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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Th. Matham. Portret van Dirck Pietersz. Pers, uit: D.P. Pers, Bellerophon, of lust tot wysheyt. Door
sinne-beelden leerlijck vertoont. (...) Amsterdam, Willem van Beaumont, 1664. (Op een ingevoegd
blad tussen bl. A1 en A2 in het ex. Universiteitsbibliotheek Amsterdam 437 C 17).

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

7

Voorwoord
De hier gepresenteerde teksteditie van Dirck Pietersz. Pers' Suyp-stad (1628) is in
aanleg voortgekomen uit de werkzaamheden van een kandidatenwerkgroep aan het
Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam. Deelnemers aan de werkgroep waren:
A.K. Caré, R. Cordes, E.K. Grootes (begeleider), H. Klifman, mevr. M. Roos, H.A.A.
Spruijt, J.H.L. Stevens, G. Teusink, mevr. G.J.J. Trossèl, J.E. Verlaan en H. Wilmink.
De groep stelde zich tot doel een geannoteerde en ingeleide uitgave van de tekst van
Pers te maken. Toen aan het eind van de daartoe bestemde periode in het studiejaar
1974-75 wel veel materiaal op tafel lag, maar het eindresultaat nog niet in zicht was,
heeft de Vakgroep Historische Letterkunde één van de leden van de werkgroep, Jan
Verlaan, in staat gesteld gedurende een jaar als kandidaat-assistent te werken aan de
voltooiing van het project, onder supervisie en met medewerking van de genoemde
begeleider.
Het woordcommentaar bij de tekst berust vrijwel geheel op het lexicografisch
onderzoek, zoals dat in het kader van de werkgroepsactiviteiten is verricht. De overige
onderzoekresultaten van de werkgroep zijn aan een grondige herziening onderworpen.
Daarbij kwam met betrekking tot verschillende aspecten nieuw materiaal aan het
licht. Het resultaat is een inleiding die sterk afwijkt van de eerste opzet. Het grootste
deel ervan is voor rekening van de eerste ondergetekende, die tevens het geheel
persklaar maakte. Hoofdstuk 8, over de genrebepaling en over opbouw en stijl van
Suyp-stad, zijn geschreven door de tweede ondergetekende. Beide auteurs achten
zich echter verantwoordelijk voor de uitgave als geheel, niet in de laatste plaats omdat
zij is ontstaan in een sfeer van voortdurend overleg en kritische beoordeling van
elkaars bijdragen.
De keuze van Suyp-stad als object is deels gegrond op praktische redenen: de
beperkte looptijd van de werkgroep vroeg om een niet al te omvangrijke tekst. Dit
is ook de reden waarom Bacchus Wonder-wercken, waarvan Suyp-stad een soort
aanhangsel vormt, grotendeels buiten beschouwing is gebleven. Daarnaast waren er
motieven van literair-historische aard: Suyp-stad vertegenwoordigt een genre, dat in
de Nederlandse literatuurgeschiedenis nauwelijks besproken wordt. In hoofdstuk 8
besteden we dan ook ruime aandacht aan het vaststellen en het beschrijven van het
genre waartoe Suyp-stad behoort. Bovendien wordt in dat hoofdstuk kort ingegaan
op enkele algemene problemen met betrekking tot de genrebepaling. Voorts heeft
de tekst als specimen van de
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Nederlandse letterkunde uit de 17de eeuw aantrekkelijke kanten, die een wat grotere
aandacht, en beschikbaar stellen ervan aan een modern publiek leken te
rechtvaardigen. Het was ‘de grand old man van de Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving’, Jan te Winkel, die er op wees dat de ‘(...) satirieke
beschrijving van Suyp-stad of Dronckaerts Leven (...) nog niet genoegzame
waardeering heeft gevonden (...).’ (Te Winkel, 1922-1927, deel III, p. 269).
Onze onderzoekdoelstelling reikte echter verder dan het strikt filologische en
literair-historische terrein. Wat we vooral beogen, is het vaststellen van de relatie
die Suyp-stad bezit tot de werkelijkheid erachter, en daarmee van de functie van de
tekst. Deze doelstelling komt overeen met die welke Herman Pleij onlangs
formuleerde in zijn artikel over ‘De sociale funktie van humor en trivialiteit op het
rederijkerstoneel’. Wij sluiten ons graag aan bij het daarin uitgesproken
wetenschappelijk credo: ‘(...) ik vind dat we onze vlucht in dat eindeloze speelterrein
van de filologie moeten staken wanneer dat betekent dat alleen dáár wetenschappelijke
arbeid met historische teksten mogelijk zou zijn, gelardeerd door literair-historische
feiten. Ik geloof dat de funktievraag de meest essentiële is die we kunnen stellen in
een literatuurwetenschap die de pretentie wil hebben om maatschappelijk relevant
te zijn.’ (Pleij 1975-76, p. 124).
De vraag naar de werkelijkheid achter de tekst en naar de functie van Suyp-stad,
als tekst waarin de dronkenschap aan de kaak wordt gesteld, hebben we bestudeerd
vanuit drie verschillende invalshoeken:
a onderzoek naar het gebruik van alcoholhoudende dranken in Nederland in het
begin van de 17de eeuw. Dit onderzoek leidt tot een kwantificering van het
drankmisbruik (zie hoofdstuk 4).
b onderzoek naar de houding van de staat en de kerk en de maatregelen die door
elk van deze werden genomen om drankmisbruik tegen te gaan (zie hoofdstuk
5).
c onderzoek naar een eventuele traditie van geschriften tegen drankmisbruik,
waartoe Suyp-stad mogelijk heeft behoord. Hierbij hebben we ons beperkt tot
de twee meest voor de hand liggende categorieën: literaire en moraalfilosofische
teksten (zie hoofdstuk 6).
Deze onderzoeken werpen licht op de vraag in hoeverre Suyp-stad realiteitswaarde
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bezit, of specifieker: in hoeverre deze tekst verwijst naar een concreet in de
werkelijkheid bestaand probleem, t.w. drankmisbruik; èn in hoeverre Suyp-stad als
uniek literair fenomeen functioneert als representant van een strijd - in woord en
daad - tégen dit probleem.
Ter complementering van dit beeld hebben we ons tenslotte beziggehouden met
d onderzoek naar de factoren die een eventueel dronkenschapsprobleem in de hand
werkten, teneinde te kunnen vaststellen hoe een tekst als Suyp-stad mogelijk
functioneerde temidden van het krachtenveld dat gevormd wordt door
dronkenschapsbevorderende elementen enerzijds en een matigingsstreven anderzijds
(zie hoofdstuk 7).
De invalshoek van waaruit we de tekst hebben bestudeerd is - dat zal duidelijk
zijn- erg groot. Het was voortdurend noodzakelijk ons op terreinen te begeven, waarop
wij als neerlandici geen of onvoldoende scholing hebben. Niettemin hebben we
gemeend er goed aan te doen deze handicap voor lief te nemen, teneinde een uitgave
te kunnen presenteren die meer wil bieden dan een opgepoetst historisch curiosum.
Hiermee hopen we een bijdrage te hebben geleverd tot de bestudering van een
weinig bekend element van de Nederlandse Renaissanceliteratuur en wellicht mede
tot de discussie over de vakbeoefening van de historische letterkunde.
Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat een kritische houding tegenover deze
vakbeoefening een wezenlijke voorwaarde is voor de kwaliteit van het vak, besluiten
we niettemin met een beroep op de welwillendheid van de lezer, en wel met de
woorden van Pers, die zich in zijn voorrede van de Ontstelde Leeuw (1641) aldus tot
zijn lezerspubliek wendde: ‘Alleene is mijn versoeck dat de bescheyden Leser, hier
over een bescheyden oordeel strijcke, en in my verschoone, wat eenighsins door
onkunde of versuym, qualijck gevat of toe-gestelt, of door den druck ontijdigh magh
wesen ingesloopen (...).’
JAN VERLAAN/EDDY GROOTES
Amsterdam, september 1976.
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Verantwoording
De tekst is in facsimile weergegeven naar het exemplaar onder signatuur 1082 J 35
in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Een versnummering is toegevoegd.
Suyp-stad is gedrukt in een lettertype dat de moderne lezer weinig moeilijkheden
zal hoeven bezorgen. De voornaamste afwijking van het huidige gebruik is de
aanwezigheid van twee soorten s: de ‘normale’ s aan het eind van een woord en als
hoofdletter, en de ‘lange s’ (ſ) in andere posities. De hiermee niet vertrouwde lezer
verwarre deze lange s niet met de f, waarbij het dwarsstreepje rechts van de verticale
balk doorloopt (zie bijv. flesjen in vs. 19 en braefste in vs. 202). Zowel f als lange s
zijn soms met de volgende letters verbonden tot een zgn. ligatuur: st, fl, etc.
Andere afwijkingen van het huidige gebruik zijn: V voor U (vgl. SVYP-STAD in
de titel), VV voor W in het cursieve lettertype (bijv. in vs. 613), I voor J (Ia in vs.
391) en & en &c. voor en resp. etc.
Verder komen nu en dan afkortingen voor. Een streepje boven een klinker geeft
de weglating aan van een volgende n: sagmẽ (zag men, vs. 55), eẽ (een, vs. 60),
Engels-mã (Engelsman, vs. 115), diẽst (dienst, vs. 551), enz. In de marginale
aantekening bij vs. 186 wordt dit weglatingsteken voor m gebruikt: Tẽpel (tempel).
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1 De identiteit van de tekst
De relatie tussen Suyp-stad en Bacchus Wonder-wercken
Suyp-stad is geen op zichzelf staand werk, maar verscheen in 1628 als bijvoegsel
van het eveneens van Pers' hand afkomstige Bacchus Wonder-wercken1. Vandaar
dat we allereerst zullen ingaan op de relatie tussen beide. Zowel Bacchus
Wonder-wercken als Suyp-stad hebben de dronkenschap tot hoofdthema. In de
‘Voor-Reden’ bij het eerste werk schrijft Pers: ‘De H. Schrifture, de Historien, en
de Tijd selve, stellen ons de misbruycken dapper voor oogen, 't welck oock de oorsake
is, dat wy dese stoffe by der hand genomen, en onder den naem van Bacchus
wonder-wercken, de misbruycken bestraft, en het recht ghebruyck aengewesen hebben
(...)’2. De dronkenschap is een ernstige zonde: het evangelie van Mattheus ‘(...) stelt
de Dronckenschap onder de oorsaken waerom de Sund-vloet over den aerd-bodem
is ghekomen (...)’3. En de bedoelingen van de auteur met dit alles laten zich
gemakkelijk raden: ‘(...) een yeder in sijn plicht de matigheyd aen te prysen, en de
Soberheyd en Gods-vrucht te leeren omhelsen’4.
Analoog aan wat Pers zijn lezers in de ‘Voor-Reden’ aankondigt, is Bacchus
Wonder-wercken één lange aansporing (ruim 3000 verzen) tot matigheid in het
gebruik van wijn5. Allereerst komen echter de deugden van de wijn aan de orde,
waarbij vooral erop wordt gewezen dat hij droefheid, zorgen en pijn verdrijft.
Vervolgens wordt de oudheid van de wijn ter sprake gebracht en derhalve de oudheid
van het misbruik:
‘'t Is buyten alle waen of d' alder-eerste volcken,
1

2
3
4
5

De volledige titel luidt: Bacchus Wonder-wercken: Waer in Het Recht Gebruyck en Misbruyck
des Wijns/ door verscheyden vermaecklijcke / eerlijcke en leerlijcke historien wort afgebeeld
/ en de lasteringe der Dronkenschap met levende verwen afgemaelt. Hier is by-gevoeght De
Suyp-stad, of Dronckaerts Leven: waer in alle hare gebouwen, manieren, aert, wetten, & c.
en alles wat by den Dronckaerts gebeurt, boertlijcker wyse word af-geschildert. Alles tot
uyt-wiedinge vande quade in-gewortelde on-aerdigheden en zeden der Dronckerts, en
aen-radinge totte deughd en soberheyd, in Dicht gestelt, en met konst-beelden geciert, Door
D.P. PERS. T' AMSTERDAM, Voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op 't Water inde witte
Persse / recht over de Koren-Merckt. Anno MDCXXVIII.
In 4o, ( )4 A-R4 S2.
Bacchus Wonder-wercken en Suyp-stad zijn doorlopend gesigneerd, zodat het zeker is dat
zij bedoeld zijn als één organisch geheel. Verder blijkt dit uit het feit dat Suyp-stad weliswaar
een eigen titelblad heeft (nl. op fol. N4 recto), maar dat daarop niet weer opnieuw de naam
van de uitgever en het jaar van de uitgave zijn vermeld.
Op fol. S2 verso lezen we wie de drukker is: ‘T' AMSTELREDAM, Gedruckt by Paulus Aertsz
van Ravesteyn. ANNO 1628.’
Voor ons doel is gebruik gemaakt van het exemplaar, berustende in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam, onder signatuur 1082 J 35
Pers, Bacchus Wonder-wercken, ‘Voor-Reden’
Ibid.
Ibid.
Let wel: Bacchus Wonder-wercken en Suyp-stad zijn geen pleidooien voor geheelonthouding,
maar keuren slechts het misbruik af.
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Zijn door 't misbruyck des wijns gestort in diepe kolcken,(...).’6
En dan zijn we al snel aangekomen bij het thema dat het leeuwedeel van de tekst
voor zich opeist, t.w. het misbruik van wijn. In alle toonaarden laakt Pers dit misbruik.
Hij doorspekt zijn betoog met allerhande voorvallen uit het leven van dronkaards en
komt tot de conclusie dat dronkenschap de oorzaak is van alle zonden, leidt tot verlies
van verstand (in de letterlijke zin van het woord), schadelijk is voor de gezondheid
en de lichamelijke schoonheid en, tenslotte, de mens berooft van zijn materiële
welvaart. Terloops wijst

6

Pers, Bacchus wonder-wercken, p. 3.
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Rokend gezelschap, uit: D.P. Pers, Bacchus Wonder-wercken, 1628, p. 69. De aap op de voorgrond
is blijkens de tekst van Pers een beeld van de dwaasheid der rokers. Een marginale aantekening op
p. 67 luidt: ‘Tobac is nu het banket, dat over al in de geselschappen ghebruyct wort, schijnt van de
Apen eerst gevonden te zijn, maar word nu door allerleye Apen van onsen tijd na-gebootst.’ Misbruik
van tabak en drank worden vaak in één adem vermeld. Vgl. Suyp-stad vs. 161-196.
(Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ex. 1082 J 35).
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hij ook op het misbruik van tabak als nevenverschijnsel van de dronkenschap7. Als
deze 3000 verzen hun einde naderen, worden enkele manieren genoemd om de
dronkaards van hun dwaasheid te verlossen en wordt aan de jongeren een vermaning
gericht om vooral een sober leven te leiden. Dit wat betreft Bacchus Wonder-wercken.
Suyp-stad kunnen we thematisch tot hetzelfde type teksten rekenen als Bacchus
Wonder-wercken: ook hier is de dronkenschap het hoofdthema8. Het verschil tussen
beide moeten we dan ook niet zoeken in de inhoud, maar in de literaire vorm. Terwijl
Bacchus Wonder-wercken de zonde van de dronkaard direct bekritiseert d.m.v. een
moraalfilosofisch betoog, geillustreerd met allerlei voorvallen uit het leven van
dronkaards, bekritiseert Suyp-stad juist op indirecte wijze, nl. door in schijn de daden
van de dronkaards te prijzen en te verheerlijken9.

Bibliografische gegevens
Suyp-stad verscheen, samen met Bacchus Wonder-wercken, in 1628. De tekst werd
in kwarto gedrukt in Amsterdam bij Paulus Aertsz. van Ravesteyn10. Het werk
verscheen bij de eigen uitgeverij van Pers. Het is de enige editie die ooit het licht
heeft gezien. Ook bestaan er geen moderne uitgaven. De volgende exemplaren van
deze druk van Suyp-stad zijn ons bekend:
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (2 exx.)
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (2 exx.)
Universiteitsbibliotheek te Utrecht (1 ex.)
Universiteitsbibliotheek te Leiden (1 ex.)
Provinciale Bibliotheek te Middelburg (1 ex.)
Stadsbibliotheek te Haarlem (1 ex.)
Library of die British Museum te Londen (2 exx.)
Privé-collectie Cordes te Zwanenburg (1 ex.)

7

8

9
10

Ibid., p. 67-70. In de loop van de 17de eeuw werd het tabaksgebruik geïntroduceerd in Europa.
Onmiddellijk daarop ontstond een stroom van teksten die deze nieuwe gewoonte ten scherpste
afkeurde. Het is niet verwonderlijk dat Pers in Bacchus Wonder-wercken en Suyp-stad zowel
het drankmisbruik als het roken aan de orde stelt, gezien de sterke overeenkomst die door
de tijdgenoot werd gezien tussen dranken tabaksgebruik: beide zouden leiden tot een vorm
van dronkenschap. Over de introductie van tabak in Europa: Corti (1930) en Herks (1967).
Overigens dient in dit verband wel opgemerkt te worden dat in Bacchus Wonder-wercken
vrijwel uitsluitend de dronkenschap door overmatig wijnverbruik aan de orde komt. In
Suyp-stad is dit iets ruimer: daar gaat het meer om dronkenschap in zijn algemeenheid.
In hfdst. 8 wordt uitvoeriger ingegaan op de vorm van Suyp-stad.
Zie p. 124.
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2 Biografische gegevens
Het leven van Pers (Emden 1581 - Amsterdam 1659)*
In de ‘Na-reden’ bij zijn uitvoerig werk over de geschiedenis van Holland en Zeeland
in de periode 1560-1581, nl. de Ontstelde Leeuw (1641), deelt Pers ons zijn
geboortejaar mee: ‘Hier mede heb ick door de ghenade des Heeren, met het eynde
van 't Jaer 1581, zijnde in 't Iaer myner Geboorte, dese versamelingen bequamlijck
konnen sluyten:(...).’1
Hij was afkomstig uit het Duitse Emden2. Het is niet uitgesloten dat zijn voorouders
naar Emden waren uitgeweken; immers, deze stad was in de tweede helft van de
16de eeuw een toevluchtsoord voor vele uitgeweken hervormingsgezinden. Dirck
Pietersz. Pers is niet opgenomen in de geboortenregisters van Amsterdam, hetgeen
aannemelijk maakt dat hij elders - zeer waarschijnlijk in Emden - ter wereld kwam
en zich op latere leeftijd in Amsterdan vestigde3.
Over zijn ouders weten we in het geheel niets. De enige naaste familierelatie van
wier bestaan we weten, is zijn drie jaar oudere zuster Anna Pietersdr. (geb. te Emden,
1578). In 1602 trouwde zij met Jacob Hermann, boekbinder uit Straatsburg. In de
ondertrouwakte van Anna en Jacob staat vermeld dat ze al sinds 4 jaar, d.w.z. vanaf
haar negentiende jaar, in Amsterdam woonde4. Het is onbekend of in hetzelfde jaar
waarin Anna Pietersdr. naar Amsterdam toog, nl. in 1598, ook Dirck Pietersz. naar
de hoofdstad kwam.
Hoe dan ook, zeer waarschijnlijk kwam hij als getrouwd man naar Amsterdam,
aangezien zijn huwelijk met Anna Lubbersdr. niet in de hoofdstedelijke registers
wordt vermeld. Voor zover ons bekend kwamen uit deze verbintenis vier kinderen
voort. Allereerst werd in 1608 (op 3 januari) in de Oude Kerk hun zoon Lambert
gedoopt5. Op 26 juni 1610 werd in dezelfde Oude Kerk een kind van Dirck Pietersz.
Pers begraven6; waarschijnlijk gaat het hier om een kind dat reeds vóór Pers' komst
naar Amsterdam was geboren, aangezien in de Amsterdamse doopregisters geen
melding wordt gemaakt van deze geboorte. Op 8 januari 1612 werd hun zoon Lubbert
in de Oude Kerk gedoopt, op 23 september 1614 werd tenslotte hun zoon Pieter
gedoopt in de Nieuwe Kerk7. Pers' zuster Anna trad bij deze drie dopen steeds op als

*
1
2
3

4

5
6
7

Voor hun medewerking bij het totstandkomen van dit onderdeel zeggen wij onze dank aan
S.A.C. Dudok van Heel en P.J. Verkruysse.
Ibid., fol. Yyy 4 recto.
Kalff (1906-1912) deel IV, p. 100.
Het is zeer waarschijnlijk dat Pers geboren is in Emden, aangezien ook zijn zuster Anna
Pietersdr. uit die stad afkomstig was, zoals blijkt uit de huwelijksakte van Anna en Jacob
Hermann (1602): ‘Anna Pietersdr. van Eemden’, zie: Kleerkoper/Van Stockum (1914-1916)
p. 257.
Kleerkoper/Van Stockum (1914-1916) p. 257. Ten onrechte leze Kleerkoper/Van Stockum
hier 8 jaar. In de akte zelf staat vermeld da zij sinds 4 jaar in Amsterdam woonde, zie DTB
(Doop-, Trouw en Begraafregisters) 410, fol. 83.
Gem. Archief Amsterdam, DTB 4, fol. 226.
DTB 1043, fol. 86.
DTB 5, fol. 4, resp. DTB 39, fol. 362.
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getuige. Het zijn deze drie zonen (Lambert, Lubbert en Pieter) aan wie Dirck Pietersz.
Pers in 1636 zijn vertaling van Erasmus' Enchiridion opdraagt8.
Over Pers' echtgenote Anna Lubbersdr. bezitten we geen nadere gegevens. Indien
de veronderstelling dat zij als getrouwd paar naar Amsterdam kwamen, juist is, dan
ligt het voor de hand dat Anna Lubbersdr. niet uit Amsterdam af-

