf
er zich rekenschap van gaf; men zei waarschijnlijk uwee. Op deze plaats kan
uiteraard de groepsgenitief uwe Edelheids bedoeld zijn. In het vervolg van de
opdracht bezigt Bredero ook Groot-achtbaarheyt en Heerlyckheyt in
beleefdheidsformules.
15 De Mannen en Meesteren van verscheyden spraken zullen wel lieden als
Scriverius en Grotius zijn, die werken aan Van Dijck hadden opgedragen.
Misschien moet de treffelycke wercken en hooghe vereeringhe dan ook worden
opgevat als een hendiadis: ‘de hoge achting die blijkt uit de uitmuntende
werken’.
27 citaat. In Seneca's De beneficiis vindt men het geciteerde in de hoofdstukken
7 § 1, 9 § 2 en 8 § 1 van het eerste boek. Het werk was door Coornhert in het
Nederlands vertaald: Lucius Annaeus Seneca vanden weldaden ... (1562).

Reden aande latynsche-geleerde
19 eenparich ghekleet. Het tweede lid van eenparich is verwant met het w.w.
baren = dragen. De vergelijking van de taal met een kleed evenzo in Duyfkens
ende Willemynkens pelgrimage van Boethius a Bolswert (1ste druk 1627), ed.
H.J.A. Ruys, Utrecht 1910, blz. 248: ‘Waerom wilt ghy dan uytheemsche
woorden leenen, ende die daer onder brabbelen? houdende dat voor cieraet,
ghelijck oft een goedt kostelijck eenparich kleedt verciert conde worden met
allerhande ghekleurde lappen daer op te plecken.’
77 dat ghy sult doen. Het ontbreken van een punt achter doen doet
veronderstellen, dat de ondertekening, evenals dat in de brieven van Hooft
vaak het geval is, als (zins)deel van de slotzin beschouwd moet worden. Met
deze constatering is de syntactische structuur ervan echter nog niet voldoende
opgehelderd. In verkorte vorm luidt de slotzin: ‘ick bidde u, dat ghy my wilt
ontschuldighen, dat ick ...
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hebbe, an het welcke niet en twijfelt ... Uwen Vrunt G.A. Bredero’. In deze
constructie is de ondertekening onderw. van twijfelt; zoals bij Bredero vaak
voorkomt, staat dit in de voorwerpsvorm (Van der Veen, par. 2). Het object bij
twijfelt is (an) het welcke, maar aan het einde van de zin heeft Br. een overtollig
tweede object toegevoegd, nl. dat ghy sult doen. In deze zin ontbreekt een lijd.
vw. bij doen, nl. dat: dat ghy dat sult doen. Het is een van de gevallen van
haplologie in deze tekst (vgl. b.v. de vzn. 1225 en 3246). Het is zeer wel
mogelijk, dat Br. op dit punt gekomen het zicht op de constructie, waarin de
ondertekening onderw. bij twijfelt zou zijn, kwijt geraakt was en dat hij die ten
slotte heeft laten fungeren als belanghebbend vw. bij doen: dat ghy (dat) sult
doen (jegens) uwen ... Vrunt G.A. Bredero. Daarin zou dan terecht de datiefvorm
staan. (B.C.D.)

Moortje
7 en set my toot op toot. Toot is het vooruitstekend deel van iets (vgl. tuit en
toet). Gedacht zal hier moeten worden aan het spottend vooruitsteken van de
mond, ev. het uitsteken van de tong om iemand te honen. Kiliaen verklaart de
tote setten als auriculas asini imitari, dus honen door ezelsoren na te bootsen.
Zie F. Claes, Kiliaans Etymologicum van 1599 (Den Haag, 1972), blz. 564.
49 van te gaan. De constructie van te + infinitief, thans als gallicisme beschouwd
(Overdiep, Stil. Gramm. blz. 146 noot 1; WNT XVIII kolom 402 en 405) en in
Nederland ongebruikelijk, is bij verscheiden 16de- en 17de-eeuwse auteurs te
vinden (WNT XVI, kolom 1097).
182 koopje geen glas. Verklaard door Stoett, NTg XXIX (1935), blz. 377-378;
zie voorts A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende
Siitgen (Assen 1959), blz. 188.
229 Aesopus hondt. De fabel van de hond met een bot in zijn bek, die de
weerspiegeling daarvan in het water ziet en ernaar hapt, zodat hij zijn bot
verliest, bij Vondel, Warande der Dieren nr. CXVII (W.B. I, blz. 751); ook in de
Esopet, ed. G. Stuiveling (Amsterdam 1965), II, blz. 8.
245 laagh. Blijkens het WNT VIII, eerste stuk, kolom 829, kan met laagh de
batterij aan één zijde van het schip bedoeld zijn, of wel de schoten, daaruit
‘gelijktijdig gelost’. De zeerovers geven dus de Spanjaarden de volle laag; ter
zyen zal wel betrekking hebben op het beschoten schip, want dat het vurende
uit zijn ‘zye’ schiet, spreekt vanzelf.
257 nieten mydt. Een mijt was een klein muntje, minder dan een penning.
Nieten mydt kan dus gebruikt zijn zoals geen duit, geen cent, nl. in de
overdrachtelijke betekenis van ‘niets’. Een mijt is evenwel ook een klein
spinachtig insekt, de betekenis ‘niets, geen steek’ zou dus ook van deze tweede
grondbetekenis kunnen worden afgeleid. (Dat de twee woorden etymologisch
identiek zijn, kan hier buiten be-
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schouwing blijven.) Immers ook de zier uit geen zier ‘niets’ is een klein diertje.
Voor de eerste opvatting pleit, dat al in de 16de eeuw voorkomt: ‘Voor hem
ben ick vervaert niet een Hollantsche mijt’ (WNT IX kolom 724), hetgeen immers
duidelijk op een munt doelt.
258 schroefse moet wel een imperfectum bevatten, zo tussen kwam, nam en
spuitte: schroefde ze > schroefd'se > schroefse; het vrouwelijke pers. vnw. bij
het masculinum duym is in het 17de-eeuwse Hollands niets ongewoons, vgl.
vs. 221, 343.
366 Hoe wel ter. Het is mogelijk dat tussen Hoe wel en ter een onderwerp 't
onhoorbaar is geworden. Maar de volgende bijzin (vzn. 367-369a) kan ook als
onderwerp bij vs. 366 dienen; in dat geval hebben we 't niet nodig, maar is er
wel een apokoinouconstructie in het spel.
371 de stadts Speel-lieden. Men kon zijn geliefde zelf een aubade brengen,
maar ook muzikanten huren. Ter Gouw, De Volksvermaken, 43, deelt mee dat
de stad zes speellieden had aangesteld, die men huren kon.
387 op nu. Het WNT (XI, kolom 282) noemt geen andere vergelijkbare
woordgroepen dan op heden, op morgen en op gisteren. Het enige voorzetsel
waardoor nu wordt voorafgegaan volgens WNT IX, kolom 2195, is van. Is op
nu in de verklaring van Ritsart misschien wat plechtiger of formeler dan nu zou
zijn geweest?
520 Ces. Aldus Stoett (blz. 125); een bruikbaarder term dan ‘acte van
faillietverklaring’, dat hij in zijn Gloss. ontleent aan WNT III, tweede stuk, kolom
2001.
521 's Keysers kuer. Vgl. Kluchten, ed. J.C. Daan, blz. 217, noot bij Koe vs.
43, en Spaanschen Brabander, ed. C.F.P. Stutterheim, blz. 66-68 en 323.
Stoett citeert uit Joost de Damhouderes Practycke ende handbouck in criminele
zaken (Leuven, 1555) eenzelfde wens ten aanzien van bankroetiers.
522 Dit gebruik van dat, waar wij en dat, en dat wel zouden verwachten, komt
b.v. ook voor in vs. 2729 en voorts in Lucelle vs. 1402, Stommen Ridder vs.
654, Spaanschen Brabander vs. 811 en Schyn-Heylich vs. 2041. Het WNT III,
tweede stuk, kolom 2513, citeert enigszins verrassend de vzn. 521-522 als
eerste voorbeeld van het versterkende of preciserende gebruik van En dat.
526 De -er-uitgang van schoonder is niet die van de comparativus, maar die
van de tweede naamval vrouwelijk, oorspronkelijk vereist achter wat. Hier heeft
de uitgang dus niets opmerkelijks, maar hij werd ook bij mannelijke en onzijdige
substantiva gebruikt na dit uitroepende wat. (Weijnen, Zev. Taal, blz. 46.) Een
voorbeeld in vs. 1188. Hierover: P.C. Paardekooper, ‘wat vriendelijker schijn’,
NTg LXIII (= 1970), blz. 15-17, en L. Koelmans, ‘Wat twivelsamer licht’, ald.
blz. 299-300.
530 over sta(a)ch gaan: plotseling door de wind gaan; wanneer dit onbedoeld
gebeurde, betekende het een ongunstige koersverandering, waardoor men
inde ly kon komen te liggen, b.v. onder de wind ten opzichte van een vijand,
dus in het nadeel.
534 bereydt. Stoett wijst (Gloss. op bereydt) op Van Manders Grondt der Edel
o

Vry Schilderconst cap. I str. 48 (Schilder-Boeck 1604, Fol. 5 r ): ‘Hebt acht op
...
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vaghen, bereyden, doecken, panneelen’, hetgeen betekent ‘het schoonmaken
en prepareren van doeken en panelen’. (Zie de editie van Den Grondt ... door
H. Miedema, Utrecht 1973, I, blz. 86.) Het voltooid deelwoord lijkt ons overbodig,
misschien is ‘bereid paneel’ een vakterm die de schilder Bredero zich heeft
laten ontvallen.
562 kleeft an. In het Supplement I van het WNT wordt (kolom 83) deze plaats
aangehaald, ter illustratie van de betekenis ‘Uit iets voortvloeien; er als gevolg
aan vastzitten; er aanzitten’. De constructie, onpersoonlijk, zonder onderwerp,
is ongewoon.
574 oolyck krombient goedt. Het WNT (VIII, eerste stuk, kolom 322) verwijst
naar deze plaats en citeert t.a.p. en ook in XI, kolom 10, een passage uit J. de
Brunes Backet-werk van goede gedagten (Middelburg, 1657), waar de woorden
gorlegoy en oolijck krombeent goed gecombineerd voorkomen; niet in verband
met zeeroof en dus waarschijnlijk niet onder invloed van lectuur van Moortje.