8

Hand-boeckjen van den Christlijcken Ridder, fol. A2 recto: ‘Aen mijn Sonen LAMBERT,
LUBBERT, en PIETER DIRCKSZ PERS.’
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komstig was. Wellicht leerden zij elkaar in Emden kennen. We weten zelfs niet
wanneer Anna is overleden: in de begraafregisters van Amsterdam komt zij niet voor.
Wat betreft de drie zonen weten we dat de oudste, Lambert, op 35-jarige leeftijd
overleed. Hij werd op 13 juni 1643 in de Westerkerk begraven9. Lubbert, lakenkoper
van beroep, trad in 1645 in het huwelijk met Maria Verpoorten; zijn vader was hierbij
getuige10. De dochter van Lubbert en Maria, Anna Pers, trad in 1663 in het huwelijk
met de advocaat Hendrick Cloeck, zoon van de Amsterdamse raad Petrus Cloeck11.
Pieter Pers huwde in 1655 met de zuster van Maria, Catrina Verpoorten. Zijn broer
Lubbert was getuige bij het huwelijk12. Maria en Catrina Verpoorten waren dochters
van de welgestelde Amsterdamse lakenkoper Jacobus Verpoorten uit de
Warmoesstraat, nr. 12813. Uit het huwelijk van Pieter Pers en Catrina Verpoorten
werd één dochter geboren, t.w. in 1658, Anna14: Zowel deze Anna Pers als haar
moeder Catrina overleden in 1702 en werden begraven in de Westerkerk15, in het
graf dat in 1643 was aangekocht door Dirck Pietersz. Pers.16.
De zonen van Pers volgden hun vader niet op in het drukkers- c.q.
boekverkopersambacht. Lambert overleed, zoals we zagen, op vrij jonge leeftijd. De
beide andere zonen verdienden hun brood in de lakennijverheid. Dit laatste leiden
we af uit een notariële akte, die enige maanden na het overlijden van Dirck Pietersz.
Pers werd opgemaakt. Hierin wordt zijdelings vermeld dat Lubbert en Pieter tot 1655
een lakencompagnie dreven17.
Uit dezelfde akte, waarin wordt beschreven hoe de bezittingen van vader Pers door
beide zonen worden verdeeld, krijgen we nadere gegevens over de eigendommen
die hij bezat. Er is sprake van een huis ‘op het water deser stede over de corenbeurs’
(d.w.z. aan het Damrak), één op de Keizersgracht, één ‘opt water bijde oude brugh’
en een half huis aan de Nieuwendijk, waarvan de andere helft reeds bezit was van
zoon Pieter. Ook bezat Pers een huis in zijn oorspronkelijke woonplaats Emden.
Voorts is er sprake van een hoeveelheid waardepapieren (obligaties, lijfrenten e.d.)
ter waarde van 15000 gulden18. Op grond van deze gegevens lijkt het niet overdreven
te stellen dat Pers als drukker/ uitgever een lucratief bedrijf had. Vondel zinspeelde
op Pers' winzucht in zijn gedicht bij het portret van Dirck Pietersz. Pers:
‘Gij burgers en vremden
Dit's Perssius van Embden.
Sijn beelt na Febus zwijmt;
't Zij dat hy dicht of rijmt.
Die sijn boecken, en prenten
Op 't dierste weet te venten19.’
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DTB 1100 A, fol. 52.
DTB 678, fol. 97.
DTB 685, fol. 327.
DTB 682, fol. 329.
Zie G.J. Kam - Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam 1968, p. 134-135.
DTB 301, fol. 73.
DTB 1102, fol. 251.
Westerkerk Begraafboeken 33, fol. 19 verso.
N.A. (Notarieel Archief) 2062 (notaris Hellerus) fol. 236 recto.
N.A. 2062, fol. 236 recto - 237 verso.
De Werken van Vondel, volledige en geïllustreerde uitgave in tien delen (W.B.-editie), deel
V. Amsterdam 1931, p. 243.
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Wat betreft de huizen die Pers in Amsterdam heeft bewoond, kunnen we vaststellen
dat hij gedurende lange tijd heeft ge-
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woond ‘op het Water’, d.w.z. aan het Damrak. Aanvankelijk was hij gevestigd in het
pand tegenover de ‘Oude Brugh’ (nr. 36), waar Cornelisz Claesz. aanvankelijk zijn
drukkerij had20. Later verhuisde hij naar het pand tegenover de ‘Coren-beurs’ (nr.
41). Beide panden werden aangeduid met de naam ‘Witte Persse’. Kennelijk is hij
op zijn oude dag bij zijn zoon Pieter ingetrokken. Immers, wanneer hij in 1659
overlijdt wordt hij in de registers van de Westerkerk opgenomen als ‘dirck pietersz
pers ... kijsersgraft’21. Uit de huwelijksakte van zijn zoon Pieter Pers en Catrina
Verpoorten weten we dat de eerste woonde aan de Keizersgracht. In welk jaar Pers
verhuisde van het Damrak naar de Keizersgracht is niet bekend. Wellicht ging hij
bij zijn zoon inwonen nadat hij het drukkers- en boekverkopersvak vaarwel had
gezegd, nl. in 164922.
Over Pers' relaties met de wereld van drukkers en uitgevers zijn enkele schaarse
gegevens bekend. We weten dat bij in de leer is geweest bij Cornelis Claesz.
(1546/47-1609), een vooraanstaand boekdrukker23, die zich in 1578 in Amsterdam
vestigde. Hij overleed in 1609, twee jaar nadat Pers zijn activiteiten als drukker
begon. Het lijkt dan ook zeker dat Dirck Pietersz. Pers het bedrijf van Cornelis Claesz.
voortzette, temeer daar Pers zijn drukkerij aanvankelijk gevestigd had in het pand
van zijn vroegere leermeester.
Voorts is bekend dat Pers' zuster, Anna Pietersdr., nauwe relaties had in het
boekenvak. In 1602 trad zij in het huwelijk met de boekbinder Jacob Hermann, die
wellicht - zo suggereren Kleerkoper/Van Stockum (1914-1916) - bij Cornelis Claesz.
in dienst was. Kennelijk was ook Anna zèlf in dienst bij deze laatste, aangezien hij
in de huwelijksakte van Anna en Jacob aangeduid wordt als ‘hare meester’.24 Uit het
kortstondige huwelijk van Anna en Jacob werd één zoon geboren. Toen Anna, na
het overlijden van haar echtgenoot, het vaderlijk bewijs kwam doen bij de Weeskamer,
was haar achterneef, de Amsterdamse boekverkoper Jan Bartelmeeusz. getuige25. Op
24 april 1605 trouwde Anna Pietersdr. voor de tweede maal en wel met de uit
Antwerpen afkomstige boekbinder Willem Jansz. Stam26. Als na een jaar hun eerste
kind wordt gedoopt, is Trijntje Gerrebrantsdr. - door Kleerkoper/Van Stockum met
enige armslag geïdentificeerd als de vrouw van Cornelis Claesz. - getuige27. Deze
gegevens wijzen er duidelijk op dat de zuster van Dirck Pietersz. Pers nauw verbonden
was met de Amsterdamse wereld van drukkers en uitgevers. Hetzelfde geldt zonder
enige twijfel in niet mindere mate voor Dirck Pietersz. zelf. Het is zeker niet
denkbeeldig dat hij, als leerling van Cornelis Claesz., nauwe relaties had met vele
van zijn vakgenoten. Dit laatste wordt ondersteund door het feit dat hij met zijn
drukkerij aan het Damrak bepaald niet de enige was die zich met dit vak bezighield.
Op Damrak nr. 47 woonde de drukker Johannes Janssonius (Jan Jansz. Brouwer),
daarnaast in ‘De Vergulde Sonnewyser’ de boeken- en kaartenhandelaar Joan Blaeu,
20
21
22
23
24
25
26
27

H.F. Wijnman - Historische Gids van Amsterdam, opnieuw bewerkt door -. Amsterdam
1971, p. 101.
DTB 1100 B, fol. 163. Hij werd begraven op 4 januari.
Ziep. 18.
Hierover J. Belonje en I.H. van Eeghen, in: Jaarboek Amstelodamum 64 (1972) p. 82.
Kleerkoper/Van Stockum (1914-1916) p. 257.
Ibid.
Ibid., p. 770.
Ibid.
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daarnaast in ‘De Vyerighe Colom’ had de eveneens als boeken- en kaartenhandelaar
werkzame Jacob Aertsz. Co-
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D.V. Coornhert. Zinnebeeld van de verkwisting, uit: Recht ghebruyck ende misbruyck van tijdlicke
have. Door D.V. Cornhert [sic], met konstighe figuren, in koper ghesneden, ende van hem selve in
dicht ghestelt (...). Amsterdam, D.P. Pers, 1610; nr. 14 (Landwehr 1970, nr. 128). De gravure heeft
als opschrift ‘Doorbrenghers’. Een rijk geklede jongeman, met een glas in de hand, gooit zijn geld te
grabbe) voor twee vrouwen, een muzikant en een marskramer. De laatste is volgens Renger (1970,
p. 51-54) een zinnebeeld voor de wankele fortuin. Achter de jongeman staat Egestas (armoede), op
de achtergrond links bevindt zich een vrouwenfiguur met zeer klein daaronder, ‘Opulentia mortua’
(?), d.i. gestorven rijkdom, en in het midden een paar in bed. Het onderschrift van de prent citeert
Spreuken 20:1 en 29:3. De bijschriften richten zich tegen verspilling, die maakt dat men zijn naasten
het hunne onthoudt. (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ex 1149 G 46).

lom zijn bedrijf. Ook de bijbeldrukker Jan Evertsz. Cloppenburg en boekverkoper
Michiel Colijn waren aan het Damrak gevestigd28. Temidden van dit uitgelezen
gezelschap van vooraanstaande drukkers en boekverkopers startte Pers in 1607 zijn
eigen bedrijf, waarover nu meer.

Pers als drukker en uitgever
De drukkerij/uitgeverij van Dirck Pietersz. was een van de grotere in Amsterdam.
De naam ‘Pers’, door hemzelf toegevoegd, doet nog denken aan zijn activiteiten als
drukker. Vanaf omstreeks 1620 besteedde hij echter consequent het drukkerswerk
uit aan anderen en richtte zich geheel op het uitgevers- en boekverkopersambacht.
Pers begon zijn activiteiten als drukker/uitgever op ongeveer 27-jarige leeftijd.
Aanvankelijk had hij zijn bedrijf in de Oudebrugsteeg, maar hij verhuisde in 1610
naar een pand ‘op 't Water’ (het Damrak) tegenover de Korenmarkt29. Beide huizen
waren te herkennen door een uithangbord met het opschrift ‘Witte Persse’. De eerste
publicatie die zijn bedrijf verliet was de anonieme Verbeterden nieuwen Lusthof, en
wel in het jaar 160730. Deze met 11 platen van Cl. Jansz. Visscher verluchte druk
28
29
30

Wijnman - Historische Gids, p. 100-101.
Van Lennep (1853) p. 251.
Breugelmans (1972) p. 371-372.
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luidde het begin in van een branche, waarin Pers een grote toekomst tegemoet zou
gaan, nl. in het drukken c.q. uitgeven van geïllustreerde, m.n. emblematische werken.
Hij was de uitgever die in de noordelijke streken dit genre introduceerde; en zoals
Plantijn in het Zuiden bijna een monopoliepositie op dit gebied innam, zo werd Pers
de grote emblemata-uitgever van het Noorden31. In 1608 gaf hij Moermans Cleyn
Werelt uit, in 1610 Recht Ghebruyck ende Mis-bruyck van tijdlicke Have van
Coornhert. Andere vermeldenswaardige embleembundels, bij Pers verschenen, zijn
Vondels Gulden Winckel (1613) en Vorsteliicke

31

Landwehr (1969) p. 105 en 114. Dit artikel bevat tevens een ‘Lijst van uitgaven van Dirck
Pietersz (Pers), Amsterdam 1607-1649’, welke overigens zeer onvolledig en onnauwkeurig
is (p. 114- 116).
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Warande der Dieren (1617) welke beide werden bewerkt op verzoek van Pers32.
Zoals gezegd staakte Pers ± 1620 zijn drukkersactiviteiten en richtte zich nog
slechts op het uitgeversvak. In de twintiger jaren was het vrijwel uitsluitend Paulus
Aertsz. van Ravesteyn, die voor Pers drukte. Nog in 1633 drukte hij voor hem een
editie van Bellerophon33, maar daarna was het spoedig afgelopen met de
samenwerking: in 1636 vestigde Paulus van Ravesteyn zich in Leiden34. Diens zoon
Nicolaes zette het bedrijf van zijn vader voort en drukte enkele malen werken voor
Pers35. Er is echter geen sprake van een vaste verbintenis, gezien het feit dat ook
andere drukkers werk aan Pers leverden.
Dirck Pietersz. Pers beëindigde zijn werkzaamheden als uitgever aan het einde
van de jaren veertig; in 1649 verscheen bij hem nog de Vermeerderde Nederduytsche
Secretaris van Daniël Mostart36. Hiermee kwam een einde aan zijn ruim 40 jaren
bestrijkende activiteit als drukker, uitgever en boekverkoper. De publicatie van veel
werken, die oorspronkelijk door Pers werden uitgegeven, zou voortaan worden
overgenomen door diens collega Willem van Beaumont.

32

33
34
35
36

Kuiper (1970) p. 451. Het eerste werk, de Gulden Winckel, is een bewerking van Moermans
Cleyn Werelt, welke op zijn beurt weer een vertaling is van de Latijnse emblematabundel
Parvus Mundus (1579), zie Te Winkel (1922-1927) deel III, p. 267. Ook de Vorsteliicke
Warande der Dieren is niet oorspronkelijk, maar werd vertaald uit het Frans: Esbatement
moral des Animaux (1578). Dezelfde platen die voor deze Franse tekst werden gebruikt
treffen we eveneens aan in Ed. de Dene - De Warachtighe Fabulen der Dieren (1567). Pers
bezat deze platen, evenals die uit Moermans Cleyn Werelt (ibid., p. 268).
Landwehr (1970) nr. 481.
Briels (1974) p. 417.
Hij drukte o.a. Erasmus' Hand-boeckjen (1636), vertaald door Pers; twee edities van
Bellerophon (resp. 1638 en 1641) en de editie-1646 van de Romeinsche Adelaer.
Landwehr (1969) p. 116.
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3 Bibliografie van Pers' werken
In dit hoofdstuk geven we een opsomming van de diverse oorspronkelijke en vertaalde
werken van Pers' hand, met een korte typering van de aard en de inhoud ervan. Voor
het verzamelen van deze gegevens hebben we gebruik gemaakt van de Catalogus
van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de Centrale Catalogus van de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de apparaten Van Stockum en Enschedé
in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels te Amsterdam1. Uiteraard zijn Bacchus Wonder-wercken en Suyp-stad
hieronder niet opgenomen, daar deze reeds in het hoofdstuk over ‘De identiteit van
de tekst’ aan de orde zijn geweest.

Oorspronkelijk literair werk
1a Bellerophon of Lust tot Wysheyd (1614)
Deze gecombineerde embleem- en liedbundel is het eerste en tevens meest
populaire werk van D.P. Pers2. Het is - evenals Urania en Gesangh der Zeeden - een
bundel van moralistisch-bijbelse inhoud. Landwehr (1970) vermeldt in zijn
bibliografie van Nederlandse embleem-boeken 12 herdrukken van Bellerophon in
de 17de eeuw, de laatste in 16953.
1b Urania of Hemel-Sangh (1640)
Deze liedbundel verscheen weliswaar in een afzonderlijke editie, maar heeft steeds
gefunctioneerd als tweede deel achter Bellerophon, voor het eerst samen met de
editie-1641 van dit laatste werk.
1c Gesangh der Zeeden (1648).
Evenals Urania maakte deze bundel deel uit van de trilogie
Bellerophon-Urania-Gesangh der Zeeden4. De eerste editie is ongedateerd, maar de
1

2

3
4

De apparaten Van Stockum en Enschedé bevatten beide vele duizenden fiches met titels,
overgenomen uit catalogi, waaronder antiquariaatsen veilingcatalogi, en uit bibliografische
werken. Het eerste apparaat is alfabetisch gerangschikt op auteursnaam, het tweede op de
naam van de drukker/uitgever, zie Van Buuren e.a. (1971) p. 56, nr. M 15 en M 16.
Landwehr (1970), ad nr. 479 acht het waarschijnlijk dat Adrianus Damman de oorspronkelijke
tekst van de Bellerophon in het Latijn schreef, terwijl Pers deze na diens dood in 1608
vertaalde. In dit geval zou deze bundel gerangschikt dienen te worden onder de ‘vertaalde
werken’. Zolang we hierover geen uitsluitsel hebben, behandelen we het als oorspronkelijk.
Landwehr (1970) nrs. 480-491.
In de ongedateerde editie van Bellerophon of Lust tot Wysheyt, die samen in één band
verscheen met Urania (1648) en Gesangh der Zeeden (1648) vermeldt de auteur in de
‘Nae-reede’ dat de trilogie nu compleet is: ‘Nae dat ick mynen Bellerophon had in 't licht
ghebracht, heb ick daer nae myne Penne ghevoeght nae veele Schriftuyrlijcke en stichtelijcke
Liedekens, en hebbe die onder den Tijtel van Urania of Hemel-zangh, als een Tweede Deel,
toe-gesteldt, waer in ick veele Bybelsche Historien en andere zeedige stoffen hebbe gevoeght,
die ick bevond dat den Leeser behaeghlijck waren: waer over ick wederom mijn lust hebbe
hervat, en nu, voor 't laetste, noch met een nieuw Ghezangh der Zeeden willen vereeren. te
meer dese tot stichtinge en vermaeck, getrocken zyn uyt vele Philosophische en morale of
zeedighe stoffen, teghens veele gebreecken der Menschen, daer oock veele schriftuyrlijcke
mede onder loopen, sulckx dat dese Liedekens bestaen uyt drie deelen, als
1 Bellerophon of Lust tot Wijsheydt.
2 Urania of Hemel-zangh.

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

voorrede ‘Aen den Deughdlievenden Beminders der Sangh- en Dichtkonst’ is wel
van een jaaraanduiding voorzien: ‘Amsterdam, in 't Vreede-jaer 16485.’

5

3 Ghezangh der Zeeden.’, ibid., fol. A8 recto.
Fol. A3 recto. Het is vrijwel zeker dat deze bij Pers zelf gepubliceerde editie van Gesangh
der Zeeden verscheen in 1648 of 1649. Immers, in 1649 staakte Pers zijn activiteiten als
uitgever.
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2 Ionas de Straf-Prediker (1623)
In dit werk hanteert Pers de geschiedenis van de profeet Jona, die door God
gezonden wordt naar de stad Ninive om de inwoners van hun zonde te genezen,
teneinde de zondigheid van zijn eigen tijd onder de ogen van de lezers te brengen.
Een tweede editie verscheen in 1635.
3 Lucretia ofte het Beeld der Eerbaerheydt (1624)
Hierin gebruikt de auteur de geschiedenis van Lucretia, die in 510 v. Chr. door
Sextus, de zoon van koning Tarquinius Superbus, werd verkracht en daarop zelfmoord
pleegde. Dit werk heeft dezelfde bedoeling die hij met al zijn andere werken voor
ogen had: de zondigheid van zijn tijdgenoten aan de kaak stellen en hen aansporen
tot een deugdzaam leven. Voor zover ons bekend bestaan van dit werk geen latere
edities.
4 Tranen Iesu Christi, gestort over den Ondergang Hierusalems (1625)
De zondigheid van de Joden in Jeruzalem staat in dit werk model om de verwording
van de mensheid in Pers' eigen tijd te bekritiseren. Een herdruk verscheen na de dood
van de auteur, in 1662.

Oorspronkelijk historisch werk
1 De Romeinsche Adelaer (1632?)
Dit werk geeft - althans in de eerste ons bekende editie, die van 1646 - in totaal
122 levensbeschrijvingen van allerlei Romeinse koningen en keizers vanaf Julius
Caesar tot aan Ferdinand III, die in 1637 keizer van Duitsland werd6. Het werk werd
in de 17de eeuw herhaalde malen herdrukt. Ons zijn exemplaren bekend van de
edities 1648, 1650, 1662, 1665 en 1689.
2a d' Ontstelde Leeuw (1641)
6

De oudste ons bekende druk is die van 1646. Landwehr (1969), p. 116 maakt echter melding
van een editie uit 1632. Nader onderzoek wees uit dat hij zich hier hoogstwaarschijnlijk
baseert op een gegeven uit een 19de-eeuwse veilingcatalogus, t.w. Catalogue de Livres
Anciens, rares et curieux, provenant de la libraire de M.J.L.C. Jacob à la Haye. La Haye
1865-1866, 3 dln. In deel I van deze catalogus wordt een exemplaar van de ‘Romeinschen
adelaer’ van 1632 aangeboden (p. 95, nr. 2509). De bewaarplaats van dit exemplaar is ons
helaas niet bekend. Niettemin lijkt het zeker dat de editie-1646 niet de eerste druk is, gezien
het feit dat het titelblad vermeldt dat deze uitgave ‘Van nieuws met een Bybelsch Tijd-wijser
vermeerdert’ is. Ook in zijn voorrede wijst Pers zijn lezers er op dat deze editie uitgebreid
is: ‘Om dan den Leser meer aen te locken, hebben wy onsen Romeynschen Adelaer
vermeerdert, met een by-voeginge van een Bybelsch Tijd-wijser (...).’, ibid. fol. A2 verso
(ed. 1646). In de narede kondigt de auteur zijn beide andere historische werken aan: ‘(...)
ondertusschen gebruyckt dit tot een voorbereydinge en verwacht met den eersten [= zo
spoedig mogelijk] mijnen Verwarden Adelaer (...) oock mede den Ontstelden Leeuw (...).’,
ibid., fol. Y9 verso. Kennelijk is dit een passage die kritiekloos is overgenomen uit een
vroegere (eerste?) editie; immers, de Ontstelde Leeuw was reeds verschenen in 1641.
Bovendien vermeldt Landwehr (1969), p. 116, een editie uit 1634. Ook hier gaat het om een
druk, waarvan ons geen exemplaar bekend is. Landwehr ontleent zijn gegeven hier
waarschijnlijk aan de Catalogus van Boeken in Noord-Nederland verschenen (...),
's-Gravenhage 1911. In hfdst. VI van deze Catalogus (kol. 50) wordt Pers' ‘Romeynsche
Adelaar. Amsterd., 1634.’ opgenomen. Het is bepaald niet uitgesloten - gezien de grote
populariteit van het werk - dat tussen 1634 en 1646 nog enkele edities zijn verschenen,
waarvan in geen enkele catalogus of bibliografie melding wordt gemaakt.
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Hierin beschrijft Pers de geschiedenis van de opstand van de noordelijke gewesten
tegen de Spaanse onderdrukkers gedurende de jaren 1560-1581. Het jaar van uitgave
is niet vermeld. De opdracht is echter wel ge-
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dateerd: ‘Amstelredam 6 Augusti, 16417.’ Voor zover ons bekend werd dit werk later
niet herdrukt.
2b De verwarde Adelaer en ontstelde Leeuw (1647)
Dit is een sterk uitgebreide versie van de Ontstelde Leeuw. Deze laatste bestreek
de periode 1560-1581, terwijl de nieuwe versie de ontwikkelingen vanaf Luther (±
1517) tot aan de dood van Willem van Oranje in 1584 behandelt. Voorts is het werk
uitgebreid met een Verwarde Adelaer ‘(...) waer in ik den oorsprongh der
veranderingen, die soo in den Staet als Religie, soo in Duytslant als elders, zijn
voorgevallen, hebbe vertoont, en die daer na, in de Nederlanden zijn overgewaeit8.’
Ook hier is alleen de opdracht gedagtekend: ‘den 16 Septembris 16479.’ Kennelijk
lag het in Pers' bedoeling op dit werk nog een vervolg te schrijven: ‘En al-hoewel
ick alreede van 't vervolgh veele stucken heb ontworpen, soo staet het doch in des
Heeren hand, of ick 't sal voltrecken10.’ Het is er echter niet meer van gekomen. Ook
verschenen er van dit werk geen latere edities.

Vertaald werk
1 't Hand-boeckjen van den Christlijcken Ridder (1636)
Deze vertaling van Erasmus' Enchiridion militis christiani droeg Pers op aan zijn
drie zonen: Lambert, Lubbert en Pieter. Herdrukken verschenen in 1645 en 1667.
2 [Epictetus Handboeckjen, Cebes Tafereel, Isocratis Vermaninghe aen
Demonicum, en Plutarchus van de Opvoedinghe der Kinderen (1637?)]
Van dit werk is, voor zover ons bekend, geen exemplaar van de editie-1637
overgeleverd. Geerebaert (1924) vermeldt deze editie11 en baseert zich hiervoor op
een gegeven uit de Mémoires, deel II van Paquot, die deze druk van 1637 opneemt
in zijn lijst van werken van D.P. Pers12. Afgezien van de vraag of dit gegeven
betrouwbaar is, staat vast dat de eerste Nederlandse vertaling - en wel door M.A.
Gillis - van Epictetus' Encheiridion reeds in 1564 te Antwerpen was verschenen. Een
herdruk verscheen in 1615 te Amsterdam. Voorts bestaat er een versie die sterk
afwijkt van deze Gillis-vertaling en waarvan de eerste editie verscheen in Leiden in
1617. Twee herdrukken hiervan werden in Amsterdam gepubliceerd, t.w. in 1644
en in 1660. Geen van deze drie edities vermelden echter de naam van de vertaler.
Het is verder opvallend dat de titels van de edities 1644 en 1660 vrijwel geheel
overeenstemmen met de titelbeschrijving van de editie 1637, zoals we die bij Paquot
aantreffen13. Het ligt dus voor de hand te concluderen dat deze editie dezelfde lezing
bevat als die van 1617 en de latere; bovendien zou dan de vertaling van 1617 aan
Pers toegeschreven kunnen worden. Er zijn echter gegronde redenen die zich daartegen
verzetten. In de eerste plaats komt het zeer onwaarschijnlijk voor dat Pers zijn eigen
vertaling bij een andere uitgeverij laat ver7
8
9
10
11
12
13

Fol. ( ) 2 verso.
Fol. ( ) 2 verso.
Ibid.
Fol. ( ) 3 recto.
Geerebaert (1924) p. 21-22.
Paquot (1765-1770) deel II, p. 304.
Ibid., p. 304, noot f.
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schijnen, nl. bij Van Ravelingen te Leiden. Hetzelfde geldt voor de ed. 1644 die bij
Joost Hartgers te Amsterdam werd gepubliceerd14. Voorts is het vreemd dat hij zijn
naam niet op het titelblad vermeldt, wat we bij al zijn werken gewoon zijn.
Dit maakt het gegeven van Paquot - en van al degenen, die zich later hierop hebben
gebaseerd - meer dan twijfelachtig.
3 Iconologia (1644)
Vertaling uit het Italiaans van de Iconologia (1593) van Cesare Ripa; het is een
belangrijke bron voor de iconografie van de Renaissancekunst. Vóór 1657 verscheen
een tweede editie15. Omstreeks 1694 vervolgens een verkorte bewerking door Cornelis
Danckerts en in 1699 een zg. tweede druk die - aldus Zijderveld (1953) -‘(...) niets
anders is dan een zedekundig kinderboek, dat een aantal afbeeldingen bevat,
overgenomen uit Pers' bewerking, met simpele gedichtjes er onder16.’ In de 18de
eeuw wordt het werk herzien door Rutgerus Ouwens en Hubert Kornelisz. Poot als
Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel17. In de ‘Voorreden’ daarvan geeft
Ouwens een vernietigend oordeel over Pers' vertaling: ‘(...) welk boek, daer 't zoo
slecht is, dat wy niets diergelyks kennen (...)18.’
4 Het gulden Kleynood der Kinderen Godes (1655)
Dit is aldus Pers een vertaling naar een Duitse bewerking door Emanuel Sonthom
van een oorspronkelijk Engels werk. In zijn voorrede zegt Pers niet te weten wie de
auteur is: ‘Wie nu eygentlijck de Engelsche Schrijver deses Boecks is gheweest, kan
men niet seecker weten19.’ Mogelijk vergiste Pers zich en was Sonthom niet de
bewerker, maar de auteur20. Het is het enige werk van Pers dat niet bij zijn eigen
uitgeverij verscheen, hetgeen begrijpelijk is daar hij omstreeks 1649 reeds zijn bedrijf
gesloten had. Herdrukken zijn ons niet bekend.
De conclusie die we kunnen trekken uit het voorgaande is dat Pers naast een produktief
literator ook een ijverig historicus was21. Zijn literaire werken getuigen van een sterk
14
15
16
17
18
19
20

21

Dat de editie 1660 niet bij Pers zelf verscheen is begrijpelijk: reeds omstreeks 1649 had hij
zijn uitgeversactiviteiten gestaakt.
Landwehr (1970) nr. 569.
Zijderveld (1953) p. 132-133.
Hierover: Geerars (1954) p. 320-366.
Geciteerd naar Geerars (1954) p. 331.
Fol. A2 recto en verso. De Duitse vertaling verscheen in 1620, zie: Price (1953) p. 22.
Dit wordt aannemelijk gemaakt door de titelbeschrijving van de editie 1664 in de Catalogue
Général des Livres Imprimés de la Bibliothèque Nationale CLXXV (1949), kol. 150, die luidt
‘Gulden Kleinod der Kinder Gottes, das ist: der waare Weg zum Christenthumb, Herrn
Emanuel Sonthoms; aus dem Englischen in das Teutsche versetzet (...).’ Overigens is de
vergissing van Pers niet onbegrijpelijk, gezien het feit dat de titel van de eerdere edities
hiertoe zeker aanleiding kon geven. De British Museum General Catalogue of Printed Books
226 (1964) kol. 44 vermeldt als titelbeschrijving van de editie-1632: Gulden Kleinodt der
Kinder Gottes, das ist: der ware Weg zum Christentum̃, zu erst auss dem Englischen ins
Deutsche ubersetzt, durch Emanuel Sonthomb (...).’
Tenslotte vermeldt deze General Catalogue dat ‘Emanuel Sonthomb’ het pseudoniem zou
zijn van Emanuel Thompson, ibid.
Overigens heeft De Wind in zijn Bibliotheek der Nederlandsche Geschiedschrijvers (1835)
niet veel goede woorden over voor Pers' historische werken en bestempelt deze als
onbeduidend. De verwarde Adelaer en ontstelde Leeuw ziet De Wind als ‘(...) eene bloote
compilatie uit onderscheidene vroegere geschiedschrijvers, van welke hij slechts zeer zelden
is afgeweken.’ (p. 451).
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moralistische inslag; zonder uitzondering streven ze alle hetzelfde doel na, nl. de
mensen van zondigheid genezen en aansporen tot een deugdzaam leven. Als
historieschrijver heeft hij zich sterk bezig gehouden met de strijd van de Nederlanden
tegen de Spaanse overheersing. Deze activiteiten typeren Pers als een man die we
kunnen rekenen tot de culturele bovenlaag van zijn tijd. Dat hij ook een ontwikkeld
man was, lijdt geen twijfel: hij vertaalde werken uit het Latijn, Italiaans en Duits.
Bovendien was hij in zijn functie van drukker en uitgever in Amsterdam nauw
verbonden met letterkundige kringen in de eerste helft van de 17de eeuw.
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4 De werkelijkheid achter de tekst
Suyp-stad is, zoals we in hoofdstuk 1 hebben vastgesteld, een moralistisch gedicht
dat zich in hoofdzaak richt tegen het overmatig drankgebruik; het hoofdthema van
onze tekst wordt gevormd door de dronkenschap. Willen we dus iets zeggen over
de situatie in de werkelijkheid, waarnaar dit thema verwijst, dan zullen we moeten
beschikken over gegevens m.b.t. het gebruik van alcoholische dranken in het begin
van de 17de eeuw. Veelvuldig treffen we in de literatuur over het maatschapelijk
leven in die tijd de stelling aan dat dronkenschap destijds een veel voorkomend
verschijnsel was. Het opmerkelijke feit doet zich echter voor dat deze stelling vrijwel
steeds is gebaseerd op bronnen van literaire en artistieke aard1. Het is inderdaad juist
dat we de dronkaard vaak tegenkomen in allerhande literaire werken (zie hoofdstuk
6, Literatuur) en op prenten en schilderijen. Maar dit is op zich geen argument om
aan te nemen dat het ook in de realiteit wemelde van dronkaards.
De enige wijze om te kunnen komen tot een gefundeerde uitspraak over de
dronkenschap in die tijd is gebruik te maken van cijfermatige gegevens over het
drankverbruik. Deze gegevens zullen we in de volgende paragrafen aan de orde
stellen. Verder geven we een kort historisch overzicht van de produktie en/of invoer
van drank (t.w. wijn, bier, brandewijn en jenever).

Wijn
Nederland heeft, voor zover bekend, nooit enige wijnbouw van betekenis gekend.
Steeds was men hier aangewezen op de invoer. Er werd tot in de 18de eeuw veel
wijn gedronken, zij het dan voornamelijk door de maatschappelijke bovenlaag2. Geen
wonder dat wijn vóór de Industriële Revolutie een oneindig belangrijker plaats innam
in de internationale handel dan tegenwoordig3.
Het grootste deel van de wijninvoer kwam uit Frankrijk en Duitsland. Middelburg,
dat sinds 1406 het stapelrecht van o.a. wijnen uit Frankrijk en het
1

2

3

Typische voorbeelden van deze argumentatiewijze zien we in de ‘Inleiding’ van Van Eeghem
in diens editie van de Gulsigheydt van Willem Ogier, zie: Ogier (1921) p. V-XXX, passim.
Ook Schotel (z.j.) hanteert o.m. literaire bronnen als bewijsmateriaal: ‘(...) er is schier niet
één kluchtspel onder de honderden, die de 17de eeuw opleverde, of er komen de walgelijkste
tooneelen van dronkenschap en wellust in voor.’ Vervolgens trekt hij de conclusie dat
dronkenschap een veelvuldig voorkomend verschijnsel was in die rijd (p. 8-9).
Over de geschiedenis van de handel in en het verbruik van Franse wijn van de 13de t/m de
16de eeuw bezitten we een uitstekende studie: Craeybeckx - Un grand commerce
d'importation: Les vins de France aux anciens Pays-Bas (XIIIe-XVIe siècle). Paris 1958. Het
moet echter gezegd worden dat deze studie zeer sterk op de zuidelijke Nederlanden is
georiënteerd. Over de periode na 1600 ontbreken ons de nodige studies. Naar de ontwikkeling
van de invoer van Duitse wijnen in de Nederlanden is nog vrijwel geen onderzoek gedaan.
Na het gereedkomen van de kopij van deze uitgave bereikte ons een tentoonstellingscatalogus
met de titel Drinken in het verleden (Leuven 1973), waarin een belangwekkende studie is
opgenomen: R. van Uytven - ‘De drankcultuur in de zuidelijke Nederlanden tot de XVIIIde
eeuw’, p. 17-49. Hoewel de gegevens in dit artikel niet in dit hoofdstuk zijn verwerkt, kunnen
we stellen dat de cijfers over het hoofdelijk verbruik van wijn en bier, die Uytven geeft,
globaal overeenkomen met die welke wij hier opsommen.
Craeybeckx (1958) p. 1. Omstreeks 1550 beliep het aandeel wijn in het totaal van goederen
dat Nederland uit Frankrijk importeerde 30 à 40%, ibid., p. 273.
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Duitsland aangevoerde wijnen, bleven tot ver in de 16de eeuw de

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

25

G. Breen, Herbergscène, gravure naar Karel van Mander. Het onderschrift zegt dat hondengunst,
hoerenliefde en het onthaal van de waard niet bestaan voor wie niets te besteden heeft (vgl. Suyp-stad
vs. 253-56). (Rijksprentenkabinet Amsterdam).
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belangrijkste wijnmarkten4. De betekenis van dit recht begon in de tweede helft van
de 16de eeuw echter duidelijk af te nemen, door opkomst van de belangrijke
handelscentra Amsterdam en Rotterdam, die tot laat in de 17de eeuw de grote
wijnstapels bleven5. Uit een door Klein (1965) gepubliceerde tabel, waarin de
teruggang van de opbrengsten van de ‘makelaerdie’ op wijn in Dordrecht in de jaren
1585-1639 is aangegeven, valt duidelijk af te lezen dat er sprake was van een
voortdurende vermindering in de aanvoer van wijn. In het tweede kwart van de 17de
eeuw was deze ingrijpend6. In het hoofdstuk over Bier zullen we zien dat bier een
typische volksdrank was, die door alle lagen van de bevolking gedronken werd. Dit
geldt niet voor wijn; het aantal wijndrinkende burgers was erg beperkt. Alleen de
adel, geestelijkheid en de hoge burgerij dronken dagelijks wijn7. Craeybeckx (1958)
heeft berekend dat het wijnverbruik bij de reguliere geestelijkheid varieerde van 650
tot bijna 1300 liter per jaar per persoon8. Uit een vergelijking tussen deze cijfers en
het hoofdelijk verbruik (zie p. 27-28) kunnen we concluderen dat de totale consumptie
slechts voor rekening kwam van een klein percentage van de bevolking. Als de
geestelijkheid, het patriciaat en de kooplieden zich hadden bediend bleef er niet veel
meer voor de gewone man over9. Door middel van een vergelijking tussen de daglonen
van verscheidene ambachtslieden en de prijzen van wijn, komt Craeybeckx (1958)
tot de conclusie dat allen die evenveel of minder verdienden dan een
metselaarsmeester - en dat was de overgrote meerderheid - slechts bij hoge
uitzondering wijn konden drinken10. Ofwel: ‘Bien plus que de nos jours, le vin était
une boisson de luxe, réservée aux classes supérieures11.’
In dit verband is ook nog een duidelijk onderscheid te maken tussen Duitse en
Franse wijn. De eerste was relatief erg duur en was ongetwijfeld meer verbreid onder
de grote zakenlieden dan de goedkopere Franse wijnen, die meer binnen het bereik
lagen van de gemiddelde burger12. Ook de graven, hertogen en de magistraten
schonken voor hun gasten de beste wijn en het is dan ook niet te verwonderen dat
4
5
6
7
8

9
10

11
12

Dit stapelrecht hield in dat de kooplieden verplicht werden hun goederen naar de betreffende
stapelstad te brengen en daar gedurende zekere tijd op de stapelmarkt te koop aan te bieden.
Van Dillen (1970) p. 341. Murray (1941) vermeldt dat in de jaren 1589-'90 de eerste schepen
met Franse wijn Rotterdam binnenvoeren.
Klein (1965) p. 77.
Craeybeckx (1958) p. 2.
Hij berekent dit aan de hand van de rekeningen van de St. Pieter- en St. Bavo-abdijen te Gent
en komt tot de constatering dat de abt van St. Pieter in 1372-73 dagelijks 3,5 liter voor zichzelf
reserveerde. De consumptie van de monniken en novicen was iets lager: 2,7 liter per dag. In
1409-10 was dit opgelopen tot 3,1 liter en in 1432-33 teruggelopen tot 2,5 liter per dag. Het
verbruik van de monniken in de St. Bavo-abdij (1388-89) lag beduidend lager: 1,77 liter per
dag. Hierbij is dan nog afgezien van de consumptie op de feestdagen. Craeybeckx (1958)
voegt er dan ook aan toe dat de kritiek van de tijdgenoten op het wanordelijk leven van de
geestelijkheid wel enige grond gehad moet hebben (p. 40-41).
Craeybeckx (1958) p. 41.
Ibid., p. 42-43. Aan het einde van de 16de eeuw, toen de kosten van levensonderhoud sterk
waren gestegen, kon een metselaarsmeester van zijn totale dagloon slechts één liter Franse
wijn kopen, ibid. Bier, daarentegen, was veel goedkoper: een Antwerpse metselaarsknecht
kon in 1520 van zijn dagloon 20 à 27 liter bier kopen, zie Soly (1973) p. 98, noot 4.
Craeybeckx (1958) p. 43.
Ibid., p. 33. In de tweede helft van de 16de eeuw lag de prijs van Rijnwijn ± 30 à 60% hoger
dan die van Franse, ibid., p. 269-270.
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algemeen echter vertegenwoordig-

13

Craeybeckx (1958) p. 24-25.
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den de Franse wijnen het grootste deel van de totale wijninvoer14. Maar of het nu
Franse of Duitse wijn betrof, wijn was een luxeartikel; en het kenmerk van een
luxeartikel is dat het verbruik ervan sterk afhankelijk is van de koopkracht15.
Duidelijk wordt dit geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van Brugge, dat
in het begin van de 15de eeuw driemaal zo veel wijn dronk als Gent. De verklaring
ligt voor de hand: het welvarende Brugge had als belangrijke handelsstad een veel
groter aantal rijke kooplieden binnen zijn stadsmuren16. In het bijzonder geldt dat de
grote schommelingen in het wijnverbruik gedurende de 15de eeuw voor een belangrijk
deel verklaard kunnen worden uit de grote schommelingen in de prijs, welke op hun
beurt weer hun oorzaak vonden in de afwisseling van goede en slechte oogsten17. Dit
verklaart ook waarom het uitgesloten is een duidelijk beeld te geven van de
consumptie van wijn in een bepaalde periode: het verbruik vertoont - zowel naar
plaats als tijd - grote verschillen. Niettemin zullen we het nodige cijfermateriaal
opsommen.
In de 14de eeuw was de consumptie van wijn in Gent 37 à 38 liter per jaar per
hoofd van de bevolking18. Tengevolge van een algehele economische depressie in
West-Europa vanaf het begin van de 14de eeuw daalde het verbruik voortdurend.
De Gentenaren gingen steeds meer over op bier, dat veel goedkoper was en veel
minder zwaar belast19. In de veel rijkere stad Brugge lag het verbruik beduidend
hoger: ± 75 liter per persoon in 1421-22. De economische teruggang liet ook hier
zijn sporen na: in de jaren 1532-34 ligt het jaarlijks verbruik rond 25 liter20. De
Antwerpse consumptie in de 16de eeuw varieert van 25 tot 30 liter21. In de loop van
de tweede helft van de 16de eeuw zet deze teruggang in de wijnkonsumptie zich
voort. Deze teruggang is te wijten aan de enorme prijsverhoging van wijn vanaf
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In het midden van de 16de eeuw vormden de Franse wijnen 60% van de totale wijninvoer
in Nederland, zie Craeybeckx (1958) p. 30.
Craeybeckx (1958) p. 8.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 7. Illustratief in dit verband is dat de wijnconsumptie in Gent in de periode 1360-1466
varieerde van 15 tot 44 liter per hoofd van de bevolking.
Ibid., p. 5. Craeybeckx hanteert voor zijn berekeningen van het hoofdelijk verbruik de
belastingafrekeningen van de importerende steden (p. 33). Zonder meer twijfelachtig is zijn
vooronderstelling dat het goed georganiseerde systeem van belastinginning in de invoerhavens
weinig mogelijkheden tot fraude toeliet. Er zou volgens hem geen reden zijn aan de betreffende
afrekeningen te twijfelen (p. 29-30). Brugmans (1944) p. 118, schatte daarentegen - zij het
met even weinig argumenten als Craeybeckx - het percentage sluikhandel in de 17de eeuwse
Amsterdamse wijnhandel op 25%. Uiteraard gaat het hier om een nauwelijks te becijferen
percentage. Niettemin lijkt het van belang op te merken dat de cijfers van Craeybeckx in
ieder geval niet onder de werkelijke consumptie liggen.
Craeybeckx (1958) p. 7-8. In 1451-1452 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde wijnconsumptie
in Gent nog slechts 16 à 17 liter.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 11. De hier geschetste algemene teruggang in de consumptie van wijn in de loop
van de 15de en 16de eeuw komt, aldus Craeybeckx (1958) ook door de verbetering van het
bier, dankzij de toevoeging van hop (p. 15, noot 46 bis). Overigens moet worden opgemerkt
dat reeds in de jaren '20 van de 14de eeuw het zg. hopbrouwen in de Nederlanden in gebruik
kwam (zie: Soly, 1973, p. 101), zodat het door Craeybeckx (1958) veronderstelde oorzakelijke
verband wel enigszins betwijfeld kan worden.
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1560. Deze werd o.a. veroorzaakt door de steeds zwaardere belastingen22. Deze waren
zo ingrijpend dat de wijnprijs aan

22

Craeybeckx (1958) p. 15. Bij wijze van voorbeeld vermelden we dat de wijnprijs in Antwerpen
tussen 1577 en 1582 met 70 à 80% steeg, ibid., p. 16.

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

28
het eind van de 16de eeuw achtmaal hoger was dan aan het begin23. Globaal kan
gesteld worden dat de wijnconsumptie in de 16de eeuw in de Nederlanden nog slechts
± 20 liter bedroeg24.
In de laatste jaren van de 16de eeuw en in de 17de eeuw is er sprake van een zekere
wederopleving, zonder dat het oude niveau echter weer werd bereikt25. Hoewel we
geen gegevens bezitten over het wijnverbruik in de 17de eeuw, lijkt het aannemelijk
dat juist in de Noordelijke Nederlanden het wijnverbruik toenam. Immers, door de
grote expansie op het gebied van de handel vormde zich hier een grote groep
bemiddelde kooplieden, die in staat waren zich de luxe van wijn te permitteren. Dit
is te meer waarschijnlijk, gezien het feit dat de wijnprijzen in het midden van de
17de eeuw bleven schommelen rond het niveau dat aan het einde van de 16de eeuw
was bereikt26.
Tot nu toe hebben we het slechts gehad over het wijnverbruik per hoofd van de
bevolking. Het zal echter duidelijk zijn dat het gemiddelde verbruik per werkelijke
wijndrinker veel hoger lag; immers, wijn was de drank van een kleine
maatschappelijke bovenlaag. Hoe hoog dit werkelijke verbruik was is echter
nauwelijks vast te stellen, omdat dit sterk kon verschillen naar plaats en tijd.

Bier
Helaas is er nog maar weinig studie gemaakt van de geschiedenis van de
brouwindustrie, hoewel deze vóór de Industriële Revolutie één van de belangrijkste
industrieën was in de landen die zelf geen wijnbouw kenden27. Het ontstaan van deze
industriële bierproduktie dateert uit de 14de eeuw; daarvoor brouwde de huisvrouw

23
24

25
26
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Craeybeckx (1958) p. 272.
Ibid., p. 19. Hahn (1956) p. 23 en noot 11, stelt de consumptie van wijn in Duitsland rond
1600 op ca. 150 liter per inwoner; hetzelfde geldt voor Frankrijk. Het is niet onwaarschijnlijk
dat het wijnverbruik in deze landen, die immers zelf wijnbouw hadden, hoger was dan elders.
Dat dit echter 7,5 × hoger is dan in Nederland in dezelfde periode lijkt onwaarschijnlijk.
Hoewel deze gegevens niet te verifiëren zijn, kan er in ieder geval op gewezen worden dat
de berekeningen van Hahn (1956) veel minder goed zijn gefundeerd dan die van Craeybeckx
(1958).
Craeybeckx (1958) p. 17.
Ibid., p. 270.
Craeybeckx (1958) p. 15. Het meest informatieve overzicht van de geschiedenis van de
brouwerijen is Hallema/Emmens (1968). Verder kan gewezen worden op de studie van
Timmer (1918), hoewel deze vrijwel uitsluitend handelt over de periode na 1660. Zowel
Hallema/Emmens als Timmer hebben voor ons doel het nadeel dat ze te weinig onderzoek
hebben gedaan naar de hoeveelheid produktie en consumptie van bier en naar de brouwerij
als economisch verschijnsel. Wat betreft detailstudies kan worden verwezen naar de dissertatie
van Van Loenen (1950), die de ontwikkeling van de Haarlemse brouwnijverheid bestudeert.
Hij beperkt zich tot de beschrijving van de ontwikkelingen in de 15de en 16de eeuw. Minder
uitvoerig zijn de studies van Pinkse (1972) over de Goudse brouwindustrie, van Klop (1935)
over die in Amersfoort en de artikelen van Soly (1968) en (1973) over de Zuidnederlandse
bierproduktie. Overigens dient te worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in de
brouwerij-geschiedenis van de diverse steden sterke overeenkomsten vertonen, zie:
Hallema/Emmens (1968) p. 5.
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haar eigen bier, de zg. huisbrouw28. In veel steden ontwikkelde zich in die tijd een
eigen brouwindustrie. In de meeste middeleeuwse steden vormde deze bierbrouwerij,
naast de haringvisserij, de

28

Van Loenen (1950) p. 51.
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J. Matham. De brouwerij ‘Het Schip’ aan het Spaarne te Haarlem en de hofstede ‘Velser-end’ bij de
ruïne van Brederode, resp. de stadswoning en het landhuis van de Haarlemse burgemeester Jan Claesz.
Loo, brouwer in ‘Het Schip’ (1627). Het penschilderij, waarin twee ver uiteenliggende objecten zijn
gecombineerd tot één afbeelding, geeft een indruk van de brouwerijbedrijvigheid te Haarlem en de
welvaart van de brouwer. (Frans Halsmuseum Haarlem, cat. nr. 206).
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hoofdnering29. De belangrijkste brouwsteden in Holland waren Haarlem, Gouda en
Delft30. Delft en Haarlem hadden omstr. 1500 maar liefst ± 100 brouwerijen31. Gouda
had in die tijd zelfs ± 150 brouwbedrijven32. Buiten Holland had ook Amersfoort een
grote brouwnering33.
Bier was van oudsher de volksdrank bij uitstek, in tegenstelling tot wijn. Dit vindt
onder meer zijn verklaring in het hierboven besproken feit dat wijn veel duurder was
en derhalve voor de beter gesitueerden was bestemd, dat oppervlaktewater wegens
vervuiling niet voor consumptie in aanmerking kwam, en dat koffie en thee pas in
de loop van de 17de eeuw hier bekend werden34. Bier was dus een van de weinige
dranken die voor consumptie beschikbaar waren. Het is niet verwonderlijk dat de
aanwezigheid van schoon water ten behoeve van het brouwproces een belangrijke
factor was voor de bloei van een bepaalde brouwnijverheid. Zo had Haarlem de
beschikking over schoon duinwater; dit in tegenstelling tot Amsterdam, waar de
brouwindustrie niet goed van de grond kwam. Het grachtwater was daar omstreeks
1560 geheel onbruikbaar geworden. In de 17de eeuw verenigden de Amsterdamse
brouwers zich dan ook om water uit de Vecht naar Amsterdam te brengen35.
Vrijwel elke stad had een aantal brouwerijen, die voorzagen in de behoefte van
de stad en het omliggende platteland. De zojuist genoemde grote brouwsteden hadden
bovendien een belangrijke exportindustrie36. Van Loenen (1950) kwam tot de conclusie
dat de Haarlemse brouwerijen in de 15de en 16de eeuw vnl. voor de export
produceerden. In het eerste kwart van de 16de eeuw was 90% van de produktie voor
de uitvoer bestemd. Aan het einde van de eeuw bedroeg dit nog ruim 60%37. Er was
anderzijds ook sprake van import van buitenlandse bieren; in de Noordelijke
Nederlanden was vooral het Hamburgse bier populair38. In de loop van de 16de eeuw
werd de populariteit van het Duitse bier overgenomen door het Engelse. Van Loenen
(1950) wijst er op dat in de laatste 35 jaar van deze eeuw de invoer van Engels bier
in Haarlem steeg van 70 tot 100% van de totale invoer39. De Duitse en Engelse
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Doorman (1955) p. V.
Van Loenen (1950) p. 61.
Hallema/Emmens (1968) p. 1.
Fruin (1866) p. 385. Om een indruk te geven van de bierproduktie in die tijd, kunnen we
vermelden dat in Gouda in 1491 ruim 16,5 miljoen liter bier werd gebrouwen, zie: Pinkse
(1972) p. 123.
Zie hierover de onuitgegeven scriptie van Klop (1935), die zich bevindt in het Gemeentearchief
van Amersfoort.
Hallema/Emmens (1968) p. 36.
Doorman (1955) p. 57-58. Overigens moet er op gewezen worden dat in de eerste helft van
de 17de eeuw de brouwindustrie in Amsterdam - en ook in Rotterdam - een bloeiperiode
doormaakte. Dit vond zijn oorzaak in de toenemende vraag naar scheepsbieren in de grote
havensteden, zie Van Dillen (1970) p. 202.
Hallema/Emmens (1968) p. 7. Het gaat hier niet alleen om export naar het buitenland, maar
ook naar andere binnenlandse steden.
Van Loenen (1950) p. 59. Pinkse (1972) heeft berekend dat dit percentage omstr. 1500 in
Gouda eveneens 90% bedroeg (p. 91 en 123, noot 2).
Timmer (1918) p. 1. Ook werden in de steden allerlei binnenlandse bieren geïmporteerd. In
Haarlem was aan het einde van de 16de eeuw vooral het Delftse bier erg in trek, zie Van
Loenen (1950) p. 81.
Van Loenen (1950) p. 79.
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importbieren waren, o.a. vanwege de hoge belastingen die erop rustten, veel duurder
dan de binnenlandse bieren, zodat ze net als wijn een luxe-artikel vormden40.
De afnemers van bier bestonden uit twee groepen, nl. de tappers en de poorters
of thuisverbruikers41. Aan het einde van