Men mag dus het vermoeden uitspreken dat ‘olijk krombeend goed’ een staande
schelduitdrukking was, waarin ‘krombeend’ niet letterlijk opgevat hoeft te
worden.
580 wech loopen. Die het rantsoen wel opbrochten, moeten degenen zijn die
hun leven wel konden kopen. Het weglopen betekende dus niet noodzakelijk:
vrijgelaten worden.
595 vertuyswuyst is een even onduidelijk woord als vertuysmuyst in andere
drukken. Stoett vroeg zich af, of wij niet moeten lezen verruysmuyst, partic.
perf. van verruismuizen, dat volgens WNT XIII, kolom 844, naast roezemoezen
voorkwam. De betekenis ‘onstuimig, wild en woest doen of zijn’, toegepast op
‘drinkers, dronkaards, bij drinkpartijen of drinkgelagen’ en ‘verliefde vrijers, bij
hunne galante avonturen’, lijkt goed te passen bij de levensgeschiedenis van
de Landsman van Kackerlack.
635 der harten. De vrouwelijke buigingsvormen bij harte kennen wij nog: ter
harte gaan (nemen), van ganser (heler) harte.
655 Koe-voet was destijds een gebruikelijk soort vlees (vgl. WNT VII, tweede
stuk, kolom 5016-17), blijkbaar hoorde het vlezige gedeelte van de poot erbij.
Ook nu nog is een voet een kwart van een koe.
666 'teeltste. Dikwijls komt men in zeventiende-eeuwse geschriften ts tegen
waar men s verwacht. In Moortje doet het verschijnsel zich b.v. ook voor bij
twee andere superlatieven: aldertroutste (vs. 1078) en alderswaartst (vs. 1765);
in een brief aan Hooft staat ‘uwe lieve ouders ende wtgelesentste hujsvrouwe’
(H.W. van Tricht, De briefwisseling van P.C. Hooft I, blz. 277). In Het daget uyt
den Oosten schrijft Bredero echter ook schaerts (vs. 89), en in vs. 339 van
Moortje is, behalve naarts (vs. 2908), yeuwerts eveneens een voorbeeld (vgl.
yewers in de vzn. 603 en 889). Schrijfwijzen als trosten (vs. 2018) en mette
korsten (vs. 2210) wekken de gedachte, dat in het toenmalige Hollands ts en
s in sommige posities verwisselbaar waren.
671 Kittebruers. Breur voor broer is een typisch voorbeeld van de ô-umlaut,
die in onze
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kuststreek inheems moet zijn geweest. Vele andere voorbeelden uit Bredero,
Vondel, Hooft, R. Visscher enz. bij Verdenius ‘Opmerkingen over 17de-eeuwse
relicten met eu<o’ (Studies over Zeventiende Eeuws, 1946, blz. 142 vlg.).
681 vertrock van 'thuys en d'afcomst van Britten. Over deze duistere regel
schreef Dr. A. Beets, TNTL XVIII, 151. Brit, stuk turf, zou ook gelijk Engelsman,
‘drol’ betekenen; het huis van Britten is dan de anus. Afcomst zou voor ‘afgang’
(Kil.: descensus) staan en 't huis en d'afcomst zou een hendiadis zijn = afgang
van 't huis. Vertrecken zou hier ‘voor den dag brengen’ zijn. Deze uitleg lijkt
nogal gewild. Wellicht is de volgende aanvaardbaar. Vertrecken betekent veelal
‘vertellen, uiteenzetten’ (MNW IX, kolom 172-175) en 'thuys van Britten (eig.
de Brittenburg bij Katwijk) lijkt een bruikbare komische benaming voor een
openbaar toilet boven een gracht. Het dubbelzinnige afcomst (‘afgang’ en
‘familie’) kon met huys gecombineerd worden alsof ze samen heel onschuldig
‘geslacht, dynastie’ betekenden.
697 Emmerlock. Oudemans meende: vermoedelijk een vissoort, blijkens het
volgende ‘een sootje’ misschien spiering of bakvisjes. In het Zaans wordt het
woord nog gebruik voor mooie aal, die zich in de emmer omhoog werkt. De
aalwijven komen hier echter pas in vs. 730 op de proppen. Op andere plaatsen
is het blijkbaar een roep van viswijven (b.v. Koddige Olipodrigo, 1654, blz. 221,
Amsterdamsche Vreugde-Stroom, 1634, I, 152). De betekenis: hier is wat fijns!
is echter moeilijk uit het woord af te leiden. Aanlokkelijk is de verklaring emmer
(= immer) lock (= geluk), te vergelijken met het Engels good luck to you, Sir!
(Dameskroniek, 11 juni 1921, aangehaald bij Stoett, blz. 136).
706 rootschilde-braesem. In het adj. rootschilde zit een subst. schil of schelle
(schub). Verdam, MNW VI, 1621 wilde het afleiden van een ww. scillen =
verschillen. Schillede is in het Mnl. ‘gevlekt’, van een muur, een steen, een
aardappel. Als het een samenstelling is met schelle, is de betekenis:
roodgeschubd.
713 Een Par(e)l(de)-pop is een opgepronkt (lett. met parels versierd) meisje;
een tas(ch) is in het algemeen een aantrekkelijk jong meisje, een flinke jonge
vrouw (WNT XII, eerste stuk, kolom 464 resp. XVI, kolom 999-1001). Men zou
dus eerder verwachten: een parlde-pop van een tas. Het WNT, XVIII, kolom
409, merkt dit op bij de bespreking van constructies waar de van-groep ‘een
eigenschap, kenteeken, hoedanigheid, manier enz.’ aanduidt ‘waardoor iemand
of iets wordt gekarakteriseerd of nader bepaald’ en denkt aan ‘een soort van
“ontsporing”’ van de constructie waarvan o.m. Een mirakel van een Man uit vs.
1194 als voorbeeld wordt gegeven (in kolom 411). Bredero kan zich hiermee
veel veroorloven; het WNT citeert uit Moortje vs. 1868 een Man van een Swart
(kolom 411) en uit de Klucht vande koe vs. 297 wyven van mans (kolom 412;
verg. Kluchten, ed. J.C. Daan, blz. 220, aant. 297).
726 als een wronghel. Bij stofnamen werd het onbepaalde lidwoord ‘vooral in
vergelijkingen’ gebruikt (MNW II, kolom 533; WNT III, tweede stuk, kolom 3809:
‘Hoofdzakelijk in vergelijkingen’, aldaar veel voorbeelden). Weijnen, Zev. taal,
blz. 71 geeft as ien tin.
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736 ick mostmen omkieren. Stoett tekent aan: om aan het groeten te ontkomen?
Maar ook is mogelijk: om mijn lachen te verbergen, daar de ander zo bril zag.
769 moers volckje. Moers kan afgeleid zijn van moer ‘veen’ of van moer
‘moeder’, of van moer ‘grondsop, heffe’. De denigrerende betekenis van ‘slijk’
of ‘heffe’ past hier niet. Moltzer (ed. 1890, II, blz. 44) verklaart de uitdrukking
als: 't kleine volkje (moeders). Stoett (blz. 144) wijst op de verbastering alamoer
de France voor à la mode de Fransche (vs. 768), die b.v. voorkomt in Boertigh
Lied-boeck, nr. XIII, vs. 10 (blz. 81 in de editie in deze reeks) en in
Schyn-heiligh, vs. 2131, en vraagt zich af of het niet een toespeling is op
degenen die alemoer de France dansen.
785 daer kunnen me. Opmerkelijk is de woordorde in deze zin; bij een Hollander
zou men verwachten dat daerme ongescheiden blijft, of dat het eerste lid daer
onmiddellijk op de persoonsvorm volgt en het tweede lid me niet tussen de
infinitieven in komt: Men zou daarmee enz. of Men zou daar een zieke bruid
mee kunnen besparen. V.F. Vanacker (NTg 1970, Van-Haeringennummer,
blz. 144) herinnert eraan dat constructies als We zullen der een keer moeten
voor zorgen en Daar hadden mijn grootvader en mijn grootmoeder altijd zitten
in weven als ‘een van de meest typische Zuidnederlandismen’ worden
beschouwd. Al eerder echter had L. Koelmans 17de-eeuwse voorbeelden uit
Hollandse bronnen bijeengebracht van het type bontgenoten daer wy ons in
tijt van noot wel souden mogen op verlaeten (NTg 1965, blz. 156-165; zie ook
B. van den Berg, NTg 1977, blz. 414-421). Bredero zelf schrijft aan de Oude
Camer Doch so daar yets sou moghen aen ontbreecken (Stuiveling, Memoriaal,
blz. 112). In vs. 1801/03 van Moortje schrijft hij: een jongh-gesel (...) al waarmen
sou op bouwen Een Kerck.
788 graeslen. De verklaring van Stoett, blz. 145: ‘iemand in het hooiland met
het gemaaide gras bestelpen’ is voor deze plaats te onschuldig. Toepasselijker
is de formulering van het WNT (V, kolom 629): ‘Het hart in zinnelijke genietingen
ophalen.’ Verhelderend kan in dit verband het grondwoord graesen zijn.
Wijngaards (Jan Harmens Krul, blz. 203) citeert uit Krul, Cloris en Philida:
Wel Margrietje wat dunckterje van dat ick het hoy nou te stal brocht,
En dat ick het op het beun mit jou ien reys versocht,
Ey get, hoe wod ick je graesen, myn dunckt seper, dat ick het al
doen!
Och ick word soo nieuwelyck, Margrietje, ick word soo groen.

Het is niet duidelijk of dít graesen voortleeft in onze uitdrukking iemand te
grazen nemen, die in het WNT ontbreekt.
789 'tPocken. Een zeventiende-eeuwer dacht bij het woord pokken (in onze
tekst, evenals mazelen, een werkwoord, maar dat is in dit verband van geen
belang) licht aan syfilis, zeker in een gesprek als dat tussen Kackerlack en
Koenraat. Het WNT IX, kolom 324, geeft een voorbeeld waaruit blijkt dat de
syfilis ook ‘Fransoysche Maselen’ werd genoemd. De onschuldig klinkende
opmerking van Koenraat kan
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dus wel degelijk de bijgedachte wekken (of bevatten): ‘jij hebt vast wel eens
een venerische besmetting opgelopen’.