40
41

Craeybeckx (1958) p. 14-15.
Van Loenen (1950) p. 71.
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de 16de eeuw was het percentage thuisverbruik in Haarlem gestegen tot 65%42. De
rest werd door de tappers per kan verkocht. De gegevens over het verbruik van bier
per hoofd van de bevolking zijn schaars. Alleen wat Haarlem en Antwerpen betreft
beschikken we over de nodige cijfers. Van Loenen (1950) heeft berekend dat
omstreeks 1475 de Haarlemse bevolking ± 250 liter bier per jaar per hoofd van de
bevolking dronk. Aan het einde van de 16de eeuw lag dit gebruik zelfs nog enkele
tientallen liters hoger43. Deze cijfers zijn vrijwel gelijk aan het hoofdelijk verbruik
in enkele Zuidnederlandse steden, zoals Leuven, Diest en Ninove, waar het jaarlijks
verbruik omstreeks 1525 zo'n 250 tot 300 liter bedroeg. In Antwerpen, een typische
arbeidersstad in die tijd, lag de consumptie in de 16de eeuw hoger: tussen 350 en
360 liter per jaar per inwoner44.
In de loop van de 17de en vooral in de 18de eeuw verloor het bier zijn positie als
unieke volksdrank. Enerzijds werden de brouwers door verzwaring van de
belastingdruk gedwongen voor de oude prijzen een produkt te leveren dat van mindere
kwaliteit was, waardoor het bier zijn goede naam verloor. Anderzijds vond er in deze
eeuwen een verandering in de drinkgewoonten plaats45. Reeds in de 16de eeuw begon
de brandewijn een zekere concurrentiepositie tegenover het bier in te nemen. Daar
komen in de tweede helft van de 17de eeuw de thee en koffie bij, die het bier als
volksdrank begonnen te verdringen46. Het is dan ook niet te verwonderen dat de
gezamenlijke brouwers in Holland sinds de zestiger jaren van de 17de eeuw
voortdurend bij de Staten van Holland aandrongen op maatregelen om het verbruik
van o.a. koffie en thee terug te dringen teneinde de consumptie van bier op peil te
houden47. Zonder meer vond deze teruggang in de consumptie ook zijn weerslag in
de brouwnijverheid. De teruggang in deze bedrijfstak voltrekt zich ogenschijnlijk
lang vóór 1600. Zo waren in het begin van de 16de eeuw in Haarlem nog ± 100
brouwers. In 1600 was dit aantal tot ± 20 gedaald48. Dezelfde ontwikkeling voltrekt
zich in de andere grote brouwsteden. Delft ziet zijn aantal brouwerijen in de loop
van de 16de eeuw bijna gehalveerd worden49. Nog stormachtiger gaat dit proces in
Gouda, dat in 1609 nog slechts 14 brouwerijen in bedrijf had50. Op het eerste gezicht
zijn dit de symptomen van een afnemende bierconsumptie; in werkelijkheid is er
echter sprake van een verandering in de vorm van de brouwerijen zelf. Klop (1935)
wees er in zijn scriptie over de Amersfoortse brouwnijver42

43
44
45
46
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Ibid., p. 59. In het begin van de 16de eeuw lag dit percentage aanmerkelijk lager: ± 16%.
Dit duidt erop dat de koopkracht is toegenomen t.g.v. verbeterde economische
omstandigheden. Immers, degenen die het bier per vat konden kopen behoorden tot de
gegoede burgerij, zie Van Loenen (1950) p. 58-59.
Van Loenen (1950) p. 58.
Soly (1968) p. 350-351.
Hallema/Emmens (1968) p. 157. In Amersfoort horen we bijvoorbeeld in 1633 klachten over
het brouwen van slecht bier, zie Klop (1935) p. 37.
Burema (1953) p. 95.
Timmer (1918) p. 67.
Van Loenen (1950) p. 20, geeft in een tabel een nauwkeurige opsomming van het aantal
Haarlemse brouwerijen vanaf 1430 tot 1600.
Hallema/Emmens (1968) p. 68-69.
Doorman (1955) p. 59. In Gouda is reeds in de 16de eeuw ook een teruggang te bemerken
in de totale bierproduktie. Dit verval tekent zich zeer duidelijk af in de jaren '70 van deze
eeuw. Een en ander hield verband met de sterk verminderde uitvoer naar het voor Gouda
belangrijkste afzetgebied, nl. Vlaanderen, zie Pinkse (1972) p. 112 en 128.
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heid reeds op dat deze bedrijfstak in de 16de en 17de eeuw de neiging vertoonde
zich te concentreren in grotere ondernemingen51. Van Loenen (1950) constateert
hetzelfde verschijnsel: hoewel het aantal brouwerijen in Haarlem in de loop van de
16de eeuw sterk afneemt, blijft de totale produktie van bier vrijwel gelijk52. Timmer
(1920) spreekt in dit verband zelfs van een monopoliestreven van de grote Delftse
brouwers in de 16de eeuw53. Kennelijk is van een vermindering van de produktie in
de 16de eeuw geen sprake54. Deze vermindering zien we pas in de volgende eeuw55.
Een aanwijzing dat het verbruik van bier toen inderdaad terugliep vinden we in het
feit dat de belastingopbrengst uit bier in de loop van de tweede helft van de 17de
eeuw met ongeveer één derde was verminderd56.

Brandewijn en Jenever
In de middeleeuwen waren sterke dranken weliswaar bekend, maar zeker nog niet
algemeen verbreid. In de loop van de 14de eeuw - de eeuw van de grote
pestepidemieën - breidde het gebruik zich snel uit over alle landen: de doktoren
prezen het als een probaat preventiemiddel tegen de pest. Allengs nam het gebruik
toe; reeds in de tweede helft van de 15de eeuw schijnt jenever in Duitsland een
volksdrank te zijn geworden. Aanvankelijk was alleen de brandewijn bekend, die
gedistilleerd werd uit bedorven wijn en droesem. Later werd ook de techniek
ontwikkeld om alcohol uit granen te bereiden, waardoor de jenever ontstond57. Deze
techniek, die in Duitsland al eerder bekend was, werd in de loop van de 16de eeuw
in Nederland geïntroduceerd58. Het verbruik van sterke drank nam in die tijd steeds
51
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53
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55
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Klop (1935) p. 29.
Van Loenen (1950) p. 49. De ontwikkeling van de Noordnederlandse brouwindustrie in de
loop van de 16de eeuw, en de daarmee samenhangende ontwikkeling in de produktie wordt
gecompliceerd door twee factoren. Enerzijds is er het feit dat de uitvoer naar de Zuidelijke
Nederlanden sterk terugloopt, doordat zich daar vanaf de jaren '40 van de 16de eeuw een
sterke stijging in de produktie voltrekt, zie: Soly (1973) p. 109, en Soly (1968) p. 1186.
Anderzijds is er in de loop van de 16e en eerste helft van de 17de eeuw sprake van een
stormachtige bevolkingstoename, waardoor de produktie noodzakelijkerwijs zal zijn
toegenomen, zie: Van der Woude (1972) deel III, p. 767. Het is moeilijk vast te stellen in
hoeverre deze factoren de totale bierproduktie hebben beïnvloed.
Timmer (1920) p. 365.
In het algemeen geldt dat het moeilijk is vast te stellen, wanneer en in welke mate er een
teruggang is in de produktie en consumptie van bier. Daarvoor zijn nog te weinig gegevens
bekend over het aandeel van het geïmporteerde bier en over de ontwikkeling van de
brouwnijverheid in de verschillende steden, m.n. in de 17de eeuw.
Deze vermindering is voor een deel te verklaren uit de opkomst van de brandewijn en jenever,
die het bier gedeeltelijk verdrongen (zie p. 33).
Timmer (1918) p. 84. Het staat in elk geval vast dat eventuele wijzigingen in het
bevolkingsaantal hierop geen invloed hebben gehad. Immers, na 1650 zien we dat de omvang
van de bevolking zich stabiliseert, zie: Van der Woude (1972) deel III, p. 767.
Dobbelaar (1930) p. 10. De dissertatie van Dobbelaar is ongetwijfeld het meest grondige
werk over de geschiedenis van de Branderijen in Holland. Hoewel het werk geen gegevens
bevat over de hoeveelheid invoer en produktie van sterke drank, geeft het een duidelijk beeld
van de ontwikkeling van de brandersnijverheid. Overbodig te zeggen dat voor dit hoofdstuk
voornamelijk van deze studie gebruik is gemaakt.
Van Riemsdijk (z.j.) p. 1.
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toe: terwijl brandewijn in de 15de eeuw nog slechts als geneesmiddel in de apotheek
verkrijgbaar was, werd het een eeuw
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later al in de kroeg verkocht59. Het ligt voor de hand dat deze toename van de
consumptie zijn weerslag vond in de produktie: uit de tweede helft van de 16de eeuw
bereiken ons de eerste gegevens over het bestaan van branderijen in de Nederlanden60.
Aanvankelijk lag het aantal nog betrekkelijk laag, maar in de loop van de 17de eeuw
breidde de brandersnijverheid zich sterk uit. Met name in Weesp en Rotterdam maakte
deze bedrijfstak een periode van vrij snelle groei door61. In Weesp waren destijds
een twintigtal branders62. Niettemin was de toestand van deze jeneverstokers niet erg
rooskleurig, wat onder meer werd veroorzaakt door de concurrentie van de goedkopere
Franse brandewijn63. Ook uit Duitsland werd nog steeds jenever ingevoerd.
Ongetwijfeld gestimuleerd door de toenemende produktiemogelijkheden in eigen
land, voortgekomen uit het gestegen verbruik van sterke drank, werd de invoer van
Duitse jenever in 1668 belast; in 1671 werd de invoer van Franse brandewijn zelfs
verboden64.
Brandewijn en jenever waren dranken die vooral geconsumeerd werden door de
lagere standen. Gezien het feit dat de toename van het brandewijn- en jeneververbruik
plaatsheeft in een periode dat het bierverbruik duidelijk afneemt, dringt de conclusie
zich op dat deze sterke dranken in het consumptiepatroon van de lagere standen het
bier hebben teruggedrongen (vgl.: Bier, pag. 31). Het voortdurend toenemend verbruik
bereikte een hoogtepunt in de 18de eeuw. Burema (1953) vermeldt in zijn dissertatie
over de geschiedenis van de Voeding in Nederland, dat de consumptie aan het einde
van de eeuw ± 5,5 tot 7,5 liter per hoofd van de bevolking bedroeg. Rekening houdend
met het bevolkingsdeel dat geen sterke drank dronk, stelt Burema (1953) vast dat de
consumptie per werkelijke drinker tussen 17 en 23 liter lag. Er waren in die tijd dan
ook 400 branderijen in de provincie Holland!65 Cosemans (1956) gaat dan ook zeker
niet te ver als hij concludeert dat het alcoholisme in de Nederlanden en elders vooral
op rekening moet worden geschreven van het brandewijnmisbruik sinds de 16de
eeuw66.

Conclusie
Het is uiteraard niet mogelijk uit deze schaarse en fragmentarische gegevens een
zuiver beeld te krijgen van de ontwikkeling in het drankverbruik gedurende de 16de
en 17de eeuw, maar enige houvast bieden ze wel. Huntemann (1970) heeft in zijn
studie over bierproduktie en -verbruik in Duitsland overtuigend aangetoond dat er
een nauwe samenhang bestaat tussen de ontwikkeling in de consumptie van wijn en
van bier: een daling in het wijnverbruik (gevolg van een gedaalde koopkracht)

59
60
61
62
63
64
65
66

Burema (1953) p. 76-77.
Dobbelaar (1930) p. 15.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 44 e.v.
Ibid., p. 57.
Ibid., p. 58-59.
Burema (1953) p. 178.
Cosemans (1956) p. 127.
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resulteert in een stijging van de consumptie van bier, dat veel goedkoper was dan
wijn67. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat het dalende

67

Huntemann (1970). Deze dissertatie stelt zich ten doel ‘(...) die Geschichte des Braugewerbes
aus der städtischen oder regionalen Einzelschau zu lösen und im Rahmen der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu schildern’, ibid. p. 2. Zij bevat zeer gedetailleerde
gegevens over de ontwikkeling in de produktie en de absolute en hoofdelijke consumptie
van bier en wijn in Duitsland van de 15de tot en met de 18de eeuw.
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wijnverbruik in de Nederlanden sinds de 14de eeuw - zoals vastgesteld door
Craeybeckx (1968) - zijn weerslag vindt in een stijging van de bierconsumptie.
Omstreeks 1600 keert het tij: het wijnverbruik gaat weer stijgen, waardoor het bier
wordt teruggedrongen. Dit laatste proces wordt nog extra in de hand gewerkt door
de opkomst van brandewijn en jenever, die het bier in de loop van de 17de eeuw
ernstig concurrentie gaan aandoen.
In grove lijnen klopt dit ook voor de situatie in Duitsland, die zeer nauwkeurig is
bestudeerd in de reeds genoemde dissertatie van Huntemann (1970). Hij constateert
vanaf ± 1470 een dalend wijn- en een stijgend bierverbruik. Dit was het gevolg van
de sterk gestegen prijzen, waarbij de loonstijgingen ten achter waren gebleven68. In
de eerste helft van de 16de eeuw bedroeg het hoofdelijk verbruik van bier in Duitsland
250 à 400 liter per jaar, in de tweede helft 400 à 600 liter69. Vanaf het begin van de
17de eeuw is er weer een stijgende koopkracht, waardoor het hoofdelijk bierverbruik
daalde. Toen er in de 18de eeuw opnieuw sprake was van een koopkrachtdaling,
resulteerde dit echter niet in een stijgend bierverbruik. Dit vond zijn oorzaak in de
brandewijn, die, gerekend naar het alcoholpercentage, goedkoper was dan bier en
dus meer aftrek vond. Omstreeks 1800 werd in Duitsland nog ‘slechts’ ± 300 liter
bier gedronken70. Ongetwijfeld moeten we de daling van het bierverbruik eveneens
toeschrijven aan de opkomst van koffie en thee in die tijd.
Naast deze tendensen in het consumptiepatroon dienen we ook aandacht te besteden
aan de consumptiecijfers. Deze bedroegen voor de 16de eeuw in de Nederlanden:
wijnverbruik ± 20 liter per hoofd van de bevolking per jaar, bierverbruik ± 250 à
350 liter. Voor de 17de eeuw ontbreken ons de benodigde cijfers, hoewel we uit het
voorgaande mogen aannemen dat het wijnverbruik enigszins is gestegen, het
bierverbruik daarentegen is gedaald. Voorts is er sprake van een opkomend verbruik
van brandewijn en jenever, waarover ons echter in het geheel geen kwantitatieve
gegevens bekend zijn. Dit alles zegt nog weinig over de vraag of er in de voor ons
relevante periode, t.w. het eerste kwart van de 17de eeuw, daadwerkelijk sprake was
van excessief drankmisbruik. Een vergelijking met de huidige verbruikscijfers71
brengt ons tot de slotsom dat het hoofdelijk verbruik van bier destijds 4 à 5 maal
hoger was dan tegenwoordig, het wijnverbruik 2,5 maal zo hoog72. Dit rechtvaardigt
de conclusie dat het drankverbruik - naar onze begrippen - zonder meer hoog te
noemen is. Niettemin dienen we hierbij enige kanttekeningen te maken. In de eerste
plaats was bier niet, zoals tegenwoordig, uitsluitend een genotmiddel; integen68
69
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Ibid., p. 94.
Ibid., p. 130.
Ibid., p. 189.
Uiteraard kleven aan een dergelijke vergelijking een aantal belangrijke bezwaren. Hierbij
dienen we vooral te denken aan het feit dat wij niet beschikken over gegevens betreffende
de kwaliteit, in het bijzonder het alcoholgehalte, van bier en wijn in de 16de en 17de eeuw.
Dergelijke factoren zijn van belang voor het bepalen van de mate van drankmisbruik in de
genoemde periode. Bij gebrek aan dit type informatie kunnen we slechts volstaan met te
wijzen op de genoemde beperkingen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat het jaarlijks bierverbruik in
Nederland in de jaren 1970 t/m 1975 resp. 57,4, 62,4, 65,9, 73,3, 75,7 en 78,9 liter bedroeg;
een gemiddelde dus van bijna 70 liter. Het hoofdelijk wijnverbruik in dezelfde periode
bedroeg resp. 5,05, 6,23, 7,81, 8,94, 10,37, 10,25 liter, hetgeen een gemiddelde betekent van
ruim 8 liter.
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deel, het was - bij gebrek aan andere dranken - een dagelijkse behoefte. Het werd
door iedereen, vrouwen en kinderen niet uitgesloten, dagelijks aan tafel gedronken.
Een dergelijke verbruikswijze pleit er voor dat het hoge verbruik nog geen reden is
om hieruit ook een excessief misbruik te concluderen. Voorts dient wat betreft het
wijnverbruik te worden opgemerkt dat het misleidend is te volstaan met het vermelden
van het jaarlijks gemiddelde per hoofd; immers, de wijnconsumptie kwam vrijwel
geheel voor rekening van een kleine maatschappelijke bovenlaag. Dit leidt ons er
toe te veronderstellen dat het excessief drankmisbruik - voor zover dat destijds
voorkwam - in de eerste plaats gezocht zou moeten worden onder de meest
gefortuneerde groepen in de bevolking. Wat betreft het verbruik van brandewijn en
jenever beschikken we niet over cijfers van de consumptie in de 16de en 17de eeuw.
Deze dranken krijgen echter pas in de loop van de 17de, en vooral in de 18de eeuw,
een belangrijke functie in het consumptiepatroon.
Als we tenslotte iets willen vaststellen over de werkelijkheid achter Suyp-stad dan
kunnen we slechts concluderen dat de situatie in de werkelijkheid een - naar onze
hedendaagse maatstaven gemeten - hoog drankverbruik laat zien, hetgeen voor een
niet onbelangrijk deel toegeschreven moet worden aan de materieel meest
bevoorrechte groepen. Er is vooralsnog geen reden te veronderstellen dat in het eerste
kwart van de 17de eeuw het drankmisbruik hoger lag dan in de periode daarvoor.
Het enige dat wij constateerden was een toename van het wijnverbruik, ten koste
van het bierverbruik. Van een stijging van het hoofdelijk drankverbruik in absolute
zin was geen sprake.
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5 De houding van staat en kerk tegenover dronkenschap
In de periode van de Republiek der Verenigde Nederlanden, globaal de 17de en 18de
eeuw, werd het gezag niet alleen uitgeoefend door de wereldlijke overheid, maar
ook voor een deel door de kerk. Beide hebben zich in zekere mate beziggehouden
met de bestrijding van dronkenschap. Aan de bemoeienissen van deze twee instituten
met de alcoholist en het alcoholisme zullen we in dit hoofdstuk aandacht besteden.1

Dronkenschap en de wereldlijke overheid
In de toenmalige wetgeving werd dronkenschap op zich niet als een strafbaar feit
beschouwd. De rechters vaardigden slechts dan straffen uit als men in dronken
toestand een misdaad beging. Derhalve kunnen we stellen dat de wereldlijke overheid
geen strijd leverde tegen het overmatig drankgebruik zonder meer, maar uitsluitend
tegen de criminele uitwassen die hiervan het gevolg waren2. Teneinde allerlei excessen
te voorkomen, trof de overheid ook maatregelen die preventief werkten. Hiertoe
behoren het vaststellen van verplichte sluitingstijden3 en boetes op het bezit van
wapens in de kroeg4. Ook bestonden er verboden om wijn te schenken tijdens de zg.
‘doodfeesten’5, de samenkomsten na begrafenissen die kennelijk nogal eens aanleiding
gaven tot slemppartijen. Verder treffen we in allerlei plaatsen bepalingen

J. Matham. Trictrac spelend paar. Derde gravure van de serie ‘Gevolgen van de dronkenschap’ (zie
omslag). Het onderschrift waarschuwt dat drank niet slechts leidt tot onkuisheid, maar ook tot spelen
en dobbelen. Op de achtergrond wordt een wijnglas omhoog gehouden.

aan tegen dobbelen, kaarten e.d. in de kroegen6. Murray (1944) heeft in zijn
archiefstudie over het toenmalige Rotterdamse kroegleven geconstateerd dat veel
1

2
3
4
5
6

Over het bestaan van ‘actiegroepen’, die zich in kleiner verband bezighielden met de
bestrijding van drankmisbruik zijn vrijwel geen gegevens bekend. Vandaar dat we ons in dit
hoofdstuk slechts zullen bezighouden met de instituten staat en kerk.
Overmeer (1912) p. 114. Overigens schijnt dronkenschap, in geval van een misdaad, wel als
een verzwarende omstandigheid te zijn beschouwd, ibid., p. 9-10.
Overmeer (1912) p. 14.
Murray (1944) p. 42 en Overmeer (1912) p. 25.
Overmeer (1912) p. 23.
Ibid., p. 27.
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onenigheid in de herbergen ontstond door of tijdens het spelen7, zodat aan de
bedoelingen van dergelijke verbodsbepalingen niet getwijfeld hoeft te worden.

7

Murray (1944) passim.
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Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat het handhaven van orde en rust het
belangrijkste motief was van de verordeningen tegen de dronkenschap. Daarnaast
was er tevens sprake van sociale en economische motieven: het tegengaan van
geldverspilling en werkverwaarlozing, die het gevolg waren van alcoholisme en een
aantasting inhielden van de stedelijke welvaart8. Anderzijds hadden de overheden
ook belang bij een hoog drankverbruik, gezien de belangrijke fiscale opbrengsten
die hieruit voortvloeiden9.
Kennelijk is het overheidsoptreden inzake alcoholisme gericht geweest op het
handhaven van rust en orde, waarbij voortdurend ernaar werd gestreefd - zij het zeker
niet altijd even bewust - te voorkomen dat de welvaart werd aangetast. Echter het
fiscale profijt mocht hierdoor niet afnemen.

Dronkenschap en de geestelijke overheid
De betrekkelijke terughoudendheid van de wereldlijke overheid in haar optreden
tegen alcoholisme zonder meer is eenvoudig verklaarbaar: de handhaving van de
tucht werd voor een belangrijk deel waargenomen door de kerk. In het algemeen
waakte de kerk over allerlei buitensporigheden op godsdienstig en zedelijk gebied:
schendingen van de zondagheiliging, luidruchtige festiviteiten, kermissen,
danspartijen, toneelvoorstellingen, kansspelen, ontucht, etc. Aan deze opsomming,
die bepaald niet compleet is, kunnen we ook de dronkenschap toevoegen10. In woord
en daad (resp.

Gola, gulsigheyt, uit: Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands (...). Uyt het Italiaens
vertaelt door D.P. Pers. Amsterdam, D.P. Pers, 1644, p. 190. De lange hals memoreert de gulzigaard
die wenste dat hij een hals had als een kraanvogel, ‘om alsoo de spijse langer te mogen smaecken,
8
9
10

Cosemans (1956) p. 119.
Overmeer (1912) p. 15. Op het economisch belang van drankverbruik komen we terug in
hfdst. 7.
Fockema Andreae (1952-1953) p. 154-155.
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eer die in den buyck daelde’. De dikke buik geeft aan dat daar het hoogste goed van de gulzigaard
gelegen is. Het kleed is roestkleurig als beeld van de verdwenen deugd. En zoals de roest het ijzer
verteert, zo verteert de gulzigaard de middelen die hij behoorde te gebruiken voor zijn levensonderhoud.
(Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ex. 453 H 1).
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in de prediking en in de handhaving van de discipline) bestreed de geestelijkheid
deze duivelse zonde11. Allereerst komen de preken aan de orde, waarin tegen
drankzucht wordt gewaarschuwd; vervolgens gaan we in op de handhaving van de
tucht door de kerk.

Preken tegen dronkenschap
Vooropgesteld dient te worden dat in de middeleeuwen de onmatigheid steeds tot
de traditionele thema's van de rooms-katholieke prediking heeft behoord12, terwijl
hierin onder de gereformeerde kerk geen wezenlijke verandering plaatsvond.
Owst (1961) constateert in zijn studie over de relatie tussen de 14de-eeuwse
Engelstalige literatuur en de toenmalige Engelse preektraditie13, dat de dwaasheden
van de dronkaard zowel belachelijk worden gemaakt, alsook tragisch worden
voorgesteld14. In deze preken worden de toehoorders erop gewezen dat de mens door
dronkenschap zijn deugdzaamheid vernietigt en dat hij lichamelijk en geestelijk
aftakelt, waardoor hij zijn dood versnelt15. Voorts horen we dat de dronkaard niet
alleen zichzelf en zijn gezin naar de afgrond helpt en zijn eigen goede naam aantast,
maar bovendien de hele natie zowel materieel als geestelijk schade berokkent16: ‘In
the literature of the medieval English pulpit, the tavern and the ale-house, apart from
the acknowledged fact that they are the occasion of much gluttony and drunkenness
in the ordinary way, stand for a very definite menace to the common weal.’17 Het
typisch zondige karakter van de dronkenschap blijkt uit het feit dat kroegen in deze
preken vaak worden voorgesteld als duivelsoorden18.
Moser-Rath (1964) behandelt in haar studie over de 17de-eeuwse
preek-in-verhaalvorm onder meer de zg. ‘exempel-preken’ (religieus-moralistische
vertellingen, waarin de toehoorder een geval wordt gepresenteerd waaruit hij een
zekere lering kan trekken) en constateert dat ook in dit type preken het thema van
de dronkaard aan de orde komt19.
11

12
13

14
15
16
17
18
19

Traditioneel behoorde de drankzucht tot de zeven doodzonden, t.w. die van de Gula ofwel:
onmatigheid, gulzigheid. Soms werd de drankzucht of Ebrietas volledig geïdentificeerd met
de Gula, soms ook als onderdeel van deze doodzonde beschouwd, zie: Chew (1962) p.
103-104.
Schneyer (1969) p. 229.
Owst (1961) p. 2. De kansel verschafte, aldus Owst, de noodzakelijke kanalen waarlangs de
leer en de uitdrukkingswijze van de priesters in de volksgeest werden opgenomen en voor
wereldlijk - dus ook literair - gebruik werden toegepast (p. 3). Hij betrekt deze stelling ook
op de dronkaard in de literatuur: alle dronkaards in de Engelse literatuur en op het toneel
vonden destijds hun prototype in de preken, ibid., p. 425.
Owst (1961) p. 426. Vooral het hoofdstuk over ‘The Drunkard and the Tavern’ (p. 425-441)
is voor ons van belang.
Owst (1961) p. 426-431.
Ibid., p. 432.
Ibid., p. 435.
Ibid., p. 438.
Moser-Rath (1964) p. 45-47. Overigens is zij dezelfde opvatting toegedaan over de relatie
tussen preken en literaire teksten als Owst (1961), zie: p. 4 (vgl. noot 13). Op p. 167-168,
171-172, 235-236, 264-266 zijn de teksten afgedrukt van zes exempelpreken, die de
dronkenschap tot thema hebben.
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Hoewel de gegevens over de prediking in ons land betrekkelijk schaars zijn20, weet
Evenhuis (1967) in zijn studie over de Amsterdamse Hervormde Kerk in de Gouden
Eeuw te melden dat ook daar gepreekt werd tegen de zg. volkszonden21, waartoe
ongetwijfeld de drankzucht behoord zal hebben. Bij wijze van voorbeeld citeren we
tenslotte enkele frag-

20
21

Evenhuis (1965-1974) deel II, p. 25.
Ibid., p. 35.
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menten uit een in 1566 uit het Latijn vertaalde preekbundel: ‘De Schriftuere straft
gulsicheyt, swelgerie, ende voornemelic dronckenschap. Want wt dronckenschap,
coemt oneyndelicke veel boosheyts ende quaets, ware siecten, armoede ende
ellendicheyt (...). Want dewijle de dronckenschap nu te onsen tijde by na onder
allerley menschen, de overhandt heeft, so gevoelen wy dagelicx, dat quaet daer mede
de Heere by Esaiam de droncken menschen ghedreycht heeft Cap 5. ende 28. Ende
het is seer te vreesen, dat de dach des Heeren vele dronckighe menschen vinden sal,
tot haer verderf. Daerom wie ooren heeft om te hooren, die hoore.’22
Naar alle waarschijnlijkheid zijn dergelijke woorden representatief voor de traditie
van preken tegen de dronkenschap, waarin de gelovigen gedurende vele eeuwen de
zondigheid en schadelijkheid van overmatig drankgebruik voor ogen werd gehouden.

De kerkelijke discipline
Het handhaven van de tucht werd in de Hervormde Kerk uitgeoefend door de
kerkeraad en de zaken die hij behandelde, betroffen het huwelijk en het gezin,
problemen tussen meester en knecht, zakelijke aangelegenheden, laster, diefstal,
dronkenschap en andere ongeregeldheden: ‘(...) anything that brought the community
as a whole into disrepute or made for trouble between individual members’23.
Evenhuis (1967) heeft uit de notulen van de Amsterdamse kerkeraadsvergaderingen
kunnen afleiden dat zij wekelijks 3 à 4 censuurgevallen te behandelen had; een aantal
van 10 tot 12 was geen uitzondering24. Als zonden algemeen aanstoot hadden gegeven,
moest de persoon in kwestie verschijnen voor de raad, die hem tot betering van zijn
leven maande. Bij oprecht berouw werd de zondaar weer opgenomen in de gemeente;
als dit niet het geval was werd hem het Avondmaal ontzegd en zijn geval, zonder
vermelding van de naam van de betrokkene, aan de gemeente bekend gemaakt. Als
dit niet tot resultaat leidde, volgde een tweede afkondiging, nu mèt het noemen van
de naam. Indien dit ook niet hielp, werd de zondaar in de kerkelijke ban gedaan25.
Kennelijk had de kerkeraad het nogal druk met dronkenschapsgevallen, te oordelen
naar de woorden van Evenhuis (1967): ‘Er is niet vaak een vergadering van de
kerkeraad geweest, waarin het onderwerp niet aan de orde kwam’26. Het werd vooral
zwaar aangerekend als men dronken was op zondag - vooral wanneer dan ook nog
het Avondmaal werd gevierd -, op een bededag of in de kerk zelf27. In het algemeen
hield de kerkeraad zich niet zozeer bezig met de zg. ‘stille’ dronkenschap, maar
vooral met de uitingen van dronkenschap, waardoor de Kerk als geheel in diskrediet
22

23
24
25
26
27

H. Bullinger - Huys-boeck, fol. 69 recto. Bullinger was een vooraanstaand 16de-eeuws
Zwitsers theoloog en volgeling van Zwingli. Het Huys-boeck, bestaande uit 50 preken, werd
oorspronkelijk in het Latijn geschreven (1549-1551) en verscheen in 1566 voor het eerst in
een Nederlandse vertaling. Het werd daarna nog herhaalde malen herdrukt. Wij citeerden
uit de editie van 1595.
Carter (1964) p. 158-160.
Evenhuis (1965-1974) deel II, p. 81.
Ibid., p. 82-83.
Ibid., p. 96.
Ibid., p. 97.
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werd gebracht28. Ook deden de kerkeraden hun best om dronkenschap e.d. te
voorkomen, door bv. toezicht te houden op het nakomen van de verplichte
sluitingstijden door de herberghoudende congregatieleden29.
De conclusie die we aan het voorgaande kunnen verbinden

28
29

Carter (1964) p. 180.
Ibid., p. 180.
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is dat het in de 17de eeuw de taak van de geestelijke overheden was om zorg te dragen
voor het handhaven van de fatsoensnormen, waaronder ook de matigheid. In woord
en daad streden zij tegen allerlei gedragingen die deze normen overschreden, zoals
overmatig drankgebruik. De wereldlijke overheid belastte zich slechts met bestraffen
- en in zekere mate voorkomen - van criminaliteit ten gevolge van dronkenschap.
De kerk daarentegen richtte haar optreden veeleer op het verschijnsel als zodanig,
waarbij de nadruk weliswaar ligt op de dronkenschapsgevallen waarmee de goede
naam van de kerk in het geding raakte.

Samenwerking tussen wereldlijke en geestelijke overheid
De Kerk was ervan overtuigd dat een zich christelijk noemende regering haar de
nodige dwangmiddelen kon en moest geven om aan de kerkelijke tuchtmaatregelen
meer gezag en politiek effect te verlenen. Daartoe wendden de synoden zich altijd
weer tot de overheden met het verzoek strenge plakkaten en ordonnanties uit te
vaardigen. In het algemeen waren de overheden hiertoe wel bereid, maar niet van
harte, gezien de traagheid waarmee allen, die met de uitvoering van de wetten belast
waren, tot de tenuitvoerlegging overgingen. Tot dergelijke bepalingen behoorde het
verbod van staatswege aan herbergiers en tappers om tijdens de godsdienstoefeningen
te tappen, dat in alle Nederlandse ordonnanties voorkomt30. In de regel waren
dergelijke plakkaten tegen deze vorm van zondagschending echter een dode letter31.
Het resultaat van een en ander was dat iedereen in de Republiek vrij was om zijn
leven zo in te richten als hij dat wenste, tenzij hij daarbij verviel tot wat algemeen
als misdadig werd veroordeeld32.
Omgekeerd heeft de wereldlijke overheid zich nooit ingelaten met de door de kerk
uitgevoerde strafmaatregelen33, zodat we kunnen stellen dat de kerk in haar activiteiten
om het drankmisbruik terug te dringen slechts in theorie gesteund werd door de
wereldlijke overheden, terwijl zij in de praktijk vrijwel geheel alleen deze taak
uitoefende. Voegen we hierbij dat de kerk de macht bezat om de leefwijze van
uitsluitend haar eigen lidmaten - die een minderheid van de bevolking vormden - te
verbeteren34, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het optreden van de officiële
instituten in de 17de eeuw tegen het drankmisbruik slechts in geringe mate zal hebben
bijgedragen tot het terugdringen van het alcoholisme.

30
31
32
33
34

Van Gelder (1972) p. 45-46.
Van Veen (z.j.) p. 81.
Van Gelder (1972) p. 45.
Evenhuis (1965-1974) deel II, p. 109.
Van Gelder (1972) p. 45.
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6 Dronkenschap in de moraalfilosofie en literatuur
Zoals reeds elders werd vastgesteld1 behoorde de dronkenschap in de Christelijke
moraalleer tot de doodzonden, nl. tot die van de gula of onmatigheid. In de
middeleeuwen werd door de adel het hoofse ideaal van de temperantia of matigheid
hoog gehouden2. Toen met de opkomst van de steden zich een bourgeoisstand vormde,
nam deze hoge burgerij de ethische idealen van de edellieden over3. Het spreekt
vanzelf dat ook de geestelijkheid voortdurend de zondigheid van het overmatig
drankgebruik bleef benadrukken, m.n. in de prediking. In het vorige hoofdstuk zijn
we hier reeds op ingegaan4.
Dronkenschap was een zonde tegen het gebod van God. In allerhande
moraalfilosofische verhandelingen en literaire teksten vinden we dit thema nader
uitgewerkt5. Aan deze onderwerpen zullen we in dit hoofdstuk enige aandacht
besteden: dronkenschap in moraalfilosofische en literaire werken uit voornamelijk
de 16de en 17de eeuw6.

Moraalfilosofie
Al lang vóór de 16de eeuw was onmatigheid een zonde die veelvuldig in
ethisch-religieuze teksten ter sprake kwam. Zo wordt in het begin 13de-eeuwse
moralistische compilatiewerk Des Coninx Summe7 over de gulzigheid gezegd: ‘Dat
is een sonde die gode sonderlinghe mishaghet ende den duvel sere wel behaghet.’
Door dronkenschap raakt de mens steeds verder van God verwijderd8. De herberg is
de oorsprong van deze zonde: ‘Die taverne is des duvels scole, daer sijn discipulen
vlitelic in studeren.’ Bovendien blijft het in de kroeg niet bij drinken, maar wordt er
vaak godslasterlijke taal gesproken, gedobbeld, diefstal gepleegd en gevochten, zelfs
met dodelijke afloop9.
In het in 1588 uit het Duits vertaalde tractaatje over de Grouwelicken Laster der
Dronckenheyt10 komen in de eerste vier hoofdstukken de meest belangrijke gevolgen
van de dronkenschap aan de orde, resp. zondigheid, waardoor de ziel ten gronde
wordt gericht, lichamelijke aftakeling, gepaard gaande met veel ziekten en leidend
tot een vroegtijdige dood, verlies van goede naam en tenslotte aantasting van de
materiële positie, waardoor de dronkaard tot de bedelstand vervalt. In het zesde
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Zie hfdst. 5, noot 11.
Mak (1960) p. 5.
Ibid., p. 7.
Zie hierover: p. 38-39.
Ook in de schilderkunst is het thema van de dronkenschap een traditioneel gegeven, m.n. in
de voorstellingen met het verloren zoon-motief. Hierop zullen we in dit hoofdstuk niet nader
ingaan. We volstaan met te verwijzen naar de studie over dit onderwerp door Renger (1970).
Het is geenszins onze bedoeling in dit hoofdstuk een uitputtende behandeling te geven van
alle mogelijke teksten, die deze thema's aan de orde stellen. We hebben slechts het doel voor
ogen om aan de hand van enkele teksten uiteen te zetten hoe deze thema's behandeld werden.
Dit werk werd in 1408 vertaald uit het Frans, waarschijnlijk door Jan van Brederode. Een
moderne editie werd verzorgd door Tinbergen (z.j.).
Tinbergen (z.j.) p. 281-282.
Ibid., p. 290-292.
Het oorspronkelijke Duits van Seb. Franck verscheen in 1528.
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hoofdstuk wijst de auteur er op dat de verstandelijke vermogens van de dronkaard
afnemen, waardoor hij de werkelijkheid niet meer ziet zoals zij in feite is. Dit leidt
dan weer tot onwetendheid, dwaasheid en zelfs krankzinnigheid11. Voor het overige
laat hij een aantal on-

11

Zie: Seb. Franck - Grouwelicken Laster, cap. 9.
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deugden de revue passeren, die voortvloeien uit dronkenschap en welke voor een
deel ook in Des Coninx Summe werden genoemd: oproer en doodslag, hebzucht en
diefstal, luiheid, onkuisheid, lichtvaardigheid, godslastering e.a.
Op twee verhandelingen over de dronkenschap uit de eerste helft van de 17de eeuw,
nl. Nuchteren Loth (1623) van Daniel Souterius en het tractaat De Ebrietate (1636)
van Gijsbertus Voetius gaan we hier iets uitvoeriger in12.
Souterius stelt in zijn ‘Voor-Reden’ vast dat de dronkaard niet het eeuwige leven
zal verwerven: ‘Want 't is noodich, wilmen comen ter salicheyt, dat dronckenschap
gheweert sy’13. In de eerste predikatie - het werk is opgebouwd uit 28 ‘predicatien’
- wijst hij de lezer er op dat het hem er niet om te doen is het drankgebruik te laken,
maar het misbruik, de onmatigheid14. In de volgende vier predikaties wijst hij in totaal
elf oorzaken aan van de drankzucht waaronder de ledigheid, de rijkdom en de
volksgewoonte. Voortdurend wordt ook hier de duivel als de drijvende kracht achter
deze zonde gezien: ‘Men conde daerom vande dronckenschap segghen (...) dat het
een vande principaelste middelen is die de Duyvel gebruyckt om ons tot hem te
trecken (...)’15. In de zesde predikatie verweert hij zich tegen de argumenten, die door
de dronkaards worden gehanteerd om hun daden te verdedigen. In de drie volgende
predikaties handelt Souterius in hoofdzaak over het lichaam en de geest, die schade
lijden door de dronkenschap. Het lichaam wordt ten gronde gericht, wat leidt tot een
snelle dood. Ook worden alle geestelijke vermogens - verstand, wil, geheugen e.d.
- verzwakt en tenslotte vernietigd. De mens wordt door verlies van zijn verstand tot
een beest: ‘Dit [nl. het verstand] is 'tghene waer door hy van de onvernuftighe beesten
onderscheyden wort alsoo wanneer de wijn hem het Verstant ende redelijckheydt
beneemt soo beneempt hy den Mensche de Menschelijckheyt ende stelt dien int
ghetal der onvernuftighe beesten’16. In de tiende en elfde predikatie gaat de auteur
in op de zondigheid van de dronkenschap in strikt religieuze zin. De dronkaard wendt
zich af van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zijn ziel vervreemdt van
de ware godsdienst en wordt beroofd van zijn eeuwige gelukzaligheid.
In de volgende tien predikaties komen de tien geboden achtereenvolgens aan de
orde: de dronkaard zondigt tegen elk daarvan. Dit betoog resulteert in een opsomming
van zonden die het gevolg zijn van de dronkenschap en welke voor een deel ook in
andere verhandelingen reeds werden aangetroffen: afgodendienst, godslastering en
vloeken, zondagschending, wetsovertreding, doodslag, onkuisheid, diefstal, liegen,
hebzucht. In de drie predikaties die dan volgen, gaat het over de straffen tegen de
dronkaard, zowel van de kant van de overheid alsook over de van God afkomstige
straffen. Souterius wijst onder meer op de taak van de stedelijke overheden in deze
kwestie: ‘Oock sullen alle Magistraets personen hier gheleert worden hoe sy gehouden

12

13
14
15
16

Van deze laatste tekst verscheen een moderne, vertaalde editie door De Moor en Jispen. Daar
beide werken oorspronkelijk zijn en dateren uit dezelfde periode als Suyp-stad, zullen ze hier
uitvoeriger behandeld worden dan Des Coninx Summe en het traktaat van Seb. Franck.
Souterius - Nuchteren Loth (1623), fol. (***) iij verso.
Ibid., fol. 3 recto.
Ibid., fol. 13 verso.
Ibid., fol. 64 recto.
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zijn acht te nemen (met bestraffingen) op den ghenen die in de sonde des
dronckenschaps haer verlopen’17. In het laatste

17

Ibid., fol. 207 verso.
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Dronkenschap in dieren uitgebeeld, uit: D.P. Pers, Bacchus Wonderwercken, 1628, p. 19. De gravure
illustreert de passage in Bacchus Wonderwercken over ‘In wat soorte van Dieren de wijn den Mensche
verandert’. De dieren verbeelden diverse typen van dronkenschap en dronkemansgedrag die in de
tekst (blz. 17-21) aan de orde komen.
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van deze drie hoofdstukken wordt de zondaar gewezen op de zwaarste straf die God
op hem zal toepassen: de eeuwige verdoemenis.
In de vier predikaties die het boek besluiten, somt Souterius een twintigtal remedies
op tegen de drankzucht, die er voor het merendeel op neer komen dat de mens zich
tot God moet richten. Hij laat niet na ook in dit verband te wijzen op de functie van
de magistraten als dienaressen van God: ‘Oock of by ons al hier in Hollant, ende
elders meer dus-daenighe goede opsicht by den Offecieren ghenomen wierde over
den drinck-huysen ende Brandewijn-huysen als mede over den Tobacco-herbergen
ende sluypkotten! Daer en soude so groote disorder ende Goddeloosheyt in onsen
steden niet ghespeurt worden’18.
Voetius somt in zijn verhandeling De Ebrietate (1636) een groot aantal oorzaken
op, die kunnen leiden tot dronkenschap en drankzucht. In het algemeen is het een
kwestie van gebrek aan ontzag voor God. Evenals Souterius noemt Voetius ook de
ledigheid en de rijkdom als oorzaken. Tenslotte zijn er een aantal buiten de persoon
van de dronkaard gelegen oorzaken, o.a. een slechte opvoeding, de vele en
buitensporige gastmalen, de gezondheidsdronken, het groot aantal herbergen, het
slechte voorbeeld van m.n. vooraanstaande en rijke personen, die hun welvaart
misbruiken19. De dronkaard zondigt tegen God, de staat, de kerk en zichzelf; tegen
zichzelf door zijn ziel, zijn lichaam en al zijn vermogens te schaden20. Als middelen
om het kwaad te bestrijden noemt Voetius eveneens het ingrijpen door de kerkelijke
en wereldlijke overheid. Bovendien wijst hij de rijken - en ook de overheidspersonen
en kerkelijke ambtsdragers - op hun taak om door het goede voorbeeld hierin voor
te gaan21. In een apart hoofdstuk spreekt Voetius tenslotte zeer afkeurende woorden
over de heidense gewoonte van de gezondheidsdronken en raadt alle vromen aan dit
gebruik te schuwen22.
Samenvattend kunnen we stellen dat al deze verhandelingen in de eerste plaats de
dronkaard met strikt religieuze argumenten van zijn leefwijze willen afbrengen:
dronkenschap is een doodzonde die onherroepelijk zal leiden tot de eeuwige
verdoemenis van de zondaar. Voorts wordt hij gewezen op de meest essentiële
gevolgen van dronkenschap, welke medisch-psychologisch van aard zijn, nl.
lichamelijke en geestelijke aftakeling van de dronkaard, gepaard gaande met allerlei
ziekten, verstandsverlies en - uiteindelijk - een vroegtijdige dood. Tenslotte wordt
de zondaar gewaarschuwd met argumenten van sociale aard, nl. de aantasting van
zijn maatschappelijk aanzien t.g.v. de dronkenschap en van materialistische aard,
t.w. het verlies van geld en goed en de uiteindelijke armoede, waarin hij zal vervallen23.
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Ibid., fol. 242 recto. Sluypkotten = herberg van gering aanzien. Mogelijk, maar minder
waarschijnlijk, is hier sprake van een zetfout en moet hier staan: suypkotten.
Voetius (1904) p. 4-7.
Ibid., p. 7-8.
Ibid., p. 9-10.
Ibid., p. 12 e.v.
Overigens zijn deze medisch-psychologische, sociale en materialistische argumenten indirect
terug te voeren tot religieuze argumenten. Immers, het menselijk lichaam en de geest zijn
door God geschapen; ook zijn sociale en materiële positie zijn hem door God gegeven. Een
aantasting van deze Goddelijke gaven vormt op haar beurt dus weer een zonde tegen God.
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Drankzucht wordt in geen van de verhandelingen gezien als een geïsoleerde zonde;
integendeel, steeds wordt er op gewezen dat de dronkenschap een groot aantal andere
zonden
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en ondeugden met zich mee brengt, waarbij vechten en onkuisheid het meest worden
genoemd24. Als oorzaken van drankzucht gelden vooral een gebrek aan
godvrezendheid en verder o.a. luiheid en rijkdom. Het lijkt overbodig te vermelden
dat de zondaar ertoe wordt aangespoord tot God terug te keren, teneinde genezen te
kunnen worden van zijn ziekte. Ook wordt gewezen op de taak van de overheid om
op te treden tegen de dronkenschap25.