816 Gordt! Aan basterdvloeken en vergelijkbare krachttermen is de tekst van
ons stuk niet overrijk. De meeste zijn doorzichtig, zoals Gord(t) (ook in vs. 1534;
verder in By Gord vs. 2202), dat bovendien in vs. 2150 voorkomt, maar daar
niet als vloek. Volgens de opvatting van Verdenius (Studies over zeventiende
eeuws, blz. 86) is de klinker in get (vs. 2398 en 2931) veroorzaakt door
‘aksentverhoudingen’, en dus geen ‘opzettelijke’ misvorming van de naam God;
hetzelfde zou gelden voor het in vs. 2066.
Opzettelijke vervorming treedt op in gants lyden (vs. 1715 en 2393), Gants
bloed (vs. 2253), Gantswonden (vs. 2330), gants oortjes (2708) en Gants
lichters (vs. 2720), zekere of veronderstelde toespelingen op de passie en de
kruiswonden van Jezus, het laatste oordeel (of wellicht de kruiswoorden, of
ook Gods woord?) en de gewijde kandelaren in de kerk of ook het weerlicht.
(Zie in dit verband de noot bij vs. 2111.) De herinnering aan de naam kan
weggelaten worden, in welk geval dikwijls O ervoor in de plaats komt: O bloedt
(vzn. 1046, 1716 en 3271), o Doot (vzn. 1595 en 2475), O lyden (vs. 2399).
Achter o myn (vzn. 2657 en 3115) zal een woord weggelaten zijn waarop een
taboe rust, bijv. God of hemel (vgl. WNT IX, kolom 714).
Als de algemeen verbreide krachtterm sakkerloot, waarvan sackerloosjes (vs.
2631) een van de vele komische vervormingen is, een nabootsing is van het
Franse sacrelote (J. Grauls in Handelingen der Kon. Commissie voor Toponymie
en Dialectologie V = 1931, 278-280), staat bylo (vs. 2714) nog meer alleen dan
men wel heeft gemeend; een bevredigende verklaring van dit frekwente
tussenwerpsel is nog niet gegeven.
Tot de verbasterde of nagebootste eedsformules die met bij beginnen, hoort
by men sier (vs. 2098). Ongetwijfeld ligt hieraan ten grondslag dat men zijn
ziel als garantie wil geven voor de waarheid van hetgeen men zegt. Welk woord
sier hier (en b.v. in Lucelle, vs. 1477, en Griane, vs. 1491) als variant van ziel
dienst doet, is een twistpunt. Stoett (blz. 191) denkt aan Mnl. siere ‘puistje’, dat
via ‘bobbel’ ook wel ‘achterste’ kan zijn gaan betekenen. Hierdoor zou de
uitdrukking te vergelijken zijn met soortgenoten als by men sieterna en bij men
bil. Bij vs. 1491 van Griane annoteert F. Veenstra daarentegen: ‘bij mijn verdriet,
smart (zeer)’. De vraag dringt zich op, als men ook aan krachttermen zoals
gants oortjes en sakkerlijsjes denkt, of de bestanddelen van zulke
vermommingen de makers hiervan noodzakelijk als woorden bewust zijn
geweest.
Geen verbastering is in het spel in Heer (vs. 2678) en om Godswil (vs. 2710),
ofschoon het zinsverband in deze gevallen niet plechtig mag heten.
838 als ghy zijt. Op de plaats van als kan thans, behalve dat, ook die of daar
staan. Bij het gebruik van als echter is de uitroep nu nooit een aanspreking:
En een mensen als (of dat) daar waren! Zo uitgehongerd als ik ben!
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851 So en wayt enz. ‘Men moet hier denken aan den rook van een open haard’
(Stoett, blz. 149). Dezelfde uitdrukking in Schyn-heylich, ed. Grootes, blz.
268-269. Daar staat de tekst van Hooft (ook aangehaald in WNT XIII, kolom
1256) veel dichter bij de vzn. 850-851 dan in Bredero's berijming.
859 Exce komplurius. Onverstaanbaar potjeslatijn. Ecce cum pluribus? Stoett
vermoedt verband tussen de ‘scheele luy’ en ‘komplurius’ omdat pluren ‘een
weinig scheel zien’ betekent.
904 Ghecropen zal wel niet zozeer te maken hebben met de kleinheid van de
pupil, als met de wijze waarop het beeld van de geliefde zich, naar
neoplatonische opvatting, via het oog in het hart nestelt.
950 Ter verklaring van pottaart sluit het WNT (XII, tweede stuk, kolom 3724)
zich aan bij Stoett (blz. 153), hoewel met de beperking ‘waarschijnlijk’: er zou
een voorwerp, gemaakt van potaarde, bedoeld worden, dus een kruik, kan of
pot. Passender lijkt de door Stoett niet gekozen en door het WNT niet genoemde
opvatting van G.A. Nauta (TNTL XIX, blz. 108), die het woord te Amsterdam
kende in de overdrachtelijke betekenis van ‘potdeksel, man die trouwt met een
vrouw die een kind verwacht of heeft van een andere man’. De letterlijke
betekenis ‘potdeksel’, die echter nergens elders is aangetroffen, zou hier beter
op zijn plaats zijn dan ‘kruik, kan of pot’.
977 of haar peeckel ontloope was. De Friese voorbeelden die Stoett geeft
pleiten voor deze betekenis; vlees dat op een vergiet gepekeld is, heeft geen
smaak. Maar de opvatting van het WNT (XII, eerste stuk, kolom 986): pekel =
urine, is niet te verwaarlozen. De Blieck-vyst zou dan lopen of ze incontinent
was (geweest).
993 of s'uyt een gieter ghedroncken hadde. Uit een gieter gedroncken hebben
wijst in 't algemeen op er slecht en bleek uitzien. Boekenoogen-Daan, Zaans
Idioticon, blz. 113, geeft ‘onpasselijk’, omdat men met een gieter slootwater
schept. De uitdrukking kan teruggaan op een lijfstraf, het volgieten door de
mond met koud water (Den Damhoudere, Practycke ende handbouc in criminele
zaeken, blz. 54). Zie Stoett, blz. 154. Verdenius, Studies over 17de eeuws,
blz. 70, haalt een nog andere beschrijving van de lijfstraf aan uit
Grimmelshausens Simplicissimus en verwijst naar een plaat in het museum
van het Gravensteen te Gent.
1017 wt de gaaten stommelen. Stoett vat gat(e) hier op als ‘straat’ (mnl. gate,
hd. Gasse, eng. gate) en verwijst naar plaatsen bij Hooft en naar De Bo (zie
Stoett, blz. 155). Hij verklaart dus: op straat zien te vinden, opschommelen.
Straat past echter slecht in de context. Ik denk liever aan een holte waarin iets
verborgen is.
1081 Het ‘Waar heen?’ van Writsart is noodzakelijk om via het antwoord van
Koenraat te leiden tot de afgunstige verzuchting in vs. 1083 en zo tot het
2

‘motorische moment’ (vgl. Verhagen, Dramaturgie , blz. 61-62): het
vermommingsplan. Niettemin volgt het enigszins verrassend op de vraag
‘Ghelieft u oock iets meer?’ van de bediende. Het lijkt nu, als zou Writsart
overwegen, hem een boodschap op te dragen waarvoor hij wil weten welke
kant Koenraat op moet. In de Latijnse tekst
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echter is het ‘Quo nunc is?’ van Chaerea een veel directer reactie op de
afscheidsformule van Parmeno: ‘Numquid me aliud?’, die ongeveer betekent:
‘Kan ik gaan?’ (Zie Hough in American Journal of Philology LXVI, blz. 282-302.)
o

Bourlier heeft de formule ten onrechte letterlijk vertaald (B., fol. 70 r ) en Bredero
heeft zich uiteraard aan het Franse voorbeeld gehouden.
1190 De garde. Verdenius is in NTg XXXI, blz. 235 (herdrukt in Studies over
Zeventiende Eeuws, blz. 72) opgekomen tegen de verklaring van garde op
deze plaats als ‘tuchtroede’ (WNT IV, kolom 283; Stoett, blz. 159). Hij vatte de
garde op als ‘de ereplaats’, waar de garde-officieren horen te zitten. Het WNT
geeft geen andere bewijsplaats dan deze uit Moortje, en het oude materiaal
voor de letter G is vernietigd. Daardoor blijft de beslissing moeilijk. Weinig
overtuigend is de slotopmerking van Verdenius: ‘mogelijk is het Bredero's
bedoeling geweest dat het publiek bij garde ook even zou denken aan de roede
waarmee ondeugende kinderen worden gestraft.’ Zou Kackerlack een
woordspeling bedoeld hebben?
1225 of. Waarschijnlijk heeft Bredero hier een zeer ongewone haplologie
aangedurfd. Het laatste woordje van dit vers zou dan in de betekenis ‘af’ bij
het voorafgaande horen, in de betekenis ‘als(of)’ bij hetgeen volgt. Zo kunnen
wij een bijwoord en een voornaamwoord laten samenvallen, als we het zinnetje
‘Er zijn er nog vier’ overbrengen in de vragende vorm. Stoett spreekt bij dit vers
van een apo-koinouconstructie.
1248-1255 De passage is alleen begrijpelijk als brabler (in vs. 1250 brabbelaar)
wordt genomen in de betekenis ‘Brabander’, die het woord blijkens WNT III,
eerste stuk, kolom 971-972 in het 17e-eeuwse Hollands bezat. In vs. 1369
wordt de man trouwens den Brabander genoemd; ofschoon Kackerlack het
verhaal ‘Dick’ heeft horen vertellen, natuurlijk met varianten, ligt het toch voor
de hand, aan te nemen dat hij refereert aan de versie die de toeschouwer
zojuist heeft gehoord.
1260 schrickelijcken. De oude bijwoordelijke uitgang, hier -en, leeft nog voort
in ‘verschrikkelijke ziek’ (kindertaal), ‘verrekte mooi’ enz.
1341 Guyllen. Behalve voor een paard is guil (Duits Gaul) ook een depreciërend
woord voor een persoon. Uit de voorbeelden die het WNT V, kolom 1222, en
Stoett geven, blijkt dat Bredero het woord op ‘bloote’ (bange) mannen toepast.
1427 haar voorstel dooden. Het blijft een moeilijke plaats. Voorstel kon oudtijds
zowel ‘voorstel’ als ‘voorstelling’ betekenen (MNW IX, kolom 1108). Dooden
wordt in dit verband door het WNT verklaard als ‘krachteloos maken, te niet
doen’. Indien Oock mag worden opgevat als ‘dan ook’, kan Frederyck bedoelen:
‘ik kan Moy-aal dus wel schriftelijk antwoorden dat haar voorstelling van zaken,
als zou zij mijn zuster zijn, uitgesloten is.’ Maar niet onmogelijk is de eenvoudige
gedachte: ‘Ik kan de invitatie ook wel schriftelijk afwijzen.’
1446 Poortegysen. De Portugees-Joodse ‘synagoge van Bet Jaäkob was
omstreeks 1610 gevestigd ten huize van Jacob Tirado’, waar nu het
Waterlooplein is (J. d'Ancona in Brugmans en Frank, Gesch. der Joden in
Nederland I, blz. 213). ‘Sinds 1614 was de
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synagoge van Bet Jaäkob gevestigd in het huis “Antwerpen” ... (nu
Waterlooplein, tussen de Korte Houtstraat en Zwanenburgwal).’ Het gebouw
(werd) ‘in 1614 voor tien jaar verhuurd aan den bewoner Joseph Pinto en aan
een vijftal andere Portugezen.’ (A.w., blz. 220.) (Hoogduitse Joden ‘kwamen
tot 1628 slechts sporadisch voor’, a.w., blz. 260, en op blz. 306 schrijft D.M.
Sluys: ‘de Hoogd.-Joodse gemeente te Amsterdam is gesticht in 1635.’)
Blijkbaar was zo tegen 1615 de drukke conversatie bij het uitgaan der synagoge
de aandacht van de Amsterdammers gaan trekken. Dat er, althans elders, zelfs
aanstoot aan genomen kon worden, bewijzen een ‘aanmaning’ in 1756 en een
‘missive’ in 1820, door de stedelijke overheid van Leeuwarden gericht tot de
Parnassijns wegens overlast van ‘zamenscholingen’ (H. Beem, De Joden van
Leeuwarden, blz. 140).
Voor de y in Poortegysen zie men WNT XII, tweede stuk, kolom 3553-3554.
1455 haar afterst bedecken. Stoett geeft bij deze plaats citaten en verwijzingen
waaruit blijkt dat in de voorafgaande en deze versregel een gebruikelijke
zegswijze is verwerkt. Bekend is b.v. nog: ‘Als apen hooge klimmen willen,
Dan siet men strax haer kale billen’ (Cats, Spiegel van den Ouden ende
Nieuwen Tijdt, 1632, blz. 25 van de tweede paginering.)
1517 Haertje was een gewone aanduiding voor een meisje dat lichtzinnige
mannen mogelijkheden scheen te bieden; zie b.v. Kluchten, e.d. J.C. Daan,
blz. 70 noot 163; swanen in de betekenis ‘beroepsvrouwen’ komt voor in
Spaanschen Brabander vs. 722. Of de twee woorden een vaste, tautologische
verbinding vormden, zoals Wijntje en Trijntje, is niet vastgesteld.
1531 o p op. Dezelfde speelse uitdrukking, - thans nog wel gebruikt, - in Lichte
Wigger, (1ste druk 1617), vs. 938 (Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte
Wigger en Snappende Siitgen, blz. 219) en bij Wolff en Deken in Willem
Leevend (1784), deel III blz. 190, de variant dat er welhaast niets over zyn zal
dan een O, met een P. Zie WNT X, kolom 14. (Na de herdruk van 1633 is het
aardigheidje blijkbaar als een zetfout beschouwd: er staat van 1638 af huer
koeck op het; zo ook in de edities van 1890, van Knuttel en van Stoett.)
1541-1550 Writsart, zwart gemaakt als Moor, herinnert aan Melchior van
Driekoningen. Over het verkleed voorstellen van de drie koningen litteratuur
bij Stoett, blz. 174. Men zong blijkbaar een lied van Duitse oorsprong, verwant
met het Nederlandse Driekoningenlied (zie Stoett, blz. 175). Zie de inleiding,
blz. 37-38.
1592 deech, afgeleid van het werkwoord dijen, betekent: iets waardoor men
vooruitgaat, voorspoed. Deegh van iets of iem. hebben = plezier beleven aan,
geen deegh hebben = niet tevreden zijn. Nog gebruikelijk in dialect (Stoett, blz.
176).
1650 gants alleen, alleen: dezelfde uitdrukking gebruikt Bredero in vs. 1 van
het ‘Bruyd-Lofs-Gedicht’ van 1612, Groot Lied-boeck I, ed. Stuiveling e.a., blz.
91. De opmerkelijke herhaling vindt men ook bij Hooft: Dat ghij hier dus alleen
alleene staet (Gedichten ed. Leendertz-Stoett I, blz. 47).
1666-1670 Bredero wijkt hier sterk van het Frans af. Daar ziet het meisje een
schilderij
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waar Juppiter als een regen van goud neerdaalt bij Danaë. Het minnespel van
Mars en Venus, noch de verkrachting van Lucretia komen in het Frans voor.
Had Bredero bepaalde schilderstukken uit eigen tijd op het oog? De
geschiedenis van het overspel van Mars en Venus en hun gevangenschap in
het door Vulcanus gesmede net, uit het 8ste boek van de Odyssee, was in de
Renaissancetijd overbekend: Van Mander in het Schilder-boeck noemt het
o

geval slechts terloops (in de Wtlegginge op den Metamorphosis, blad 15 v
van de eerste druk, 1604).
1675-1676 Het is mogelijk dat vs. 1676 een bijzin is bij misbruyck in vs. 1675;
aannemelijker lijkt dat er een apokoinou-constructie aanwezig is: het gezegde
licht geacht zijn by verstandellen heeft als onderwerp mijn misbruyck en
vervolgens Dat hem een Koopmans kint in sulcken stuck ontgaet.
1686 Uyt haat is niet in overeenstemming met het verhaal bij Livius, boek I
cap. 57-58.
1718 Een gesicht, die hoort niet tot de zes, slechts voor een deel juiste
voorbeelden van ‘Die slaande op een neutr. antecedent’, waarvan G.A. Nauta
melding maakt (Taalkundige aanteekeningen op de werken van G.A. Bredero,
§ 96 Opm.) Hij wijst er drie vergelijkbare aan in Rodd. ende Alph.: opdracht r.
48/49 (blz. 73) en vs. 840 en vs. 1302. Het kan zijn dat in ons vs. 1718 de
gedachte aan hy (dus: een gezicht als of van iemand die) invloed heeft gehad
op de keus van het relativum. Voor de zetter of corrector van de tweede druk
die vervolgens het voorbeeld is gebleven, was het geval zo onwaarschijnlijk,
dat hij soude in vs. 1719 verving door souden, hetgeen niet de bedoeling van
de dichter kan zijn geweest.
de neghen. De negen helden, in Mnl. bronnen ook de ‘negen besten’ genoemd,
waren drie heidenen: Hector, Alexander en Julius Caesar, drie joden: Jozua,
David en Judas Maccabeus, en drie christenen: Arthur, Karel de Grote en
Godfried van Bouillon. (Zie MNW IV, kolom 2304; Helen Hill Miller, The Realms
of Arthur (London 1970), blz. 14; W.L. Braeckman, ‘Bredero en “de neghen”’
in TNTL XC (1974), blz. 321-327; afbeeldingen zowel van de negen helden als
van evenveel heldinnen: Eliot, Mythen (vert. Y. Foppema), blz. 270-271.)
1764 sackten, welden. Telkens blijkt in onze tekst dat de uitgangen -e en -en
niet stelselmatig onderscheiden werden. De vormen sackten en welden, beide
van de eerste persoon enkelvoud, zouden hun -n nog kunnen ontlenen aan
een behoefte om hiaat te vermijden, daar beide malen in volgt. Vgl. b.v. de
vzn. 1625, 1720 en 1721.
Maar bij seefden (vs. 1766) en stamten (vs. 1770) is die verklaring niet mogelijk,
aangezien beide woorden voorafgaan aan een woord dat met een medeklinker
begint. Zie de Inleiding, blz. 65-66.
1788 het ghesicht. Volgens de neoplatonische denkers van de Renaissance
was het gezicht het hoogste der zintuigen (zie b.v. F. Veenstra, Ethiek en
moraal bij P.C. Hooft, Zwolle 1968, blz. 198) en werd de liefde gewekt via de
ogen (a.w., blz. 107 vlg.).
1842 De woordgroep u deftich spreken zal wel bestaan uit een bezittelijk
voornaamwoord en een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.
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1896 Men zou de woorden o die eerder in de mond van Klaartje willen leggen;
ze sluiten aan bij haar vraag Waar is hy? In het Franse origineel staat echter
niets dat deze veronderstelling kan steunen.
2011 Pomersche sluerip. Vgl. A.C. Crena de Iongh, G.C. v. Santen's Lichte
Wigger en Snappende Siitgen, blz. 190: ‘De jonkers in Pommeren waren er in
de 17de E. om bekend, dat ze een grote hoeveelheid drank in één terug konden
verzwelgen.’
2032 telckers wellicht uit te elke reis?
2038 Dan konfloribus, dan met een óóchje, onzekere aanduidingen voor
manieren van drinken. Bij konfloribus tekende Stoett aan: ‘Wordt hier hetzelfde
bedoeld als met het hd. florik ωs of in floribus? Vgl. Kluge, Unser Deutsch, blz.
132: Florik ωs austrinken, wenn man die ganze Labaschke oder Waffe oben
um des Glases Orificium oder Mundloch herumzerret und auf einen Satz den
ganzen Trunk in die Gurgel geusst, durch welches ungebärdige Beginnen das
Glas mit weissen Gischtblasen, die man flores nennet, gefüllet wird’.
Moltzer veronderstelde: konfloribus = konfratribus (ed. 1890, II, blz. 84).
Voor met een oochje heeft men verschillende uitleg beproefd. Moltzer (t.a.p.)
achtte het synoniem voor ‘een lijntje trekken’, (t.a.p.) d.w.z. een disgenoot
vanuit de verte toedrinken, waarbij dus het oog de enige verbinding legt. Het
is weinig waarschijnlijk. En waarom zou Bredero dan niet de typische term
‘lijntje trekken’ hebben gebruikt?