Literatuur
Voor zover wij weten wordt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis geen specifiek
genre ‘drinkliteratuur’ onderscheiden. Wél is dit het geval in de Duitse letterkundige
geschiedschrijving, waar Hauffen aan het einde van de vorige eeuw een artikel wijdde
aan deze tak van literatuur26. Hij constateert een hausse in de drinkliteratuur in de
16de eeuw en legt een direct verband met de toegenomen drankzucht in die tijd,
welke uitgegroeid zou zijn tot een ware volksziekte27. Zoals gezegd ontbreekt een
dergelijke studie voor het Nederlands taalgebied, hetgeen bepaald niet wil zeggen
dat bij ons zo'n traditie van teksten tegen de dronkenschap ontbroken zou hebben28.
Het eerste dat hierbij opvalt is dat het thema van de dronkenschap zich niet beperkt
tot één bepaalde literaire vorm (bv. emblematiek, drama), maar juist in de meest
uiteenlopende genres voorkomt. Het moet overigens opgemerkt worden dat in het
bijzonder in de kluchten de drankzucht een veelvuldig terugkerend motief is. Schotel
24
25

26
27
28

Mak (1960) p. 9.
Zoals we elders signaleerden hield de wereldlijke overheid zich slechts bezig niet de criminele
uitwassen t.g.v. drankzucht. Het behoorde tot de taak van de kerkelijke tucht om op te treden
tegen dronkenschap zonder meer (zie p. 39). Souterius, die in zijn Nuchteren Loth de lezer
er op wijst dat de Hollandse synoden er voortdurend bij de Staten van Holland op aandringen
de kroegen van het platteland te weren, is teleurgesteld over enkele statenleden, omdat zij
‘(...) om haer vuyl gewins wille noch derven nieuwe tap-huysen stichten (...)’, ibid., fol. 207
recto. Kennelijk is het aandringen op maatregelen van de wereldlijke overheid eerder een
noodkreet dan een verzoek waarvan men de inwilliging verwacht. In een veel latere periode
treffen we een tekst aan waarin een stedelijke overheid kennelijk dronkenschap, met
katholicisme en ondankbaarheid, als een ondeugd beschouwt waartegen de (behoeftige)
schooljeugd nadrukkelijk gewaarschuwd moet worden. Het gaat om de School-Ordre voor
de Armkinder-Schoolen, binnen de Stadt Leyden (1736). We citeren de betreffende passage
hier als curiosum: ‘Dat de Schoolmeester geen gelegenheyt zal verzuymen by het ontvouwen,
en verklaren van de Heydelbergsche Catechismus, omme de bygeloovigheyt en schandelykheyt
van het Pausdom aan te tonen, ende syne Leerlingen daar van af te schrikken, alsmede de
Jeugd een diepen indruk te geven van de afgrysselykheyt van 't misbruyk der Sterken drank
ende Dronkenschap: ende aan de andere kant haar aan te toonen, wat verpligtingen sy ende
haare Ouders hebben aan de Regeeringe deser Stadt, voor de zorge, welke na Lighaam en
Ziel voor haar ende haare Ouders onophoudelyk gedragen werd.’, geciteerd naar De Gelder
(1856) p. 42.
In: Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 2 (1889) p. 481-516.
Ibid., p. 490.
Elders wezen we reeds op het artikel van Mak (1960) over middeleeuwse teksten tegen
dronkenschap. Ook de ‘Inleiding’ van Van Eeghem bij de Gulsigheydt van Ogier bevat een
uitvoerige opsomming van - vnl. 16de- en 17de-eeuwse - literaire werken met dit thema. Het
principiële verschil tussen hen en Hauffen (1889) is dat de laatste de drinkliteratuur in het
16e-eeuwse Duitsland als afzonderlijk genre beschouwt.
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(z.j.) schrijft dan ook - zij het met de nodige overdrijving, maar daarom zeker niet
minder typerend: ‘(...) er is schier niet één kluchtspel onder de honderden, die de
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J. Matham. Vrijend paar in een bordeel. Tweede gravure van de serie ‘Gevolgen van de dronkenschap’
(zie: omslag). Naast het paar een koppelaarster; op de achtergrond een ander paar in bed.

17de eeuw opleverde, of er komen de walgelijkste tooneelen van dronkenschap en
wellust in voor’29. Hauffen (1889) constateert daarentegen dat de Duitse
dronkenschapsliteratuur zich veelal bediende van parodiërende vormen, waarbij
vooral het lofdicht op ironische wijze werd gehanteerd30. Het is dan ook bepaald niet
uitgesloten dat Pers met zijn Suyp-stad aansloot bij een traditie waarmee hij van huis
uit bekend geweest kon zijn31; hij was immers afkomstig uit het Duitse Emden.
Ook in de Nederlandse literatuur zijn ons uit het begin van de 17de eeuw twee
ironische lofdichten bekend. Het eerste is Heinsius' Hymnus oft Lof-Sanck van
Bacchus32. Dit werk heeft niet zoveel aanknopingspunten met Suyp-stad, aangezien
Heinsius' lofzang - in tegenstelling tot Suyp-stad - voor een belangrijk deel in beslag
genomen wordt door een uitvoerig geëtaleerde kennis van de mythologie, waardoor
het meer een lofdicht is op de figuur van Bacchus dan op de dronkenschap als zodanig.
Bovendien onderscheidt het zich doordat het niet zozeer het misbruik laakt, maar
vooral het matig gebruik prijst. Overigens treffen we in deze tekst, evenals in
Suyp-stad, de nauwe relatie aan tussen Bacchus en Venus, ofwel: tussen drank en
liefde, evenals de idee dat Bacchus de inspirator van de dichters is.
Het andere ironische lofdicht is Satyra of Schimpdicht. Prijsende den Godt Bacchus,
of 't Droncken Drincken33. Naast een duidelijke vormovereenkomst met Suyp-stad
kunnen we ook een aantal thematische parallellen constateren. Zo komen we in de
Satyra - evenals trouwens bij Heinsius - de gedachte tegen dat de wijn de dichter
inspiratie brengt34. Ook de nauwe band tussen drank en liefde wordt breed uitgemeten
en uitvoerig worden de krachten van de God Bacchus beschreven.
Een werk dat met het ironisch lofdicht enige verwantschap vertoont is het - in
proza geschreven - Proces tusschen Dry
29
30
31
32
33
34

Ibid., p. 8.
‘Die humanistische Form des Encomiums wurde für diese Zwecke häufig verwendet (...).’,
ibid., p. 491.
Over Suyp-stad als ironisch lofdicht, zie hfdst. 8, p. 69 e.v.
Deze lofzang verscheen voor het eerst in de Nederduytsche Poemata (1616) en werd
geannoteerd uitgegeven door Rank e.a.
De auteur is H. Rulant en het werk verscheen in 1632.
Dit is een internationaal verbreid motief. Ook Rabelais benadrukt in zijn voorredes
voortdurend de relatie tussen de literaire creatie en de wijngod, die hem in vervoering brengt,
waardoor de woorden als vanzelf komen, zie Berry (1975) p. 88.
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Edellieden35 van de Brusselse drukker/dichter Jan Mommaert, uit 1658. Drie
edellieden, onder wie een dronkaard, kouden voor de rechter een pleidooi om hun
zonde te verdedigen; de rechter krijgt van de dronkaard te verstaan dat deze nooit
iemand kwaad doet als hij dronken is, dat de drank hem moedig en onbezorgd maakt,
dat hij geestelijk noch lichamelijk enige schade ondervindt van zijn drankzucht etc.
Kortom: alle waarden worden door deze edelman omgekeerd, waardoor eenzelfde
effect wordt bereikt als in de genoemde lofdichten.
Dergelijke vormen van satiriscne ironie treffen we ook aan in de 16de-eeuwse
bundel Veelderhande Geneuchlijcke Dichten36, die een bijna 200 verzen tellend
gedicht bevat met de titel ‘Van Bacchus alder dronckaerts Godt’37 waarin Bacchus
zijn dienaren de leer van zijn ‘orde’ voorschrijft:
‘Voor eerst moet hy hem gheheel vertien,
Van al dat voor recht is aenghesien,
Daer nae van alle deucht en eere,
Van alle vroomheyt en goedeleere
Die tot wijsheyt en conste leydt,
Oft tot voorsinnicheyt bereydt,
Ooc moet hy hem wel wachten sterck,
Van alle profijt ende goet werck,
Van alle schaemte, kuysheyt, oft goet,
Welc tot eerbaren staet comen doet,
Maer hy sal gaen in een snoot slecht cleet,
Altijdt besich int Bier ghereedt,
Ende inden Wijn, tzy wit oft root
Soo mach hy my daer dienst doen groot’38.

De discipelen wordt aangeraden al hun bezittingen in drank om te zetten en zich
volledig aan de Bacchusdienst over te geven. Daarvoor zullen ze beloond worden
met een lege beurs, verlies van verstand, onkuise gedachten, verachting door de
naaste omgeving en een afgetakeld lichaam:
‘Hier mede bewijs ick de danckbaerheyt mijn
Tot elck die wil mijn dienaar zijn,
(...)’39

Ook de gedachte dat dronkaards geen deel zullen hebben aan het eeuwig leven wordt
door de drankgod grif van de hand gewezen. Het procédé is duidelijk: wat in de
positieve ethiek als zondig en schadelijk wordt aangemerkt, wordt hier voorgesteld
als een verdienste van en een beloning voor de dronkaard. Afgezien van een algemene
overeenkomst met het ironische karakter van Suyp-stad, is er nog een tweede, meer
specifieke, verwantschap van ‘Van Bacchus alder dronckaerts Godt’ met onze tekst,
en wel met de ‘Wetten vande Suyp-stad’40, waarin de inwoners van de stad eveneens
35

36
37
38
39
40

De volledige titel luidt: Stichtelyck ende vermakelyck Proces tusschen dry Edellieden, zijnde
Gebroeders, den eersten eenen Dronckaert, den tweeden eenen Hoereerder, ende den derden
eenen Speelder (1658). Een moderne editie werd verzorgd door Sabbe.
Voluit: Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen. In 1899 werd
door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een moderne editie verzorgd.
V.G.D. (1899) p. 173-182.
Ibid., p. 173-174. Vertien van = afzien van.
Ibid., p. 179.
Vss. 615-662.
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een levenswijze wordt voorgeschreven, die een volledige omkering behelst van de
traditionele moraalfilosofische waarden.
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Het is uiteraard niet verwonderlijk dat de figuur van Bacchus herhaaldelijk terugkeert
in dergelijke dronkenschaps-teksten. Hij is nu eenmaal de artistieke verpersoonlijking
van het wijnverbruik, en van het drankverbruik in het algemeen. We komen zijn
naam tegen in de titel van een gedicht van Olivier de Wree, nl. ‘Bacchus Cort-Ryck’,
opgenomen in diens Mengeldichten41. Dit gedicht vertelt het bekende, ook door Cats
bewerkte verhaal van een dronkaard die 's avonds laat door prins Philips en enkele
van zijn edellieden op straat wordt aangetroffen. De heren nemen de dronken man
mee naar het hof en leggen hem in een keurig bed, waar hij de andere dag ontwaakt
en door de hofhouding als een vorst wordt behandeld. Nadat hij zich bij het avondmaal
te buiten is gegaan aan de wijn wordt hij door dezelfde heren weer in zijn oude
vodden gestoken en teruggebracht naar de plaats, waar men hem gevonden had. Als
hij zijn roes uitgeslapen heeft, gaat hij zijn ‘droom’ aan zijn vrouw vertellen, die
hem te verstaan geeft ‘dat al des Werelts vreught maer eenen droom en is’42. De kern
van dit gedicht is duidelijk: een dronkaard wordt zozeer in zijn verstandelijke en
zintuiglijke vermogens aangetast, dat zijn waarneming van de werkelijkheid verre
van perfect is en hij zelfs een droom niet meer van de realiteit kan onderscheiden.
Ook komt de figuur van Bacchus voor in een gedicht, dat een aanklacht bevat
tegen de wijngod, nl. ‘Bacchus Beeldt, oft den Smaedt, ende den Lof van den Wijn
(...)’43. Bacchus is de aangesproken persoon en wordt voortdurend aangeklaagd om
wat hij de mensheid door de wijn aandoet:
‘Want ghy doet den mensche leven
Buyten reden als een swijn,
Gantsch versopen in den wijn:
'T welck men daegh'lijcks siet ghebeuren,
Dat ghy doet de reden treuren,
Als u dranckjen buyten maet
In het menschen lichaem gaet’44.

Maar ook wordt hij geprezen:
‘Bacchus kan ons breyn verquicken,
Doet het Dichten beter schicken,
Is den rechten Musen vriendt,
Die meest aen Poëten dient:
(...)’45.

Veel lof komt Bacchus toe als hij zich niet te buiten gaat:
‘Matigheydt die is de bloem,
41

42
43

44
45

Verschenen te Brugge (1625); het genoemde gedicht op p. 56-72. ‘Bacchus Cort-Ryck’
treffen we ook aan in Alle de Wercken van Lambertus Vossius. Foncke (1914) p. 251 e.v.,
heeft er op gewezen dat het hier gaat om een geval van letterdieverij.
Olivier de Wree - Mengeldichten. p. 72. Een geschiedenis van gelijke strekking komt ook
voor in Bacchus Wonder-wercken, p. 59-62.
In: Lambertus Vossius - Alle de Wercken, Brugge 1679, p. 155-195. Ook hier is sprake van
plagiaat. ‘Bacchus Beeldt’ werd geschreven door Jacobus de Clerck en in 1625 gepubliceerd
in zijn Eerlyck Tydt-Verdryf, zie: Foncke (1914) p. 253 e.v. Wij citeren hier echter uit Alle
de Wercken van Vossius.
Vossius - Alle de Wercken, p. 164.
Ibid., p. 192.
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Is u alder-hooghsten roem’46.

Een scherp pleidooi tegen de onmatigheid - en het drank misbruik in het bijzonder
- leverde de Leuvense hoogleraar Puteanus in een menippische satire, d.i. een satire
afwisselend in proza en poëzie geschreven, Comus, dat is Bras-Godt47.

46
47

Ibid., p. 193.
Het werk verscheen oorspronkelijk in een Latijnse versie, in 1608 Een Nederlandse vertaling
kwam drie jaar later. Een moderne vertaling werd verzorgd door Sobry, onder de titel: Comus
of de Kimmerische Zwelgpartij.

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

49
Natuurlijk liet ook Cats niet na te waarschuwen tegen de onmatigheid; met mate
drinken doet de mens goed,
‘Maer wacht u t'aller tijt de leden vol te suypen,
Dat maeckt een grilligh breyn en baert onguyre stuypen:
Hy quest sijn beste deel al wie onmatigh giet;
Gy daerom, Hollants volck! verdrenck uw siele niet!’48

Voorts kunnen we wijzen op twee korte teksten van Richard Verstegen. Het eerste
is een grafschrift op een dronkaard, in de wandeling Grootendorst geheten, in de
Neder-Duytsche Epigrammen49, dat aanvangt met de versregels:
‘Hier heeftmen Grootendorst in d'eerde gesoncken,
Die selden nuchtren was, en dickmaels droncken,
(...)’50.

De auteur wil vooral wijzen op de geldverspilling t.g.v. de drankzucht. In een
‘explicatie’ bij dit grafschrift berekent hij dat Grootendorst gedurende 50 jaar 3 potten
per dag dronk, hetgeen hem een totaalbedrag van ruim 1678 gulden gekost heeft.
Het andere gedicht van Verstegen betreft een karakteristiek van een dronkaard in
zijn Scherp-sinnighe Characteren51: ‘Eenen Dronckaert is de figuer van eenen sot,
en oock een sot selver, want hy dispendeert zijn ghelt om zijn verstant quijt te
wesen’52. Ook wordt de slechte gezondheid van de dronkaard gememoreerd: ‘(...)
door zijn groote ghewilligheyt, om op soo veel ghesontheden van ander menschen
bescheet te doen, is hy zijn eygen ghesontheyt heel quijt gheworden’53.
Achtereenvolgens wordt hier dus het psychologische, materialistische en medische
argument aangevoerd tegen de dronkenschap.
Het is niet verwonderlijk dat ook in een van de meest moralistische literaire genres
- nl. de emblematiek - de dronkenschap een herhaaldelijk terugkerend gegeven is.
Zo komt in de door M.A. Gillis uit het Latijn vertaalde Emblemata54 een emblema
voor met de titel ‘Soberlick salmen drincken’, dat eindigt met de regels:
‘Veel leelicker doense, die (waer dat geschiet)
Haer altijts vullen met dranck gestadelick,
Waer door mense als beesten worden siet
Hebbende eens menschen forme, maer de reden niet’55.

Ook Vondel wijdt in zijn Vorsteliicke Warande der Dieren56 een emblema aan dit
onderwerp, getiteld ‘Van 't droncken hert’, waarin hij de - inmiddels genoegzaam
48
49
50
51
52
53
54
55
56

In: Tachtigh-jarige Bedenckingen, cap. XII. We citeren naar de editie Dichterlijke Werken
van Jacob Cats (1828), deel II, p. 579.
Mechelen 1617.
Ibid., fol. G 8 recto.
De eerste editie verscheen in 1619; wij hebben hier gebruik gemaakt van de tweede:
Antwerpen 1622.
Ibid., p. 29.
Ibid., p. 30.
Antwerpen 1566, de auteur is J. Sambuccus.
Ibid., p. 46-47.
De eerste editie verscheen, zoals eerder werd vastgesteld, in 1617 bij Dirck Pietersz. Pers.
Wij maakten gebruik van de Werken van Vondel (1927-1940), deel I (1927) p. 720-721.
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bekende - argumenten aanvoert: dronkenschap tast lichaam en ziel aan en brengt de
mens aan lager wal. Hij besluit dan ook met de spreuk:
‘(...) Alst bier is in de man,
Dan is al zijn verstand, en wijsheyd in de kan’57.

Jan van der Veen legt in zijn Zinne-Beelden58 vooral de nadruk op de zonden die uit
de dronkenschap voortvloeien:
‘Wat hoerderij en Moort verraet en dieverij,

57
58

Ibid., p. 721.
Amsterdam 1642.
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S. Savrij(?). Bacchus door Venus geboeid, uit: Ian vander Veen, Zinne-beelden, oft Adams
appel. Verciert met seer aerdighe Const-Plaeten (...). Amsterdam 1642, p. 26 (Landwehr 1970,
nr. 705). Bacchus wordt geboeid meegevoerd door Venus (de liefde), vergezeld van Mars
(moord) en Mercurius (diefstal). De bijbehorende gedichten
Door 't Svveirt syn duysenden vernietight en vernielt,
Maer noch ontelbaar meer door dronkenschap ontzielt.
Vn million de maulx de toy sont devenu',
O Bache, o glouton: tu v'es q'un antidieu'.
beklemtonen de slechte gevolgen van de dronkenschap. (Universiteitsbibliotheek Amsterdam,
ex. 270 C 11).
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En duysendt dingen meer van snode schelmerij
Daar uyt gesproten syn, en noch gestadich spruyten,
Is jeder openbaar (...)’59.

In het gedicht ‘Dronkenschap’ dat dit emblema besluit, zinspeelt Van der Veen op
de eeuwige verdoemenis, welke de dronkaard te wachten staat:
‘En duysent duysenden ja ongenoemt getal,
Syn door de dronkenschap gecomen tot een val,
Die nu noch ewichlijck en nummer sal geneesen,
(...)’60.

Ondanks het grote getal van de literaire genres waarin de dronkenschap als thema
voorkomt, staat toch onomstotelijk vast - we wezen er reeds eerder op - dat we de
slempers, zuiplappen en kroegloperstypen vooral moeten zoeken in de
kluchtliteratuur61. Een aantal van deze personages treffen we aan in Van Santens
Lichte Wigger62 waarin de hoofdpersoon voortdurend uitgebuit wordt door zijn
kroegmaats Droncke Joortje, Coppen Quistgoed en Teun Moy-weertje63. De weinig
samenhangende handelingsvoortgang is doorspekt met dronkemanstaal en loopt uit
op het onvermijdelijke: de geheel berooide Lichte Wigger wordt naar het gasthuis
gedragen; de moraal van het stuk komt tenslotte uit zijn mond: ‘De hoeren en de kan
verarmen meenig man.’64
Heel expliciet wordt de zonde van de dronkenschap tot thema gemaakt in de
Gulsigheydt65, een jeugdwerk van de Antwerpenaar Willem Ogier. De hoofdpersoon,
Droncken Heyn, die al zijn geld verspilt met drinken, komt dronken thuis en wordt
door zijn vrouw het huis uitgezet. Als tenslotte zijn dood gewaande vrouw, gekleed
in een doodskleed, hem in levenden lijve verschijnt, komt hij tot inkeer en belooft
beterschap.
In de Boertighe Clucht van Claes Klick66 van J. van Arp is het de hoofdpersoon
Claes, die dikwijls met zijn vrouw overhoop ligt. Zij heeft derhalve een verhouding
aangeknoopt met een minnaar, die tijdens een echtelijke ruzie als duivel verkleed op
het toneel verschijnt en dronken Claes het huis uit jaagt. Als deze laatste de volgende
dag bevreesd thuis terugkeert, vraagt hij zijn vrouw nederig om vergiffenis.
Een dergelijke verkleedpartij komt ook voor in een Esbatement67 van Hendrick
Fay-d'Herbe, factor van de Mechelse kamer ‘De Peoene’. Hier is het de vrouw van
59
60
61
62
63
64
65

66
67

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 29.
We beperken ons ook hier hoofdzakelijk tot kluchten uit de eerste helft van de 17de eeuw.
De eerste editie verscheen te Leiden, 1617. Moderne editie door Crena de Iongh.
Het parasiteren is een veelvuldig terugkerend motief in deze kluchten.
Van Santen (1959) p. 283.
Ogier schreef dit stuk ± 1635 onder de titel Droncken Heyn; in 1639 werd het opgevoerd
door de Antwerpse kamer ‘De Olyf-tack’. Pas in 1682 werd het stuk uitgegeven en wel met
6 andere kluchten: De Seven Hooft-Sonden. De titel Droncken Heyn werd vervangen door
De Gulsigheydt. Een moderne editie van dit stuk werd verzorgd door Van Eeghem.
De eerste editie van dit werk is ongedateerd. Worp (1904-1908) deel I, p. 444, neemt aan
dat het ± 1637 werd geschreven. Een tweede druk verscheen in 1640.
Esbatement van Vier Personagien, in: De Schadt-Kiste der Philosophen ende Poeten (...),
Mechelen 1621. Later werd de tekst ook afgedrukt in Van Melckebeke (1862) p. 93-105.
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Droncken Claes die het op een akkoordje gooit met één van de makkers van haar
man, Heyn geheten. Deze laatste laat zich door

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

52
Claes' vrouw overhalen zich als duivel te verkleden en zo Claes de stuipen op het
lijf te jagen.
Kennelijk was het duivel-motief een populair gegeven in dergelijke stukken68. In
1639 verschijnt de Singhende Klucht van Droncke Goosen, eveneens van Van Arp.
In dit werkje wordt het gelaat van de slapende hoofdpersoon door de waard en de
waardin zwart gemaakt. De laatste haalt Goosens beurs uit zijn broekzak. Als deze
ontwaakt denkt hij een duivel te zijn. Even later komt de waardin, nu als duivelin
verkleed, op het toneel en sommeert Goosen mee te gaan. Ze hangt een takkenbos
aan zijn broek en steekt deze in brand. Goosen - in de veronderstelling dat hij zich
in de hel bevindt - schrikt en rent weg, waarna de waard en zijn vrouw zich verheugen
in de buit.
Uit 1647 dateert de Kluchte van de Gildebroeders van Koeckelberg69, waarin
eveneens een dergelijk duivel-motief de kern van het verhaal vormt. De hoofdpersoon,
Coenraedt, wordt dronken en in diepe slaap aangetroffen door zijn vrouw Lysken en
de buurvrouw Margriet. Zij nemen hem mee naar huis en leggen de dronkaard in de
kamer neer. Als Coenraedt wakker wordt komen beide vrouwen in duivelskleren
binnen en zeggen hem dat in de hel alle dronkaards leven. Nadat Coenraedt door een
slaapdrankje weer in diepe rust is, wordt hij teruggebracht naar de plaats waar hij
oorspronkelijk lag. Als hij daar ontwaakt, denkt hij gedroomd te hebben en is zo
geschrokken van de hel met al die dronkaards dat hij zich voorneemt:
‘Dat ick van nu voortaen gheduerigh sal sobreren,
En noyt meer in den dranck mijn gheldeken verteiren.’70

Globaal hetzelfde verhaal maakte J. Noozeman tot onderwerp van zijn Bedrooge
Dronkkaart of Dronkke-Mans Hel71. Hier is het de vrouw van dronken Floris, die
samen met haar vroegere geliefde Leander de hulp van een dokter inroept om Floris
van zijn drankzucht te genezen. De buren helpen een handje door hem aan het verstand
te brengen dat hij er miserabel uit ziet. Van de dokter, die hem te verstaan geeft dat
zijn einde nabij is, krijgt hij een slaapdrankje toegediend, waarna hij in een diepe
slaap valt; in zijn droom bevindt hij zich in de onderwereld, waar de meest
afschuwelijke vonnissen worden geveld. Op zijn smeken wordt aan Floris geen
oordeel uitgesproken, mits hij zijn leven betert. Als hij ver68