Ook de verklaring van Stoett lijkt gezocht. Aansluitend bij Le Francq van
Berkhey, Displegtigheden II, 183, deelt hij mee, dat in de bol, waarop de
steeltjes van de klaverbladkelkjes rustten, een dobbelsteen wentelde en dat
men moest drinken overeenkomstig dat getal der ogen die de dobbelsteen bij
schudden vertoonde. Wat dit getal dan voor het drinken aangaf, is niet duidelijk.
Bovendien wordt de opsomming van 2037 en 2038 met een óóchje als iets
afzonderlijks aangeduid naast het klaverblaadje. Zou met een óóchje niet slaan
op een wijze van toedrinken, die wij nu nog amicitia drinken noemen, waarbij
de twee drinkers de armen die het glas dragen kruisen en bij het drinken elkaar
in de ogen moeten blijven zien? Crena de Iongh, a.w. blz. 204: ‘Het betreft hier
een bekend oudhollands gebruik, dat dan ook in vele kluchten voorkomt, waarbij
het de bedoeling was, dat de gast het eerste glas ledigde op zijn gezondheid,
het tweede op de vreugde en het laatste op een goede nachtrust.’
2069 Kockedrilletje, Baseliskisje. De vleinamen waarvan Frederyck zich bedient
verklaren ogenschijnlijk de verdedigende houding van Angeniet. In P.E(lsevier),
o

Klucht van de gestoorde vreught (Amsterdam, 1664), fol. C 3 r vaart een
moeder tegen haar onteerde dochter uit: Jou Sletvinck, jou vunse Pry, jou
Basiliscus, jou mongt van de Hel, ... Jou Crokodil, jou Zeemonster, jou Pockige
Teef. Angeniet, die zich de opdringerige jonkman van het lijf wil houden, negeert
de diminutiefuitgangen en doet of ze alleen scheldwoorden hoort. Het WNT
geeft op de plaats, hieronder bij vs. 2073 aangehaald, maar ook op de woorden
krokodil, basilisk,
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schijtvenijn, grasduivel nooit een andere bewijsplaats voor het gebruik van het
verkleinwoord dan deze uitval van Frederyck.
2079 Ba nues. De spelling in twee woorden pleit voor de opvatting die in de
aant. op Lucelle vs. 2430 de voorkeur krijgt: interjectie + treiterend substantief,
maar de noot van C.F.P. Stutterheim op Spaanschen Brabander vs. 479 houdt
zich aan de interpretatie als samenstelling (ald. blz. 191). Echt honend klinkt
de variant Be neus, in een context van jouwende interjecties: Be neus / se
lickense / se krabben / geck hou hy. Groen-geel / Groen-geel / se klimmenje /
byje ruch / jou / jou. (A.v. Mildert, Boertighe Clucht van Sr. Groen-geel. Herdruk
o
van 1643, fol. A 4 r .)
2135 verbandt. De praeteritumvorm met a is blijkens WNT XIX, kolom 571 een
germanisme in de bijbelvertalingen van de 16de en 17de eeuw; het voorkomen
op deze plaats in Moortje wordt daar verklaard uit ‘rijmnood’.
2146 Haegghemans volck. Hageman kan een bijvorm zijn van hackeman,
koopman in 't klein en dan arme kerel. Oudemans (blz. 139) tekent aan:
‘Misschien is Haeggeman de naam van een niet gunstig bekend hoofd of leider;
misschien ook komt hier het woord haag in aanmerking, dat in zijne
verbindingen, zoals in haagmunt, enz. eene ongunstige beteekenis heeft.’
2228 in haar ponctifikale volle krits. Krits is misschien gevormd naar het Nederd.
kreytz, kring, omtrek, waarvoor men raadplege J. de Vries, Nederlands
Etymologisch Woordenboek (Leiden, 1971) op kreits. In zijn volle krits betekent
dan: in zijn volledigheid, zoals het behoort. Vandaar: in volle luister. Pontificaal
(Lat. pontificalis) eig. wat bij een bisschop past, vandaar ruimer: luisterrijk.
2233 stoepjes. ‘stadssoldaten, nachtwacht’ heeft een onzekere afleiding.
Oudemans (blz. 376) dacht aan stuipen, buigen, het zouden dan soldaten zijn,
krom van ouderdom, niet geschikt voor velddienst. Ter Gouw zag verband met
stoepen = geselen. Te Winkel meent, dat het oorspronkelijk de naam van een
soort weerwolf is. Franck-v. Wijk en J. de Vries in hun etymologische
woordenboeken zien er een verkorting in van stoepschijter, iem. die zijn stoep
niet verlaat; zo ook WNT. Stoett denkt aan het verblijf en het slapen in de stoep
met luifel, zijschotten en banken.
2235 nabben-naers of abbenaers. J.W. Muller (Alb. Kern blz. 262) onderstelt,
dat Abbe (Albert) een naam voor de duivel is geweest (vgl. Hein). Het woord
beduidt dan: het gat van de duivel, synoniem met Nobisgat. Zo ook WNT IX,
kolom 2029 onderaan.
2248 Het WNT III, eerste stuk, kolom 1327, oppert ook een andere betekenis
voor brief van macht; er zijn blijkbaar geen andere voorbeelden genoteerd,
vandaar: ‘naar 't schijnt zooveel als: lastbrief (...). Of is bedoeld: een krasse
brief?’ Stoett (blz. 197) sluit zich hier geheel bij aan. Maar gallicistische
uitdrukkingen met ‘brief van’ zijn zo veelvuldig, - terwijl de verbinding van macht
in het WNT noch s.v. Macht noch s.v. Van is aan te treffen - dat er weinig reden
is om in brief van macht iets anders te zien dan machtbrief (= ‘volmacht’. WNT
IX, kolom 75). Deze opvatting past uitstekend bij de karikaturale opgeblazenheid
van Roemer, die over ‘onse Stadt van Dort’ spreekt alsof hij graaf van Holland
is.
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2250 backus van Bremen. Het WNT vermeldt zegswijzen als: zo wijs als het
raadhuis (of: kakhuis) van Bremen, dat van wijsheid omver viel (of: vanzelf
leegliep), gezegd ‘van iemand die waanwijs is’ (WNT III, eerste stuk, kolom
1272). In onze versregel zou ‘eene beteekenis als “dat aanmatigende,
onbeschaamde wijf” althans zeer goed passen’ (t.a.p.). De vele uitdrukkingen
met Bremen en bremer die het WNT in de kolommen 1272 en 1273 geeft, vaak
woordspelingen, doen veronderstellen dat de naam Bremen onze voorouders
nogal voor in de mond lag.
2253 geeselen met nat gras. Stoett (blz. 197) denkt aan uitdrukkingen als ‘met
een vossestaart geselen’, maar die zijn hier toch niet zeer van pas. Is Roemer
zo buiten zichzelf, dat hij denkt aan geselen met verse roeden (een voorbeeld
WNT IV, kolom 699) en aan een langzaam brandende mutsaard van nat hout,
en die twee foltermethoden dooreenhaalt?
2263 groot auwert. WNT, Supplement, kolom 2166, verwijst naar het artikel
Ouwers in een toekomstig supplementdeel.
2318 verhayt wordt beschouwd als identiek met Mnl. verhijt, een krachtterm,
afgeleid van het ruwe hiën ‘beslapen, verkrachten’: MNW VIII, kolom 1832-33
resp. III, kolom 424-25.
2344 hoddebeck. De betekenis van hodde is onzeker. In het Mnl. is hoddebeck
roerdomp. In de 17de eeuw: stotteraar, snapper, snorker, botmuil, lomperd (zie
WNT VI, kolom 778-779); de betekenis die in de annotatie op blz. 90 van onze
editie van het Groot Lied-boeck gegeven is, ‘opschepper, blaaskaak’, voldoet
ook hier.
2402 Also moer, al de nacht gevochten, twee doot en niemant gequetst. Bij
het binnengaan in de herberg sluit Jan-Neef het toneel af met deze spottende
uitroep, die met een toespeling op de erotische strijd blijkbaar de algemenere
zin had: al ons vechten is op niets uitgelopen. Zie WNT XVIII, kolom 971.
2446 guwende. Guwen is ‘een bijvorm van Geeuwen’ (WNT V, kolom 1317)
en komt bij Bredero meermalen voor in de betekenis van ‘Gretig of begeerig
en met afgunst uitzien, loeren naar iets, dat men als 't ware met open mond
tracht te bereiken’ (ald. kolom 1318).
Het is misschien weer taalgebruik dat onze dichter van Spiegel heeft afgekeken
(vgl. Lucelle, ed. Zaalberg, blz. 32): van de vier Noordnederlandse voorbeelden
die het WNT geeft, zijn er twee afkomstig van Spiegel, twee van Bredero.
Inmiddels rangschikt het WNT t.a.p. ons vs. 2446 niet bij de hier (en door Stoett,
blz. 205) veronderstelde betekenisnuance (als enige bewijsplaats), maar bij
‘Geeuwen, gapen; ook b.v. uit verveling’, maar voegt daar wel aan toe dat
misschien ook bedoeld kan zijn ‘gapen in den zin van: met open mond staan
kijken’.
2450-2454 Flouweele Burghwal heette de oostzijde van de O.Z.-Voorburgwal,
het Waterpoortje in de stadsmuur voerde naar een houten brug, de verbinding
van de oude stad met de Lastage. De Bosjes-brugh voert in de Hoogstraat
over de Kloveniersburgwal. Op de hoek lag nl. het arsenaal; bosjes in de naam
is verbastering van Bushuis.
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2458 Hane-voet is een Nederlandse naam voor ranunculus-soorten: boterbloem
en speenkruid. De wortelknollen en bladeren van speenkruid (R. ficaria, voorts
ook die van R. repens, R. acris, R. flammula, R. sceleratus) zijn giftig voor het
vee. (Zie b.v. O. Polunin, Bloemen en planten van Europa, in voce.) Gebreyt
dient te worden opgevat als ‘uitgespreid’ (WNT V, kolom 2052 en III, eerste
stuk, kolom 1212). Iemand voor wie de hanevoet gebreid is, verkeert dus in
de omstandigheid van een koe voor wie men giftig voer heeft gestrooid of
neergelegd.
2487 laat dat dryven verklaart Stoett (blz. 252) als ‘laat dat varen, hou daarmee
op’. Men kan echter dryven ook opvatten als ‘krachtigen en aanhoudenden
aandrang laten gelden’ (WNT III, tweede stuk, kolom 3344); dan zou bedoeld
zijn: ‘maak een eind aan die onophoudelijke beschuldigingen’.
2568 Goude kan worden gezegd ‘van al wat in zijne soort als bijzonder
voortreffelijk wordt voorgesteld ... Ook van personen.’ (WNT V, kolom 477).
Het enige voorbeeld van gebruik in de aangesproken persoon, dus zoals in dit
vers, is ‘gouden minne’ (= liefde) uit Hooft. Dat dit gebruik niet zeldzaam was,
kan men vermoeden op grond van de mededeling in kolom 478: ‘Van gouden
met -(t)je afgeleid is het verkl. goudentje, zelfstandig gebezigd voor: schat,
dierbaar stuk, hartlap.’ Het enige voorbeeld daar is uit Jan Saly van W.Dz.
Hooft.
2595-2603 Het verhaal over het oproer der Wederdopers is een aardig staaltje
van verbastering van de historische waarheid door de volksfantasie. De
Mennisten, volgelingen van Menno, die in 1535 nog pastoor in Witmarsum
was, worden op één lijn gesteld met de opstandige Wederdopers. Het oproer
begon inderdaad in de Zoutsteeg, waar men de kleren in het vuur wierp, maar
dat men zich met zeep insmeerde, vermelden de bronnen niet. Knipperdolling
(vs. 2599) was een der leiders te Munster, maar is nooit in Amsterdam geweest.
Ter verklaring van vs. 2600 diene, dat op een balk in de Nieuwe Kerk destijds
met rode letters werd vermeld:
Als men schreef duisend vijfhondert en vijf en dertig, wilt dit
onthouwen
Doen liepen hier naekt Mans en Vrouwen.

Bij de brand van 1645 is dit opschrift verloren gegaan.
2605 met een juecht. Het WNT (VII, eerste stuk, kolom 272) geeft deze
betekenis zonder zich ermee te verenigen: ‘Naar men wil beteekent enz.’.
Blijkbaar ziet dit op de annotatie van Moltzer in de editie-1890, waar de
verklaring zonder teken van twijfel wordt vermeld, gevolgd door de enigszins
verrassende toevoeging: ‘niet “met een jong”,’ die echter begrijpelijk wordt als
men ziet dat Oudemans in zijn Pantheon-uitgaaf de uitdrukking aldus opgevat
heeft.
Stoett blz. 208 verwijst naar vs. 2908 voor het niet ongewone gebruik van jeugd
in de betekenis ‘plezier’, maar zet hetzelfde vraagteken als wij. Voorts oppert
hij de Zuidnederlandse betekenis ‘sappigheid, sap, vleeschnat’, noemt het
artikel van J.E. ter Gouw in Noord en Zuid XXVIII (1905), waar op blz. 468
‘uitstekend, kostelijk’ wordt verdedigd, en eindigt: ‘Anderen denken weder aan
een jongen vogel.’ Men hoort hem verzuchten.
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2607 Wormer Misschuytjes. In Wormer bevonden zich vele beschuitbakkerijen,
die een wereldwijde handel dreven. In Soetebooms Saanlandsche Arcadia
(1658) leest men o.a.: ‘'t Getal der Backplaatsen reeckent men nu by de hondert,
die jaarlykx bezigen omtrent 40 000 gulden aan melk en 30 000 gulden aan
Gist. De Beschuyt wordt versonden in beyde Indien, Brasil, na Oosten en
Westen, behalven de Ventschuiten, die met omtrent 70 000 groot als klein
Vaartuigh in Vrieslandt, Greuningerlandt, Hollandt, Zeelandt, ook in Emderlandt,
Noordstrandt en Hamburgh ja op vele andere plaatsen vertieren’. Zie verder
Stoett, blz. 209. Nog uit J. ten Hoorn, Wegwyzer door Amsterdam (1726)
vermeldt A. Korthals Altes (NRC Handelsblad, 26 april 1976) ‘Wormer
Beschuitschepen’.
2616 alle dommelicke sondachs. Dommelijk is bijvorm van doemelijk,
oorspronkelijk met kracht van verwensing, later van grote nadruk (vgl. het
huidige verdomd in verdomd mooi enz.). Een dommelijke dag = een
godganselijke dag; alle dommelijke dagen = volstrekt alle dagen.
2628 ioeghen. De ‘constructio ad synesin’ of ‘sylleps’ is bij Bredero zeer gewoon.
Een kras geval, wegens de nabijheid van onderwerp en persoonsvorm, is Rodd.
ende Alph. vs. 1051: ‘Myn Ghesin swichten snel’. Hier kan geen verleden tijd
enkelvoud bedoeld zijn (op zichzelf nl. zou swichten bij onze dichter best een
schrijfwijze kunnen zijn voor zwichtte). Kollewijn in de editie van 1890 (I, blz.
45) tekent op die plaats aan: ‘Een meervoudig praedicaatswerkw. stond dikwijls
bij een collectief als onderwerp.’
2642 walbarcken. Kiliaen en Dodonaeus geven als Latijns equivalent Cedrus
Mauritana (Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek IX kolom 1625). Het
moet dus wel hard hout zijn geweest, en geen berk.
2645 De hier genoemde volksboeken zijn Fortunates Borse, Historie van Floris
ende Blancefleur en Amadis de Gauwelen. Van de Amadis verscheen het
eerste deel der Ned. vertaling in 1546.
De Fortunatus (naar een Duits volksboek van 1509) werd vertaald midden
16de eeuw; van de druk van Floris ende Blancefleur waarop hier gedoeld wordt
(1517), zijn slechts twee bladen bewaard (U.B. Gent). De oudste volledig
bewaarde druk is van 1642.
2649 wat stacker een gelt in d'Appelen. Vooral bij het Sinterklaasfeest verborg
men geschenken in een appel. Als deze tot een zogenaamde sluitappel was
gesneden, waarbij een rij ineensluitende tanden ontstaat, konden er na
verwijdering van het klokhuis, geldstukjes in verstopt worden. De vertaling van
dit vers door Stoett: ‘wat werd er veel geld uitgegeven aan appels’ is onjuist.
Zie Verdenius, Studies over 17de eeuws, blz. 67.
2652 Stoett (blz. 215) merkt op dat de naam Fytje Floris in het Groot Lied-boeck
voorkomt (men zie onze editie van het Groot Lied-boeck, I, blz. 83, en ook II,
blz. 220), maar dit helpt weinig tot de verklaring. Men kan erover twisten of jou
bezittelijk vnw. dan wel ‘dativus ethicus’ is.
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2654 Duevekater (uit duivel en kater), gebak uit tarwe- of krentenbrood
omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar gegeten. Het eindigde oorspronkelijk boven
en beneden in een dubbele knobbel, een gewricht voorstellend; daartussen
was het rondachtig verdikt, een schenkel of ander stuk vlees voorstellend. De
naam herinnert aan het gebruik als dodenoffer. Literatuur bij Stoett, blz. 215.
2670 suycker-noompje enz. Men zie J.W.P. Drost, Het Nederlandsch kinderspel
vóór de zeventiende eeuw, blz. 8-11.
2709 wiltweyich. Evenals in de proloog van Warenar (vs. 5: of schoon mijn
gewaed wat wilt weyt) is het hier moeilijk, de bijgedachte aan weyen ‘waaien’
uit te sluiten. Voor de oorspronkelijke betekenis vergelijke men Opdracht, blz.
112 regel 59 en de noot bij vs. 1038.
2724 ketel-dicht en kreeft-dicht. Over ketendichten zie men L. Roose, Anna
Bijns, een rederijkster uit de Hervormingstijd, Gent 1963, blz. 305; S.A.P.J.H.
Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken, Assen
1971, blz. 132-137. Over kreeftdichten: J.J. Mak, De Rederijkers, Amsterdam
1944, blz. 21-22.
2746 Schoyer. Voor schooier zie men W.L. van Helten, Proeven van
Woordverklaring, blz. 79.
2807-2813 Het is niet duidelijk wie er met de veronderstelde strafoefening bezig
zijn: seytse (vs. 2812) en sal (vs. 2813) zijn vrouwelijk enkelvoud, leyden,
lubden en wil (vs. 2807-2810) kunnen evengoed meervoud als vrouwelijk
enkelvoud zijn (de laatste vorm kan een reductie zijn van willen); hebben (vs.
2805) kan een ‘samengetrokken’ onderwerp hebben in het voorafgaande Sy,
dat daardoor ondubbelzinnig meervoudig zou worden, maar het onderwerp
kan ook verzwegen zijn. Volgens de vzn. 2841-2846 heeft Frederyck het heft
in handen, volgens vs. 2847 (willen sy) overlegt men gezamenlijk, nadat hij
Writsart heeft gekneveld.
o

o

Ook in het oorspronkelijk (Bourl. 100 r -v ) is er een rolverdeling: de beledigde
broer Chremes is naar binnen gestormd en heeft Cherea gekneveld, - hiértegen
verhief Thaïs haar smeekbeden, - nu dreigt hij hem te castreren. Later gebruikt
Pythias nogmaals de meervoudsvorm ilz pensent & croient, wat past bij de
voorstelling dat er wel overleg is, maar Frederyck geweld gebruikt. Hierop
moeten leyden ter banck en hebben ghepynicht en ghereckt (vs. 2807 vlg.)
betrekking hebben. Dan zijn sy in de vzn. 2806-2810 Frederyck en een of meer
bewoonsters van het bordeel, maar wie bedoelt Angeniet met die enkelvoudige
se/s' in de vzn. 2812-2813? Heeft in haar voorstelling Moy-aal nu weer de
leiding? In vs. 2845 smeekt ze juist om de booswicht te sparen. We moeten
maar aannemen dat Angeniet in haar geïmproviseerde verzinsel enige
inconsequenties niet heeft kunnen vermijden, en Koenraat te geëmotioneerd
is om ze op te merken.