69

70
71

In het algemeen kunnen we stellen dat in de loop van de 16de eeuw de duivel een belangrijke
rol ging spelen in de moralistische literatuur. Roos (1972) heeft in zijn studie over de
16de-eeuwse Duitse ‘Teufelbücher’ erop gewezen dat in de late middeleeuwen een
differentiatie optreedt naar verschillende typen duivels, die elk een specifieke zonde of
ondeugd vertegenwoordigen: echtbreuk, prostitutie vloeken etc. Zo ook ontstaat in Duitsland
een serie geschriften waarin de zuipduivel tot centrale figuur wordt, voor het eerst in Matthäus
Friderich - Wider den Sauffteuffel (1552), zie Roos (1972) p. 71-77. Herman Pleij maakte
ons opmerkzaam op de studie van Roos, waarvoor hier onze erkentelijkheid.
Een moderne editie van dit stuk, gebaseerd op de uitgave van 1700 in Het Brussels
Klucht-Tooneel, waar het stuk voorkomt onder de titel Klucht-Spel van Meester Coenraedt
Bier-Borst, Heer van Kannen en Pinten, werd uitgegeven door De Keyser (1925). Deze
schrijft op p. 148 het stuk toe aan Joan de Grieck; dit in tegenstelling tot Worp (1904-1908),
die diens broer Claudius de Grieck als auteur beschouwt (deel I, p. 449, noot 6).
De Keyser (1925) p. 131, vss. 304-305.
De eerste druk is van 1649, zie: De Keyser (1925) p. 149. Worp (1904-1908) vermeldde
abusievelijk het jaar 1648 (deel I, p. 449).
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volgens wakker wordt is hij volledig van zijn zonde genezen72.
In 1649 werd in de door een anonieme auteur geschreven Pots van Kees Krollen
Hartogh van Pierlepon hetzelfde thema verwerkt dat we reeds ontmoetten in ‘Bacchus
Cort-Ryck’: de slapende dronken ketellapper Kees wordt door twee landjonkers naar
hun landhuis meegenomen en daar als een hertog behandeld. Als hij de andere dag,
al slapende, weer naar de oorspronkelijke plek wordt teruggebracht, ontwaakt hij
daar even verbijsterd als zijn makker uit ‘Bacchus Cort-Ryck’. Kennelijk gaat het
hier om een populair verhaal, want binnen 10 jaar werd het opnieuw gedramatiseerd
door M. Fockens in de Klucht van Dronkken Hansje (1657), waar de hoofdpersoon
een scharenslijper is.
Het duivel-motief keert weer terug in De Klucht van 't Kalf (1656), waarin een
dronken boer 's avonds met een kalf naar de stad gaat. Een kennis van hem wil hem
van zijn slechte leefwijze genezen en verkleedt zich als duivel, snijdt het touw,
waaraan de boer het kalf leidt, af en neemt het zelf in de hand. Als de boer de ‘duivel’
achter zich ziet krijgt hij spijt van zijn zonde en neemt zich voor zijn leven te beteren.
In Huygens' Tryntje Cornelisdr. (1657) wordt de hoofdpersoon dronken gevoerd en
nadat ze in slaap gevallen is, van al haar kostbaarheden beroofd. Vervolgens wordt
ze in mannenkleren op straat neergelegd. Aanvankelijk weet zij zich in deze
geslachtsverandering te schikken, maar later komt ze tot het besef dat ze écht Tryntje
is gebleven en wordt ze door de klepperman teruggebracht naar haar schip.
Hetzelfde verhaal werd - in beknopter vorm - ook gedramatiseerd door A.
Bormeester in 't Nieuws-gierigh Aegje73 en door A. Bogaert in een stuk uit 1679 dat
dezelfde titel draagt74.
Uit het voorgaande lijkt ons voldoende duidelijk te zijn geworden dat ook in de
Nederlandse literatuur van de 17de eeuw een groot aantal teksten te onderscheiden
is die we tot de drinkliteratuur kunnen rekenen. Deze serie teksten strekt zich uit
over allerlei literaire genres, maar er is een sterke concentratie in het dramatische
genre - of specifieker: in de kluchten. In deze literaire teksten wordt uitsluitend
geageerd tegen het onmatig drinken en wordt aangespoord tot soberheid; nergens
vinden we een pleidooi voor geheelonthouding.
Voorts is het opvallend - maar daarom nog niet verwonderlijk - dat veel aspecten
van de dronkenschap, die we reeds aantroffen in de moraalfilosofische verhandelingen,
terugkeren in de besproken literaire teksten. Steeds terugkerende motieven zijn ook
hier weer: de geldverspilling, lichamelijke aftakeling en - in mindere mate - het
verlies van maatschappelijk aanzien t.g.v. de dronkenschap. Twee elementen waar
bijzonder vaak op wordt gewezen, zijn:
a de eeuwige verdoemenis, die de dronkaard te wachten staat. Dit aspect vinden
we terug in de herhaaldelijke confrontaties met de duivel, die een voorafschaduwing
vormen van wat de dronkaard na zijn dood te wachten staat;
b de verstandsverbijstering, die het gevolg van de dronken72

73
74

Hetzelfde verhaaltje is eveneens gedramatiseerd in M. Elias - De Bekeerde Dronkaard (1691),
J. Lemmers - Het Noodzakelyk Bedrog en in De Ingebeelde Dood (1717) van H. van der
Zande, zie: Worp (1904-1908) deel I, p. 449, noot 6.
De eerste editie verscheen in 1662. Wij maakten gebruik van de tweede druk van 1664.
Over dit thema: A.J. Barnouw- ‘'T Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen’, in: TNTL 20 (1901)
p. 291-301.
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schap is. Hoewel dit minder expliciet aan de orde komt dan in de moraalfilosofische
tractaten, is dit element duidelijk aanwezig. We hoeven slechts te denken aan de
herhaalde gevallen dat de dronkaard niet meer het onderscheid weet te bepalen tussen
droom en werkelijkheid75.
Opmerkelijk is voorts dat m.n. in de kluchten steeds herinnerd wordt aan de schade
die de dronkaard toebrengt aan zijn gezinsleven. Een duidelijk verschil tussen de
literaire en de moraalfilosofische teksten is, dat in de laatste de dronkenschap veel
meer wordt behandeld als aspect van de doodzonde gula (de onmatigheid in het
algemeen), terwijl in de literatuur vrijwel steeds de dronkenschap als een op zichzelf
staand, geïsoleerd verschijnsel wordt gepresenteerd.
Zoals aan het begin van dit stuk reeds werd opgemerkt, ziet Hauffen (1889) in
Duitsland in de 16de eeuw een drinkliteratuur ontstaan, die een symptoom zou zijn
van een sterk toegenomen drankzucht. We betoogden elders reeds dat dergelijke
redeneringen niet steekhoudend kunnen zijn zolang men zich daarvoor niet baseert
op kwantitatieve gegevens over de ontwikkeling van het drankverbruik76. Aangezien
de gegevens hieromtrent niet overvloedig zijn en we bovendien hebben vastgesteld
dat er in de door ons bestudeerde periode (m.n. de eerste decennia van de 17de eeuw)
geen sprake was van toegenomen drankverbruik, kunnen we de door Hauffen
veronderstelde relatie tussen gestegen drankmisbruik en het ontstaan van een traditie
van drinkliteratuur niet bevestigen voor de Nederlandse situatie.
Wel weten we met grote zekerheid dat een aanzienlijk deel van het totale verbruik
- in ieder geval de hele wijnconsumptie - voor rekening kwam van de meer
koopkrachtige groepen van de bevolking (kooplieden, notabelen e.d.).
Niettegenstaande dit feit constateerden we dat in de literaire teksten, in het bijzonder
in de kluchten, juist vertegenwoordigers van de lagere bevolkingsgroepen (ketellapper,
scharenslijper, boer e.d.) de hoofdrol spelen77.
Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een discrepantie tussen de
concrete realiteit en de literaire realiteit. Deze is deels te verklaren uit de aard van
het literaire genre, t.w. het kluchtspel. Het thema van de drankzucht hoorde nu
eenmaal niet thuis in de tragedie; immers de tragedie behoorde de handelingen te
beschrijven van edele en hooggeplaatste personen. Dronkenschap behoorde echter
niet tot de gedragscode van deze groep, zodat het nooit het thema kon zijn van een
tragedie. Hetzelfde geldt voor het blijspel, dat de handelingen van de burgerij
voorstelde, waarin evenmin plaats was voor de dronkenschap. Het resultaat was dat
dit thema, gezien de eisen die aan de diverse dramatische genres waren verbonden,
noodzakelijkerwijs slechts in het kluchtspel voorkwam. Immers, de klucht beschreef
de handel en wandel van personages uit de laagste bevolkingsklassen en uitsluitend
deze categorie mensen leende zich voor dronkenschapstaferelen, omdat alleen zij gezien de toenmalige gedragscode - zich aan dergelijke handelingen konden
75
76
77

Het is ongetwijfeld deze eigenschap van de dronkaard, die hem zo bijzonder geschikt maakte
als personage voor het komische genre bij uitstek: de klucht.
Zie: p. 24.
Dit geldt echter weer niet voor Suyp-stad, waar iedereen - ongeacht zijn stand of beroep welkom is:
‘Geen Staten, noch geen ampt hoe 't eenigsins mach wesen,
Dat niet in dese Stad ge-eert wort en gepresen:
(...).’ (vss. 609-610).
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zijn, die ertoe heeft bijgedragen dat zij tot de specifieke dronkaardstypen zouden
worden. Immers, het waren deze figuren, die door hun dronkenschap het allereerst
tot armoede en bedelarij vervielen, hetgeen hen in hun hoedanigheid als dronkaards
extra sterk herkenbaar maakte.
We zien derhalve dat de aldus ontstane discrepantie tussen literatuur en
werkelijkheid zijn oorsprong vindt in het literaire karakter van deze kluchtteksten
en de artistieke voorschriften waaraan dit genre noodzakelijkerwijs moest voldoen
en verder aan de specifieke materiële situatie van de betreffende personages. Het
effect van dergelijke vertekeningen is dat de beeldvorming over het verschijnsel in
kwestie, nl. de dronkenschap, niet strookte met de werkelijke situatie, ofwel: ten
onrechte wordt in deze teksten de suggestie gewekt dat dronkenschap in het bijzonder
een ondeugd is van het gewone volk, terwijl het destijds in de eerste plaats de hogere
standen waren, die voor het drankmisbruik verantwoordelijk waren.
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7 De functie van Suyp-stad
Onder de functie van een literaire tekst verstaan wij de werking die deze tekst in zijn
tijd heeft gehad. Om te kunnen beschrijven hoe deze werking is geweest, dienen we
allereerst vast te stellen wat de tekst beoogt. In het geval van Suyp-stad is dat geen
probleem: Pers wilde in zijn ironisch lofdicht zijn lezer voorhouden tot welke excessen
overmatig drankgebruik kan leiden, en wel door te beschrijven ‘(...) 't gene van den
Dronkerts gedaen of bedreven wort.’1 De vraag naar de werking van onze tekst kunnen
we dan ook als volgt formuleren: In welke zin droeg Pers bij tot de meningsvorming
over het onderwerp dronkenschap en in hoeverre kon Suyp-stad een bijdrage leveren
tot het realiseren van zijn doelstelling, t.w. het terugdringen van het drankmisbruik?
Om beide vragen te kunnen beantwoorden, zouden we vooreerst dienen te
beschikken over gegevens van literair-sociologische aard, d.w.z. informatie over de
omvang en de aard van het lezerspubliek van (een tekst als) Suyp-stad. Helaas tasten
we hierover vrijwel geheel in het duister; het onderzoek dienaangaande staat nog
volledig in de kinderschoenen, zodat het geen zin heeft hierover een suggestie te
doen2.
Wel weten we dat de behandeling van het onderwerp dronkenschap in Suyp-stad
duidelijke overeenkomsten vertoont met de behandeling ervan in toenmalige
moraalfilosofische en literaire teksten3, zodat we kunnen stellen dat onze tekst in zijn
meningsvormende functie niet afwijkt van de heersende opvattingen in de 16de en
17de eeuw.
Ondanks de genoemde beperkingen blijft het niettemin mogelijk de functievraag
te stellen, nl. door het probleem in omgekeerde richting te benaderen, ofwel: ‘Welke
en hoedanig waren de factoren die de oorzaak vormden van het - wellicht grote drankmisbruik in de eerste decennia van de 17de eeuw?’ Door het probleem in deze
zin te herformuleren, krijgen we antwoord op de vraag welke tegenkrachten Suyp-stad
ontmoette in zijn streven het drankmisbruik terug te dringen.
In de allereerste plaats dienen we dan te wijzen op de plaats van alcoholhoudende
dranken, m.n. bier, in het consumptiepatroon van de 17de-eeuwse bevolking. Bier
was niet zozeer, zoals tegenwoordig, een genotmiddel zonder meer. Integendeel, het
was een substantieel onderdeel van het voedingspakket van de 17de-eeuwse mens4.
Colerus wijst in De Verstandige Huys-Houder (1660) erop dat de regelmatige
bierdrinker robuust en sterk is ‘(...) want de stercke bieren voeden by na soo wel als
1
2

3
4

‘Aen den Leser’, p. 104. We zien in dit hoofdstuk uiteraard af van de literaire aspiraties van
de auteur. Deze komen uitgebreid aan de orde in hfdst. 8.
Het enige gegeven dat houvast biedt is het feit dat Suyp-stad slechts één druk beleefde,
hetgeen doet vermoeden dat het bepaald geen ‘bestseller’ geweest zal zijn. Cijfers van de
oplage ontbreken daarentegen geheel. Een andere aanwijzing voor de verbreiding van
Suyp-stad vinden we in de uitvoering en verzorging van het boekwerk. Het gaat hier om een
kwarto-uitgave, een zeer ‘royaal’ afgedrukte tekst, die voorzien is van een aantal gravures.
Dit alles zal deze bundel zeker tot een duur, en derhalve op beperkte schaal verbreid, boekwerk
hebben gemaakt.
Zie hiervoor: hfdst. 6.
Pinkse (1972) ziet de functie van bier als voedingsmiddel als één van de twee belangrijkste
consumptiebevorderende faktoren. Daarnaast wijst hij op het grote aantal vrije dagen en
feesten, waardoor het bierverbruik omhoog werd gestuwd, ibid., p. 98. Op dit laatste aspect
komen we later in dit hoofdstuk nog terug.
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5

Ibid., p. 19, kol. 1-2.
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(...) tot onderhoud des menschelijcken levens.’6. Bovendien functioneerde bier ook
als ingrediënt van bepaalde gerechten7.
Zonder twijfel werd deze belangrijke functie van het bier in het totale
voedingspatroon bepaald door de slechte kwaliteit van het drinkwater, m.n. in de
grote steden8. Illustratief in dit verband is wel dat de 17de-eeuwse medicus Van
Beverwyck aanraadt wijn puur te drinken en niet met water te vermengen, gezien de
slechte kwaliteit daarvan9. Voorts moet erop gewezen worden dat de voeding, waarin
destijds vis en vlees belangrijke onderdelen vormden10, veel zouter was dan
tegenwoordig het geval is, waardoor bier - en in mindere mate wijn - een belangrijke
functie hadden als dorstlessers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drinkebroers
uit de Suyp-stad een grote voorkeur hebben voor zoute spijzen:
‘En al wat sout en wrang, en totte dorst kan locken,
Dat is de rechte spijs om greetigh in te slocken.’11

Wat verder bijdroeg tot het drankverbruik was de opvatting dat alcohol een
geneeskrachtige werking had. Dit geldt in het bijzonder voor brandewijn, die in de
14de eeuw als een probaat middel tegen de pest gold12. Elders wezen wij er reeds op
dat in later eeuwen brandewijn en jenever van geneesmiddel uitgroeiden tot
genotmiddel13, hetgeen zeker zal hebben bijgedragen tot een nieuwe vorm van
alcoholisme. Van Beverwyck spreekt over de ‘(...) Brandewijn (...) waer mede menigh
dronckaert sijn leven verkort.’ Overigens wijst hij ook op de heilzame werking van
brandewijn die ‘(...) versterckt alle de krachten des lichaems, ende doet yemant die
flaeu is wederom tot sijn zelven komen.’14 Hetzelfde geldt voor de wijn, die - mits
met mate gedronken - ‘(...) is als een genees-middel gegeven voor den swacken: en
om datter weynigh zijn, die niet eenige swackheyt en hebben, so is hy een dranck
geworden van alle menschen.’15 Ook waren er een groot aantal bieren die, toebereid
met bepaalde kruiden, een geneeskrachtige werking zouden hebben16.
Naast deze functies van alcoholhoudende dranken als voedingsmiddelen enerzijds
en als geneesmiddelen anderzijds, namen zij ook een belangrijke plaats in in het
maatschappelijk leven. Op de talrijke kerkelijke feestdagen, gildefestiviteiten,
dorpsfeesten, jaarmarkten en kermissen werd gedronken17, hetgeen nogal eens
aanleiding gaf tot grote slemppartijen. In Bacchus Wonder-wercken prijst Pers dan
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

J. Colerus - De Verstandige Huys-Houder (1660), p. 15, kol. 2.
Hallema/Emmens (1968) p. 37. Zij noemen bierpap, bierstruif en bierenbroodspot.
Vgl. Burema (1953) p. 77.
‘Maer hier te Lande, daer wy niet wel versien en zijn van zoo goet water, mogen wy den
wijn liever ongewatert drincken, dan daer raeu water by doende, onse Lichamen gichtigh,
ofte ten minsten rappigh ende schurft maken.’, uit: J. van Beverwyck - Schat der Gesontheydt,
p. 148, in Alle de Wercken (1651).
Hallema/Emmens (1968) p. 37.
Vss. 85-86.
Dobbelaar (1930) p. 11.
Zie: hfdst. 4: Brandewijn en Jenever, p. 32-33.
J. van Beverwyck - Schat der Gesontheydt, p. 148.
Ibid., p. 206.
J. Colerus geeft in De Verstandige Huys-Houder (1660) een opsomming van een groot aantal
‘Medicijnsche bieren’, met de erbij behorende werking (p. 16, kol. 2 e.v.).
Hallema/Emmens (1968) p. 37.
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teneinde verkwisting te voorkomen18. Deze feestelijke gebeurtenissen hadden een
belangrijke plaats in het maatschappelijk leven van de 17de-eeuwse mens, en konden
bijgevolg aanleiding geven tot een hoog drankverbruik. Daarnaast vervulde ook de
herberg een belangrijke functie in de vrijetijdsbesteding19. Was de herberg tot ver in
de middeleeuwen nog voornamelijk de verblijfplaats van rondtrekkende
vreemdelingen, sinds de 14de eeuw was deze hoofdzakelijk het ontspanningsoord
voor de stedelijke burgerbevolking geworden20. Dat de herbergen inderdaad zo'n
gewichtige plaats innamen in het sociale leven, wordt duidelijk aangetoond door de
cijfers: Haarlem had in het midden van de 16de eeuw maar liefst 140 biertappers op
een totale bevolking van ruim 15000 inwoners21.
Het zijn deze factoren die een hoog drankverbruik zeker aannemelijk maken en
verklaren. Het belang van deze factoren wordt tenslotte gecomplementeerd door het
grote economische (en vooral: fiscale) gewicht, dat aan de consumptie van
alcoholhoudende dranken was verbonden22. In veel steden was de bierbrouwerij het
grootste ambacht, zoals in Gouda en Haarlem, waar zij in het bijzonder van belang
werd geacht voor de werkgelegenheid23. Zeer fundamenteel wordt dit economisch
gewicht van het brouwwezen uit de doeken gedaan door Van Loenen in diens
dissertatie over de Haarlemse brouwnijverheid. Hij wijst in dit verband o.m. op de
invloed die uitgegaan is op de handel (m.n. in koren, hop en turf) en op de nijverheid,
waarbij vooral de kuipers en molenaars worden genoemd24. Bovendien
vertegenwoordigde het brouwwezen een groot deel van de stedelijke inkomsten. Het
waren de bieraccijnzen die vaak de voornaamste bron van inkomsten vormden voor
stad of staat25. In het begin van de 16de eeuw was in de meeste steden in Holland 30
à 60% van de inhoud van de schatkisten afkomstig uit bieraccijnzen26. In de dertiger
jaren van de 16de eeuw varieerde dit cijfer in een stad als Antwerpen van 50 tot
60%27.
Hetzelfde geldt - zij het in mindere mate - voor de wijn. Weliswaar werd in de
Nederlanden geen wijnbouw bedreven, maar de Nederlanders hadden wel een groot

18

19
20
21
22
23

24
25
26
27

‘Aen den Leser’, fol. ( ) 4 recto. Overmeer (1912) vermeldt een verbod in Leiden op het
schenken van wijn aan hen die een lijk ter aarde hadden besteld of bij de begrafenis
tegenwoordig waren geweest (p. 23). Helaas vermeldt hij geen jaartal van de uitvaardiging
van het verbod.
Craeybeckx (1958) p. 1.
Hermesdorf (1957) p. 139.
Het cijfer van het aantal tappers is ontleend aan Van Loenen (1950) p. 74, die heeft berekend
dat in Haarlem in 1551, 1552 en 1559 resp. 147, 140 en 129 tappers waren gevestigd.
We zien in deze beschouwingen af van het economisch belang van de jeneverstokerijen dat
in het begin van de 17de eeuw nog betrekkelijk gering was.
In de verpondingsregisters van 1514 lezen we dat in Haarlem de brouwerij de belangrijkste
nering is ‘(...) daer die poorters van der stede hem meest mede plagen te behelpen; (...).’
Over Gouda: ‘(...) de principale neringe van der stede van der Goude (...) is de brouwerye
(...).’, zie Fruin (1866) resp. p. 14 en 385.
Ibid., p. 114 e.v.
Soly (1973) p. 98.
Fruin (1866) passim.
Soly (1968) p. 339.
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28

Van Houtte (1964) p. 143.
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Monogrammist A P. Herbergscène (± 1540). In de hemel, links boven, wendt Christus de rug toe aan
de in het herbergtafereel getoonde zonden, die gevolgen van de dronkenschap zijn. In een groot aantal
afzonderlijke scènes worden o.m. verkwisting, diefstal, spel, vechten en onkuisheid in beeld gebracht
(zie de beschrijving in Renger 1970, p. 90-95). (Rijksprentenkabinet Amsterdam).
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wat wijn maakte tot een van de belangrijkste importartikelen29. Dit gaf een belangrijke
impuls aan de economie van het land en droeg bij tot de hoogte van de
belastingopbrengsten, die in de meeste steden voor ± 10% afkomstig waren uit de
wijnaccijnzen30. Hoezeer de wijnconsumptie van belang was voor de Nederlandse
volkshuishouding, wordt geillustreerd door het feit dat in de tweede helft van de
16de eeuw een speciale invoerbelasting op wijn bijna voldoende was voor het
onderhouden van de oorlogsvloot, die belast was met de bescherming van de visserijen handelsvloot31.
Deze cruciale positie van het drankverbruik in het hele economisch gebeuren
maakt het te meer aannemelijk dat de overheden een sterke greep wensten te hebben
op het brouwbedrijf32 en de wijnhandel33. Op allerlei manieren hielden zij toezicht
op de naleving van de talloze verordeningen m.b.t. de kwaliteit van de produkten en
de betaling van de belastinggelden.
In het bijzonder de positie van de brouwerijen bracht met zich mee dat de eigenaars
van deze bedrijven in hoog aanzien stonden. Vaak behoorden zij tot de meest geziene
en rijkste industriëlen van de stad. Aan het einde van de 16de eeuw kwamen onder
de Amsterdamse brouwers verscheidene notabelen voor34. Deze nauwe verwevenheid
van het brouwbedrijf en de wijnhandel met de economische belangen, maakt het te
minder waarschijnlijk dat de wereldlijke overheid zich kon opwerpen als voorvechtster
in de strijd tegen het drankmisbruik. Gesteld al dat de magistraten optraden tegen
drankmisbruik, dan nog waren de motieven - afgezien van politionele drijfveren veelal van sociale en economische aard: het tegengaan van geldverspilling en
werkverwaarlozing35, die het gevolg konden zijn van drankzucht en als zodanig een
aantasting konden vormen van diezelfde economische belangen, waarin het
drankverbruik juist zo'n kernpositie innam. Een effectieve bestrijding van het
drankmisbruik zou te ingrijpende gevolgen hebben voor de economische (m.n. fiscale)
positie van de toenmalige maatschappij.
Het zijn deze factoren die het tezamen bijzonder twijfelachtig maken dat een tekst
als Suyp-stad ook maar iets van zijn bedoelingen heeft kunnen realiseren. Het complex
van krachten dat leidde tot een hoog drankverbruik was dermate sterk en onaantastbaar
dat een zedepreek als Suyp-stad noodzakelijkerwijs aan zijn doel moest
voorbijschieten, omdat nu eenmaal vaststaat dat, zoals Overmeer (1912) het
formuleert: ‘(...) hoe grooter de zucht naar drank der inwoners is, hoe grooter de
inkomsten voor 't land en de gemeenten zijn.’36.