2858 Dat kost wordt in het 17de-eeuwse Hollands dikwijls gebruikt ter
aankondiging dat de spreker zich wil of gaat verplaatsen in de richting die door
een volgende bepaling aangegeven wordt: Dat kost heen na den baas (Lucelle,
vs. 1631), dat kostje veur (Schyn-Heyligh, vs. 2356). Voor dezelfde functie was
gelden bruikbaar (WNT IV,
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kolom 1078/79). De beide werkwoorden lijken verwisselbaar, als men in
Warenar eerst leest dat de vrek over de roof van een spiering door de ooievaar
een drukte maakt al kosten 't (‘gold het, ging het om’) een ton mit gout (vs.
487), en vervolgens dat de graven zo duur zijn: se ghelden (‘kosten’) ghelt mit
hoopen (vs. 865).
Voor de schakering waarmee we bij dat kost (je), dat geldt (je) te doen hebben,
gaat het WNT (t.a.p., s.v. gelden) uit van de betekenis: ‘(bij het beginnen van
eene handeling, inzonderheid van een tocht) dat is ernst, dat is meenens, dat
is geen praten maar doen; met andere woorden: welaan, dat gaat er op los.’
De voorbeelden van gelden in deze constructie zijn aan drama's van Vondel
ontleend; die van Stoett in zijn toelichting op vs. 2858 (Stoett, blz. 222) aan
kluchtspelen. Voor het hedendaagse taalbewustzijn is de sprong van ‘het komt
erop aan, er gaat iets gebeuren’, dikwijls nog aangedikt door een ethische
datief je, naar ‘ik ga’ nogal groot. Immers dat kostje veur, hierboven uit
Schyn-Heyligh en door Stoett t.a.p. uit de klucht van Styve Piet van W.D. Hooft
aangehaald, betekent niet anders dan de gewone verontschuldiging dat 's u
veur. Moet men misschien denken aan een toneeltraditie, waarbij het afgaan
gepaard ging met veel omslag?
2863-2864 Neemt men op zyn Jootsch besnijt letterlijk, dan wil Angeniet zeggen
dat Koenraat kans loopt, veel zwaarder onder handen genomen te worden, als
aanstichter. Maar dan is En in vs. 2864 een woord te veel, daar vs. 2863
grammaticaal ondergeschikt zou zijn aan kreech hy u. Is besnijden daarentegen
een eufemisme voor ‘castreren’ (aldus WNT, II, tweede stuk, kolom 2062, waar
deze betekenis niet eufemistisch, maar ‘verouderd’ wordt genoemd), dan zijn
de twee bijzinnen onderling nevengeschikt, en moet Angeniet zoiets bedoelen
als: ‘nu hij bezig is met Writsart, krijg jij misschien ook een beurt, als je in
Frederycks handen valt.’ Het is ondenkbaar dat En in vs. 2864 het ontkennende
woordje is, niet echter dat Angeniet na de fraai gestileerde verzen 2859-2862
een anakoloet gebruikt. (Vat men misschien op als deel van de bijzin kreech
hy u, ook dan is een ontkennend en onmogelijk. Immers, weliswaar staat
misschien halverwege tussen positief en negatief in, maar het wordt, anders
dan nauw b.v., nooit door en vergezeld.) De plaats blijft onduidelijk.
2869 't Regliers hof. Overblijfsel van het St.-Jansklooster van de Reguliere
kanunniken der Augustijner orde, gesticht 1394, verbrand 1532. In 't laatst der
16de eeuw een pleziertuin, begin 17de eeuw Hortus medicus. De beplante
oude kloostertuin werd Reguliershof genoemd.
2882 langes. Het vers is alleen begrijpelijk als het platte Amsteldijckje een
bijstelling bij Het voetwechje zou zijn. Stoett blz. 223 wil langes verdubbelen
of een apokoinouconstructie aannemen; hij verwijst naar § 220 van zijn Mnl.
Syntaxis, waar echter geen overeenkomstig geval wordt vermeld. Men kan ook
aan een geval van haplologie denken (als in huidige taal b.v. ‘Gebruik de dingen
waar ze voor zijn’): dan zou langes zowel bij ‘het voetwechje’ als bij ‘het
Amsteldijckje’ horen. Vergelijk ook vs. 3246.
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2889 De vorm Emster was niet ongebruikelijk. Aan de voorbeelden van Stoett
(blz. 223-224) kan men toevoegen: de binnen Emster (Klucht van Frick in 't
Veur-huys, in: Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken ... van aantekeningen
voorzien door J.J. Oversteegen, Amsterdam 1969, blz. 342).
2900 goet-hart. Klaarblijkelijk vielen beiden.
2901 vil een harde smack: enige voorbeelden van vallen + lijdend voorwerp,
waaronder deze plaats, geeft het WNT (XVIII, kolom 315 ß).
2902 Aal-korf. De betekenis ‘achterste’ dringt zich op. In de andere
bewijsplaatsen van het WNT (deel I, kolom 21; Supplement kolom 12) past
‘lichaam’ beter. Daar kan een soortgelijke metonymia in het spel zijn als bij gat
‘lichaam’ (vgl. Lucelle, blz. 200, aant. op vs. 414). Stoett verklaart de
beeldspraak ‘achterste’ aarzelend uit ‘den ronden vorm van een aalkorf’ (Stoett,
blz. 224). Daarbij hoeft evenwel een bijgedachte aan aal(t) ‘mestvocht’ en/of
aan aal ‘paling’ niet te worden uitgesloten. Niettemin kan ook de vulva bedoeld
zijn: vgl. de artikelen Aalkorf en Paling in het Erot. Wdb.
2919 pongsen. De alleen bij Bredero aangetroffen betekenis ‘inpakken,
instoppen’ voor pongsen is door Stoett (blz. 224-25) afgeleid van het beter
bekende pon(t)sen ‘geschenken zenden door meisjes aan jongens’ op
St.-Pontiaansdag. De cadeaus zullen immers goed ingepakt verstuurd zijn.
Het WNT (deel XII, tweede stuk, kolom 3289-90) heeft de knoop die Stoett
legde, doorgehakt en er twee woorden van gemaakt.
2920 assen kruyt. Ook de dure zakdoek van de zindelijke Nel uit Griane (vs.
2613) rook ‘aars noch aars als ien kruyt’. Of het gelijkluidende prijzende attribuut
uit vs. 782 (zie Stoett, blz. 145) voor het zeventiende-eeuwse taalgevoel identiek
was met deze bijwoordelijke bep., is niet te zeggen.
2924 een bolle-meyt. Volgens WNT III, eerste stuk, kolom 295 zou hier ‘het
bijdenkbeeld: gul, goedrond, glunder, lustig’ in het spel zijn.
2935 De naam Jan doeter niet toe wekt aarzeling zowel bij het WNT als bij
Stoett. Het WNT VII, eerste stuk, kolom 185, zet een twijfelend vraagteken bij
zijn verklaring van deze plaats als ‘iemand die deze woorden altijd in den mond
heeft; een onverschillige gast.’ Stoett (blz. 226) geeft een verklaring van dezelfde
strekking, maar stelt de vraag ‘of moet worden vergeleken Sp. Brab. 1512:
Haer Jan en doeter niet toe, t'is maer een dwinghert; Hofwijck, 1778: Ongs'
Anne Jans, me Meutje, en doet er me niet toe (doet ook niets aan 't kinderen
krijgen)?’ In dit geval zou de (bij-)naam betekenen, meent Stoett: ‘die er niet
meer aan doet.’
De verklaring van het WNT staat niet sterk, daar, althans bij de serie van
Jan-baas (kolom 183) tot Jan Thuisblijf (kolom 190), vrijwel geen namen te
vinden zijn die berusten op een geregeld door de gebijnaamde gebezigd woord
of woordgroepje; Potgieters Jantje Goddome is eigenlijk de enige (kolom 186).
Een vergelijkbaar voorbeeld bij Bredero geeft Stoett (t.a.p.): Ariaan ien pijntje
(Sp. Brab. vs. 306). Het is mogelijk dat Ariaan in de kroeg altijd ien pijntje riep,
maar uiteraard
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even goed mogelijk dat hij ervoor bekend was dat hij nooit minder of meer
consumeerde.
Een ander bezwaar tegen de gissing van het WNT is de conclusie tot
onverschilligheid, die ook Stoett trekt. Voor de hedendaagse uitdrukking (het)
doet er niet toe geeft het WNT geen gegevens ouder dan de 19de eeuw: de
voorbeelden van Er niets toe doen ‘er niet op aankomen’ zijn uit Maurits
Lijnslager (1814) en Klaasje Zevenster (1865), WNT III, tweede stuk, kolom
2725, aan te vullen met Dl. XVII, eerste stuk, kolom 310 en 416.
Daarentegen is ertoe doen ‘erbij doen, vermeerderen’ in de zeventiende eeuw
gewoon (WNT, in de laatstaangehaalde kolom). Die uitdrukking wordt gebruikt
in de citaten die hierboven aan Stoett ontleend zijn. Daar zijn echter geen
namen bedoeld, maar mededelingen, en in vs. 2935 is Jan doeter niet toe
ongetwijfeld een naam. Bevat hij een imperatief, zoals Jantje
Stoot-je-teentjes-niet en Jan Treezacht (WNT VII, eerste stuk, kolom 188)?
Het kan ook een indicatief zijn, zoals voorkomt in Jan Durft-niet (a.w., kolom
186) en Jan Ligt-achter (kolom 187). In het laatste geval, indien dus Jan doeter
niet toe zou betekenen: ‘Jan die er niet op aankomt’ of ‘impotente Jan’ (vgl.
Spaanschen Brabander, blz. 264, op vs. 1512), zou de naam zeker niet in
officieel gebruik zijn geweest. Van Lennep en Ter Gouw (De uithangteekens,
II, blz. 229) vermelden echter een ‘Jonge Jan doet 'er niet toe’ ten tijde van de
alteratie van Amsterdam in 1578 en een ‘Jan Dirksz. Doet er niet toe’ in 1611.
De naam werd gedragen, delen zij mede, ‘door lieden, die tot den welvarenden
burgerstand behoorden.’ De naam kan ontleend zijn ‘aan een uithangteeken’:
‘vermoedelijk een lastdrager, reeds zoo zwaar belast dat er niets meer bij mocht
- als een zinspeling, hetzij op de zorgen des levens, hetzij op het pak der
zonden’ (a.w., blz. 229-230). Ten einde de intrigerende naam toepasselijk te
maken in het zinsverband, heet het niet onaannemelijk: ‘Bij Breêro is de naam
kennelijk gekozen om de zware vracht, die Jan had voort te schuiven, en waar
inderdaad niets behoefde toe- of bij-gedaan’ (a.w., blz. 229). Doet zou dus een
imperatief zijn.
2937 of hy borghen wouw. De verklaringen van deze vergelijking lopen erg
uiteen. Het WNT (III, eerste stuk, kolom 564) wijst verband van borghen met
het borgspel af, daar de ‘inzonderheid Brabantsche vorm van Bergen’ niet zeer
aannemelijk is ‘bij een Hollandsch schrijver’ en de houding van Jan doet er niet
toe eer doet denken aan ‘bok-bok-sta-vast’. (Vgl. J.W.P. Drost, Kinderspelen,
blz. 6.)
Een drukfout voor boffen wordt mogelijk geacht, d.i. het ongedaan maken van
een koop door driemaal met het bedoelde lichaamsdeel tegen de deur van de
kerk of het raadhuis te stoten, een Noordhollands rechtsgebruik (WNT III, eerste
stuk, kolom 248). De redacteur, J.W. Muller, citeerde echter weldra (in TNTL
XIX, blz. 128) een onafwijsbare Oostfriese verwant: hê geid zo krum, as wen
hê brôd börgen wil en Stoett (blz. 266) voegt daar uit de Klucht van Oene aan
toe: Ziet hum iens loopen; hy steekt zyn naers uit of hy broodt wou borgen (Jan
Vos, Toneelwerken, ed. W.J.C. Buitendijk, blz. 288, vs. 804). Dacht Muller aan
de nederige houding van
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iemand die bij de bakker om uitstel van betaling vraagt, Stoett (t.a.p.)
veronderstelt een obsceen gebaar, ‘eene toespeling op de zonde van Sodom’.
Buitendijk (t.a.p.) annoteert broodt borgen met een vraagteken, en zolang er
niet meer gegevens ter beschikking komen lijkt dit al wat men doen kan.
2984 tien voor ien. Stoett, blz. 294: ‘tien procent krijgen.’ Dat is heel wat minder
dan de woekerrente ‘dartich op het hongdert’ (vs. 2972). Bedoelt Lambert
misschien dat de smokkelhandel 900% winst oplevert?
3213 eer dat gy qualijck vaart: men kan misschien zeggen dat eer dat hier een
waarschuwende functie heeft, vgl. vs. 3230.
3214 Barmhertighe Soldaat! Voor deze betekenisnuance citeert het WNT II,
eerste stuk, kolom 1028 Joseph in Dothan vs. 877: Hy (Joseph) sloegh zijn
aenschijn zoo barmhartigh west en oost.
3225 Jan Rap ginger me duer is op verschillende wijze bij de gis verklaard (zie
Stoett, blz. 231). Onze opvatting komt overeen met die van H.E. Moltzer (ed.
1890, II, blz. 124).
Andere mogelijkheden zijn: Als Jan Rap dat deed, zou het geduld, door de
vingers gezien worden enz. (Stoett; zie ook WNT III, tweede stuk, kolom 2962
sub 10: ‘ongemoeid blijven’); J.R. zou het prachtig vinden (vgl. WNT III, tweede
stuk, kolom 2959, vlak voor c); J.R. zou er weg mee weten (WNT III, tweede
stuk, kolom 2960 sub 4). Onduidelijk is de betekenis van ‘al te laat beghinnen’
in vs. 3224: zelfs een Kackerlack ten aanhoren van Roemer kan toch niet
spreken alsof de militaire demonstratie, voor het huis van Moy-aal, een door
de jonge buurman Ritsart niet aangedurfde uitdaging was?
3246 ruymen in. Het WNT deel VI, kolom 1872, laat deze plaats volgen op een
uit een vrijwel gelijktijdige bron, waarin het heet: ‘in de voorsz. compangie niet
geadmitteert oft innegheruymt te werden’. Daaruit blijkt dat Stoett terecht
beweert: ‘voor het juist verstaan moet men in tweemaal lezen’, al formuleert
hij hier niet gelukkig (Stoett, blz. 232). Ziet men dit apokoinou over het hoofd,
dan wordt ‘De minne van Moyaal’ lijdend voorwerp en betekent ‘ruymen in’:
(geheel) afstaan.
Zie voor Hoofts emulatie in Warenar vzn. 1268-70 de Inleiding (blz. 72) en de
Pantheon-editie van de Warenar, blz. 6-7.
3252-3253 Het telkens herhaalde van zal wel aansluiten bij eetje, niet bij
lecker-beetje. In het laatste geval zou men of so de hedendaagse betekenis
moeten geven van ‘of zoiets’. Voor eten van zie WNT III, derde stuk, kolom
4246.
3254 geyle luyder kost, Weijnen, Zev. Taal blz. 44, ‘vermoed(t) [in afwijking
van Nauta, Taalk. Aant. § 62*] dat-er hier geen casusuitgang, maar een verkapt
possessief is’. In beide gevallen kan het lidwoord Die zowel bij luy ... als bij
kost horen. Het ontbreken van een lidw. in vs. 2591 (nou ist ionge luyer buert)
helpt ons niet verder, wel een rijckeluyer wens (Lucelle vs. 474): een past alleen
bij het enkelvoud wens.
Voor welig in de betekenis van ‘wellustig’ vergelijke men Rodd. ende Alph.,
blz. 198 vs. 32: 't weelligh Vleys. De combinatie van ramsnier en hanekam
suggereert dat geyle luyder kost dienen moest ter verhoging van de potentie.
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3257 scharp. Het WNT XIV, kolom 507, ziet hier in scherp de betekenisnuance
‘weinig geld bezittend’ enz., en houdt het dus voor een bepaling bij u. Dan moet
kort ook zoiets als ‘kort bij kas’ betekenen. Ziet men in beide woorden
bijwoordelijke bepalingen bij houden (WNT VII, tweede stuk, kolom 5707, geeft
daar het recht toe), dan kan scherp hier gebezigd zijn in de betekenisnuance:
‘Met groote oplettendheid, met streng toezicht’ (WNT XIV, kolom 509). Vooral
in dit laatste geval is de volgorde van de vzn. 3257-58 onlogisch.
3276 sonder slot. Merkwaardig dat het WNT XIV, kolom 1906, deze plaats (als
enige) geeft ten voorbeeld van de betekenis ‘zonder ophouden’ voor Zonder
slot. Kolom 1902 en 1903 leveren overvloed van bewijsplaatsen voor de
betekenisnuances die hier van toepassing kunnen zijn. Daaronder zelfs, van
Hooft: ‘eenen raffelaer, die klap zonder slot ujtkalt’. Ook wij zeggen nog: ‘zonder
slot noch zin.’
3284 gaan. Deze betekenis sluit het best aan bij het vorige vers. Dan moet als
‘zodra’ betekenen. (De andere mogelijkheid ware: ‘hij zal zich gedragen zoals
jij wilt’.)
3315 Preken (voor preke) is een van de talloze gevallen waarin met het oog
(!) op het rijm, door Bredero of door de drukker, een -n is toegevoegd achter
een slot-e. Vgl. Lucelle blz. 43, noot 2, en hiervoor, blz. 65-66 en aant. 1764.
3326 Een hecht vannen meyt komt ook voor in de klucht Van een Huys-man
en een Barbier (Kruyskamp, Bredero's kluchten, blz. 162, vs. 25). Daar blijkt
ze een stevig gebouwde jonge vrouw met een lelijk gezicht; ze treedt turf met
haar blote voeten in plaats van met plankjes en bij het dekken helpt ze de stier
zonodig met haar hand, en van het manvolk is ze niet afkerig. Zo iemand kan
zich wel aan Roemert hebben opgedrongen. Hecht blijft een ondoorzichtig
woord. Van Rijnbach (De Kluchten van G.A. Bredero, blz. 176) identifieert het
met hacht ‘stuk vlees’; verleidelijke gissing, maar Bredero gebruikt steeds
haghje, hachjen (WNT V, kolom 1507-08). Men zie verder WNT VI, kolom 232.
3332 Wt het langkt tyen. Blijkbaar bedoeld als bewijs van toewijding, zoiets
als: ‘ik zou met hem meegaan naar het eind van de wereld’.
3346 een Amonysis welsprekentheyt. Wat ‘amonysis’ betekent is moeilijk te
raden; waarschijnlijk is er verbastering of een drukfout in 't spel. Bij Terentius
staat attica eloquentia en in de Franse tekst une éloquence attique. Vandaar
dacht Kluyver aan een drukfout voor ausonyse = Romeinse, de Ciceroniaanse
welsprekendheid zou dan bedoeld zijn. Indien in Bredero's handschrift ausonyse
stond, kan dit prijzende epitheton ook afgeleid zijn van de naam van Ausonius,
een Romeins dichter († 394) die in ere was bij een rederijker als Matthijs de
Castelein (zie S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const
van Rhetoriken, Assen 1971, in het bijzonder blz. 516-517). Onwaarschijnlijk
is het vermoeden van Oudemans dat in amonysis het Latijnse admonitio,
vermaning schuilt.
2814 vernaghelt. De bedoeling zal wel zijn: als een vernageld paard, d.i. een
paard dat hinkt doordat een nagel door de hoef heen het vlees kwetst.
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N.B. Deze 66 verzen zijn in de druk van 1638 in de plaats gekomen van de
oorspronkelijke verzen 2751-2768 en sindsdien in de oude drukken
gehandhaafd. Ze vertellen een anekdote waarvan varianten nog wel mondeling
de ronde doen. De verzen 2773-2778 zijn grotendeels gelijkluidend met de
oorspronkelijke 2753-2758. Hoe Van der Plasse aan de passage gekomen is,
valt niet na te gaan. Jan ten Brink (Brederoô, Utrecht 1858, blz. 494 noot)
vermoedt, ‘ook om den geregelden rhythmus, dat hier wellicht door Van der
Plasse een vreemd fragment is ingeschoven.’ Op die grond zou men evenwel
het grootste deel van Moortje aan Bredero moeten ontzeggen.
J.A.N. Knuttel heeft het invoegsel genegeerd (Werken van G.A. Bredero, II,
Amsterdam 1924).
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