29
30
31
32
33
34
35

36

Craeybeckx (1958) p. 39. ‘Le vin était alors une marchandise d'échange dont l'économie
européenne ne pouvait pas se passer.’
Fruin (1866) passim.
Craeybeckx (1958) p. 274.
Van Loenen (1950) p. 107.
Breen (1917) passim.
Hallema/Emmens (1968) p. 88.
Cosemans (1956) p. 119. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Heren van Groningen en
Emden allerlei braspartijen trachtten te voorkomen, met het doel verkwisting en armoede
tegen te gaan, aldus Pers in zijn ‘Voor-Reden’ bij Bacchus Wonder-wercken, fol. ( ) 4 recto.
Overmeer (1912) p. 15.
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8 Literaire aspecten van Suyp-stad
Genre
Het bepalen van het genre waartoe een werk behoort1, is meer dan het opplakken van
een etiket. R.S. Crane heeft gewezen op de heuristische functie van de genre-definities:
ze verschaffen ons de mogelijkheid om relevante vragen te stellen aan de concrete
tekst die we willen bestuderen2. Door de tekst in een hypothetisch verband te brengen
met (verzamelingen van) andere teksten, wordt het mogelijk verschijnselen te
herkennen en de bijzondere aard ervan te beschrijven. Niet alleen echter met het oog
op classificatie en beschrijving, ook in literair-historisch opzicht is het genrebegrip
van groot belang. Het speelt een rol zowel op het niveau van de produktie, als op dat
van de receptie van teksten3. Welke concepten, voorbeelden, normen, regelsystemen
hebben op de auteur ingewerkt, hem gestuurd bij het scheppen van het literaire werk?
En welke daarvan had het publiek tot zijn beschikking om de tekst te plaatsen, te
begrijpen, te waarderen?4
We willen inzicht verwerven in de wording van een tekst: hoe komt het dat hij is
zoals hij is, en in de functie ervan: hoe konden de lezers de tekst verwerken? Daarbij
gaat de vraag naar het genre vooraf. Dat geldt des te sterker voor een periode als de
Renaissance, waarin door de literaire theorie een duidelijke, en vooral een normatieve,
functie aan het literaire genre werd toegekend. Dat impliceert niet dat we met
eenvoudige patronen te doen hebben. Theorie en praktijk lopen nu eenmaal uiteen
en we moeten ook rekening houden met het feit dat ‘the Renaissance is rich in
uncanonical kinds.’5 De daarin gebruikte mogelijkheid met elementen uit verschillende
genres te spelen berust echter toch weer op de aanwezigheid van een literair systeem
dat voor auteurs en publiek gegeven is6. Dat systeem is niet uniform, niet constant
en niet sluitend: het is voortdurend in discussie, het verschilt naar plaats en milieu,
het ontwikkelt zich op onregelmatige wijze en het bevat overlappingen en innerlijke
tegenstrijdigheden. Het is daardoor moeilijk te bepalen, wat de genreconcepties waren
waarover een auteur beschikte, en nog moeilijker om te generaliseren inzake de
‘competence’ van het publiek in dit opzicht. Beide gegevens hoeven ook niet samen
1

2
3
4

5

6

Op het gebied van de genretheorie oriënteerden we ons aan de hand van Hempfers
Gattungstheorie (1973). In een recensie van dit werk, verschenen in Comparative Literature
28 (1976-77), p. 83-85, oordeelt Paul Hernadi dat Hempfer veel kritiek heeft op anderen,
maar zelf weinig opmerkelijks naar voren brengt. Het boek van Hempfer is o.i. echter door
de duidelijker methodologische stellingname te prefereren boven een soortgelijk werk van
Hernadi zelf, Beyond genre. New directions in literary classification, 1972 (besproken in
Comparative Literature 26 (1974), p. 174-175 en in Modern Philology 73 (1975), p. 104-107).
Aangehaald door Hempfer (1973) p. 116.
Vgl. Hempfer, Tendenz und Ästhetik (1972) p. 18.
Op het belang van zulke algemene concepties voor het ‘juist’ verstaan van literaire werken
wijst Hirsch (1973), hfdst. 3. Van het door Hirsch gehanteerde begrip ‘genre’ laat de scherpe
kritiek van Hempfer (1973), p. 92-97 echter weinig heel.
Colie, The resources of kind (1973) p. 76. Colie neemt als voorbeeld Rabelais, wiens werk
- hoe onconventioneel ook - zeker serieus genomen werd. Ze wijst ook op de voorkeur voor
genera mista bij iemand als Huygens, ibid., p. 19.
Colie (1973) p. 26.
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te vallen: vaak zal er sprake zijn van ‘Asymmetrie zwischen Sprecher und
Hörerkompetenz’7.
Daarom moeten we dankbaar zijn voor gevallen waarin het werk zèlf concrete
aanwijzingen geeft over het kader waarin

7

Hempfer (1973) p. 127.
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het geplaatst moet worden. Suyp-stad is zo'n werk. In de voorrede, Op de Suyp-stad,
Aen den Leser, geeft Pers zich rekenschap van de problemen die zijn schepping in
het receptieproces zou kunnen ontmoeten:
‘Ick sie alreede den Neus-wijs grennicken, en by hem selven lacchen, om
dat hy soo onverwachten maniere van schryven siet voor den dagh komen,
ende een Stad afgeschildert, die hy nergens ter werreld sal weten te vinden,
en wiens verhael hem so vreemd voor-komt, dat hy alles voor sotternyen
en beuselingen sal achten.’
Pers construeert dan een ‘Erwartungshorizont’8 om de lezers in staat te stellen adequaat
op deze tekst te reageren.
Zij moeten weten dat dit werk niet iets nieuws is, maar dat het aansluit bij een
eerbiedwaardige traditie. Dit feit behoeft eigenlijk geen toelichting, maar om de
‘waen-wyze’ toch enigszins te plezieren, somt hij voorbeelden op:
‘(...) so heeft Homerus van der Vorsschen en Muysenkrijgh bedecktelijck gespeelt,
Apuleius en Lucianus hebben den gulden Ezel, Virgilius de Muggen, andere de
Kaelheid, de Luysen, de Sotheyd, de Katte, de blaeuwe Scheen, het Danssen, het
Testament van 't Swijn Grunnius, Grobianus, Bacchus, Utopia of Nergens-land,
Mundus alter & idem, en wat van diergelijcke slagh meer is, niet min geleerdelijck
als geneughlijck beschreven.’9
8
9

De term is van Jauss (1970) p. 173 vgg.
Pers verwijst naar de volgende werken:
a Pseudo-Homerus, Batrachomyomachia. Ed. en vert. (o.m.): Der Froschmäusekrieg.
Griechisch und Deutsch von H. Ahlborn. [Ost-] Berlin 1968. De kikvorschen-muizenkrijg.
Metrisch vertaald en ingel. door L. Speet (...). Amsterdam [1914].
b Apuleius, Metamorphoseos of De asino aureo. Vert. (o.m.) The transformations of Lucius,
otherwise known as The golden ass. A new translation by Robert Graves. 1951. Herscheppinge
of De gouden ezel. Uit het Latijn vertaald door H.J. Boeken. Amsterdam 1898 [gekuist].
c Lucianus, Lucius of De ezel. Ed. en vert.: Lucius or The ass. In: Lucian. With an English
translation by M.D. MacLeod. VIII. London, Cambridge (Mass.) 1967. The Loeb Class.
Libr. p. 47-145.
d Pseudo-Vergilius, Culex. Vert.: Die Mücke. Lateinisch und Deutsch von M. Schmidt. [Ost-]
Berlin 1959.
e Synesius, bisschop van Cyrene, Phalakras enkomion (± 405). Vert.: Synesius of Cyrene.
The essays and hymns. Translated into English with introd. and notes by A. FitzGerald.
London 1930. p. 243-274: A eulogy of baldness.
f Daniel Heinsius. Laus pediculi ad mendicorum patres conscriptos. In: D. Heinsius.
Orationes. Leiden 1615, nr. 23. Vert. in: Veeler wonderens wonderbaarlijck lof. Amsterdam
1664, p. 203-213. Dornavius (zie sub h) heeft nog twee andere stukken over de luis.
g Desiderius Erasmus. Moriae encomium (De lof der zotheid). 1511. (Vele moderne edities
en vertalingen).
h Mogelijk doelt Pers op In felem Florae Viduae oratio fun[ebris] (lijkrede op de kat van de
weduwe Flora), de enige lof van een kat die is opgenomen in de immense verzameling van
dit type geschriften door Caspar Dornavius: Amphitheatrum sapientiae socraticae jocoseriae.
Hannover 1619, I, p. 535.
i Roemer Visscher. Lof van een blaeuwe scheen (1612). In: Uit Roemer Visscher's Brabbeling.
[Uitgegeven] door N. van der Laan. II. Utrecht 1923, p. 43-50.
j H.L. Spiegel. Het lof van dansen. Opgenomen onder de gedichten van Spiegel die als bijlage
zijn afgedrukt in de verschillende oude uitgaven van Roemer Visschers Brabbeling.
k Testamentum M. Grunii Corocottae Porcelli (± 350). Vert. C. Peignot. Choix de testamens
anciens et modernes. (...) Paris 1829. II, p. 251-255.
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Het geven van deze voorbeelden, bijna alle van klassieke of humanistische oorsprong
(zie voor de titels noot 9), dient mede om de principiële geringschatting van de lezer
op te heffen voor een onderwerp als dit, dat in de retorica als ‘schokkend’ of tenminste
als ‘onaanzienlijk’ aangemerkt zou worden en dat als zodanig zou behoren tot het
genus turpe of eventueel het genus humile. In zo'n geval moest er extra moeite gedaan
worden om de aandacht van de lezer te trekken. Juist de Kikvorsen- en Muizenkrijg
wordt door Minturno als voorbeeld aangehaald van het type tekst waarbij het attentum
parare extra zorg vereist10.
Bij het noemen van dit pseudo-homerische spotepos door Pers moet overigens de
enigszins erudiete lezer al geweten hebben waar hij heen ging. De imitatio hier was
niet moeilijk te doorzien: Pers' opsomming heeft namelijk een beroemde voorganger
in de opdracht van de Lof der Zotheid, en sinds Erasmus was zoiets conventie
geworden aan het begin van werken ‘van diergelijcke slagh’. We vinden een (korter)
lijstje ook in Heinsius' Lof-sanck van Bacchus. Een bijzonder uitvoerige opsomming
is die in Thomas Nashe's Praise of the red herring, met meer dan 50 voorbeelden11.
Van de lijst van Pers figureren de Batrachomyomachia, de Mug, de Lof van de
Kaalheid, Lucianus' en Apuleius' Ezel en het Testament van het zwijn onder de
voorbeelden die Erasmus noemt. Pers heeft de opsomming duidelijk up to date
gebracht; in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal blijken dat Suyp-stad bij enkele
van de door hem toegevoegde teksten nader aansluit.
Het is overigens niet het enige element dat hij aan Erasmus' opdracht ontleende.
Het gebruik van ‘spelen’ in r. 12 en r. 15 van Pers' voorrede lijkt een echo van
Erasmus' ludere12. En diens uitspraak ‘Overigens moeten de critici, als ze daar lust
in hebben, maar doen of ik uit tijdverdrijf een partijtje schaak heb gespeeld of
desnoods voor lichaamsbeweging op mijn stokpaardje uit rijden ben geweest’13 keert
terug in r. 28-33.
Vormen de werken waarnaar Pers verwijst een bepaald genre? En zo ja, welk dan?
Dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Zeker is wel, dat we
serieus moeten ingaan op het feit dat de betrokken werken kennelijk als behorend

10
11

12

13

l F. Dedekind. Grobianus seu ludus satiricus de morum simplicitate seu rusticitate. Frankfurt
1549. Vert.: F. Dedekind. Grobianus. Verdeutscht von Kaspar Scheidt. Abdruck der ersten
Ausgabe (1551). (...)Halle 1966.
m Daniel Heinsius. Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus (1614). Ed.: Daniel Heinsius. Bacchus
en Christus. Twee lofzangen. Opnieuw uitgeg. door L. Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L.
Zwaan. Zwolle 1965.
n Thomas More. Utopia. 1518. (Vele moderne edities en vertalingen)
o Mercurius Brittanicus [Joseph Hall]. Mundus alter et idem. 1605. Vert.: (Joseph Hall). The
discovery of a new world (London 1609). Amsterdam, New York 1969. The English
experience nr. 119.
A.S. Minturno. De poeta. 1559, p. 121, geciteerd door Witstein (1969) p. 65.
Kaiser, Praisers of folly (1963) p. 29; Miller (1955-1956), p. 156; vgl. Thomas Nashe, The
works, ed. McKerrow, III, 1910, p. 176-178 en de uitvoerige aant. van McKerrow over het
procédé in dl. IV, p. 389-395.
Vgl. Kaiser (1963) p. 34: ‘the verb ludere and its derivatives (not to mention words with
analogous connotations such as jocus, nugae, festivus, ridere, delectare) appear eleven times
in this brief epistle to establish the Encomium as a “game of wit” (hunc ingenii nostri lusum).’
Desiderius Erasmus. Moriae encomium, dat is de lof der zotheid. In het Nederlands vertaald
door A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson. Amsterdam z.j., p. 7. Het motief wordt ook
gebruikt door Scriverius in zijn opdrachtgedicht bij Heinsius' Ned. Poemata; zie: Heinsius
(1965) p. 87, vss. 93-96.
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tot een bepaalde categorie worden gepresenteerd14. Door zijn imitatio plaatst Pers
zijn Suyp-stad bovendien duidelijk in de lijn van de Lof der Zotheid.

14

Colie (1973) p. 17 wijst op de waarde van zulke gegevens als bron van informatie over het
genrebesef in de Renaissance. Ook het samenbinden van bepaalde werken in één band kan
een indicatie opleveren. Ze noemt als voorbeeld een band uit het bezit van Robert Burton
waarin de Lof der Zotheid en Erasmus' verdediging van dit werk tegen Martin Dorpius waren
samengebonden met Seneca's, Calcagnini's en Synesius' paradoxen.
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Zowel Erasmus als Pers moet gemeend hebben dat de lezer zich iets bij deze
opsomming kon voorstellen. Wat dat is, blijkt voor Highet (1972) geen vraag: ‘When
Erasmus says that his Praise of Folly is justified by The Battle of Frogs and Mice,
Seneca's Pumpkinification of Claudius, and Apuleius's Metamorphoses (among other
books), he is proclaiming that one line of its descent comes from the classical
satirists.’15 De Lof der Zotheid een satire: niemand zal zich daarover verbazen. Maar
is dat inderdaad wat Erasmus bedoelde? Moeten we bijvoorbeeld als renaissancistisch
rijtje van ‘the classical satirists’ niet eerder Horatius, Persius, Juvenalis verwachten?
Hun werk komt in de lijst van Erasmus niet voor.
Het probleem hangt samen met de dubbelzinnigheid van het begrip satire16, dat
enerzijds gebruikt wordt als benaming van een bepaald, historisch gegeven genre,
anderzijds in een ruimere toepassing als benaming voor wat Hempfer (1973) een
‘Schreibweise’ noemt17. Over de ruimere toepassing die we bij Highet vinden, zegt
Hempfer:
‘Der in der Forschung geradezu schon topisch gewordene
“Proteuscharakter” der Satire lässt sich (...) aus der Tatsache erklären, dass
das Satirische, wie etwa auch das Komische oder Groteske, eben nicht an
eine bestimmte Sprechsituation gebunden ist, sondern in verschiedenen
Sprechsituationen und darüber hinaus in spezifischen generischen
Konkretisationen dieser Sprechsituationen (Roman, conte, Epos, usw.)
realisiert werden kaan.’18
Dat maakt het bijzonder moeilijk ‘de kenmerken’ van dit begrip satire vast te stellen,
een kwestie waarop wij hieronder nader terugkomen.
We krijgen wel met enigszins specifieke eigenschappen te maken, als we ons
beperken tot het begrip satire in engere zin, ook bekend onder de benaming formele
verssatire, een genre waartoe gerekend wordt de antieke satura (Ennius, Lucilius,

15
16

17

18

Highet, The anatomy of satire (1972) p. 16.
Over de satire bestaat een zeer grote hoeveelheid literatuur. Bibliografieën vindt men in
Hefte. Zeitschrift für deutsche Sprache und Literatur (Amsterdam; nr. 7/8 (1970) p. 46-48
en in de voornaamste monografieën. Een grondig Forschungsbericht over de belangrijkste
recente studies (tot ± 1970) geeft Brummack (1971). De waarde hiervan wordt nog vergroot
door de uitvoerige behandeling van de satiretheorie vóór 1800.
Beperkter, maar ook overzichtelijker, is het op de 18de eeuw gerichte Geerars (1972), waarin
ook Nederlandse voorbeelden aan de orde komen. De aantrekkelijkste algemene inleiding
is nog steeds Highet (1972; 19621). Een oriënterend karakter heeft ook Feinberg (1967).
Recentere benaderingsmethoden van de satire vindt men gedemonstreerd in Schönert (1969)
en Hempfer (1972), beide gericht op 18de-eeuwse voorbeelden. Voor de overige door ons
gebruikte literatuur verwijzen wij naar de volgende noten.
Hempfer (1973) p. 104 en 162-163. Het is overigens de vraag of Hempfers gebruik van het
begrip ‘Schreibweise’ zowel voor het narratieve en het dramatische als voor het satirische
of komische wel zo gelukkig is. Het aanduiden van de eerste categorie als ‘primäre
(selbständige)’, en de andere als ‘sekundäre (abhängige) Schreibweise’ lost niets op: ook dit
doet uit het oog verliezen, dat het enerzijds gaat om een ‘Sprechsituation’, anderzijds vooral
om een bepaalde visie die uit het werk spreekt.
Hempfer (1973) p. 163.
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Horatius, Persius, Juvenalis)19 en de daarop aansluitende traditie, en dat als zodanig
figureert in de poetica's

19

Over deze geschiedenis van de Romeinse satire en de ontwikkeling van het begrip satura,
zie Van Rooy (1965).
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van de Renaissance en het Classicisme20. Het is duidelijk dat Erasmus'
declamatio-in-proza buiten dit genre valt, maar voor de tekst van Pers zou dat nog
de vraag kunnen zijn. Daarom gaan we, even los van ons uitgangspunt (de opsomming
in de voorrede van Suyp-stad), hier een ogenblik in op de kwestie in hoeverre
Suyp-stad behoort tot dit genre.
Dat de formele verssatire in de Renaissance als duidelijk herkenbaar genre bestond,
wordt door verscheidene auteurs naar voren gebracht21. Tot de bekendste beoefenaars
behoren, naast talrijke neolatijnse auteurs, Ariosto in Italië, Mathurin Régnier in
Frankrijk, en John Donne en Joseph Hall in Engeland. Het genre vormt zich
voornamelijk door imitatio van de Romeinse voorbeelden; een uniforme verzameling
vaste voorschriften ontbrak. Dat liet een tamelijk grote vrijheid aan de auteurs:
‘So far as one can now tell, the English verse satirist of the Renaissance
must have decided that the architectural pattern was his own to make and
that only the tone, direction, and general external outline of the genre had
been marked out for him by the ancients.’22
Wat het laatste aspect aangaat, wijst Randolph (1942) erop dat de formele verssatire
een tweeledige structuur heeft: in het eerste deel wordt een bepaalde ondeugd in al
zijn aspecten belicht, in het tweede deel wordt de daaraan tegengestelde deugd
aanbevolen23. Verder is de satire opgebouwd uit een soort dialoog tussen de satiricus
en zijn gesprekspartner; soms ook komt deze laatste niet aan het woord, maar luistert
hij slechts naar wat de satiricus te zeggen heeft24. In ieder geval, zegt Kernan (1959),
horen we aan het begin van elke satire de stem van de satiricus die iets tegen de
wereld of zijn gesprekspartner schreeuwt25. De achtergrond, waartegen deze beiden
hun gesprek voeren, is een drukke panoramische omgeving, bijv. een straat, een hof,
waar voortdurend mensen passeren die stof tot gesprek geven voor de satiricus26.
Wat de formele kenmerken betreft: de satire is ‘monometric’, en de lengte varieert:
van enkele tientallen tot enkele honderden regels. Ze werden meestal gebundeld in
grote groepen27. Highet (1967) wijst nog op
‘(...) the free use of conversational language, the frequent intrusion of its
author's personality, its predilection for wit, humour, and irony, great
20

21

22
23
24
25
26
27

Aan de genre-indeling in literair-theoretische geschriften van de 16de tot de 19de eeuw is
Behrens (1940) gewijd. Over de poëtica van de satire handelt beknopt Geerars (1972) p.
5-9, die zich baseert op een Zweedse dissertatie van Pagrot (1961), en uitvoeriger Brummack
(1971) p. 286-327. Brummack verwijst op p. 299 naar een niet gepubliceerd proefschrift van
Mary C. Randolph, The neo-classic theory of the formal verse satire (1939).
Zie Randolph (1942), Highet (1967) p. 308-313 en vooral Kernan, The cankered muse (1959).
Deze laatste studie poogt een samenvattende theoretische beschrijving te geven van het
satirische genre in de Renaissance. Hij behandelt in het bijzonder de Elizabethaanse satire
van ± 1590-1640.
Randolph (1942) p. 380.
Randolph (1942) p. 369. In de praktijk is het eerste deel altijd langer dan het tweede, ibid.,
p. 373.
Randolph (1942) p. 372.
Kernan (1959) p. 83.
Randolph (1942) p. 372.
Randolph (1942) p. 378-379.
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vividness and concreteness of description, shocking obscenity in theme
and language, an improvisatory tone, topical subjects, and the general
intention of improving society by exposing its vices and follies.’28

28

Highet (1967) p. 305.
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In Suyp-stad vinden we geen samenhangend complex van deze eigenschappen terug.
Wat we met enige goede wil wel kunnen aantreffen, is de tweeledige structuur. Het
‘positieve’ tweede deel beperkt zich echter tot r. 1043-1044 en de laatste strofe van
het afsluitende gedicht ‘De Dronckaert’. De overige in Pers' werk aanwezige
kenmerken zijn zo algemeen (constant metrum; moraliserende inslag), dat ze niet
bijdragen tot de onderscheiding qua genre. Men hoeft overigens maar een gedicht
als Huygens' Costelick Mal, dat wèl midden in de traditie van de formele verssatire
staat29, ernaast te legen, om te zien hoezeer het qua aanpak en toon daarvan verschilt.
Vooral het ontbreken van een geprononceerde satirische ik-figuur maakt Suyp-stad
wezenlijk anders. Verder behoort het thema ‘dronkenschap’ zeker niet tot de geijkte
satirische thema's30.
Toch is de vraag naar het satirisch karakter van Suyp-stad daarmee niet afgedaan.
We kunnen ook naar de satire in ruimere zin kijken. Daarbij ontbreekt echter de
mogelijkheid, een vaste set kenmerken als toetssteen te hanteren. In de meeste
inleidende werken over de satire, ook in het erudiete boek van Highet, worden op
grond van een vooropgezet idee van wat satirisch is, uiteenlopende teksten met elkaar
in verband gebracht31. Daaraan blijken allerlei verschijnselen op te merken, die in
verschillende werken terugkeren. Echter noch qua intentie of functie, noch qua stijl,
structuur of thematiek blijkt een serie concrete aanwijzingen te formuleren om het
verschijnsel satire afdoend te definiëren. Dat wil niet zeggen dat het volledig
uitgesloten is om tot algemeen geldende generalisaties te komen. Als zodanig zou
misschien het ‘Strukturmodell’ dienst kunnen doen waarmee Hempfer (1972) werkt:
‘“Satire” ist funktionalisierte (mediatisierte) Ästhetik zum Ausdruck einer
auf Wirkliches negativ und implizierend zielenden Tendenz’32.
Hiermee verwant is de definitie van Brummack (1971), die in aansluiting bij Kernan,
Paulson en Schönert drie elementen wezenlijk acht voor de satire: ‘Angriff (der ein
Objekt haben muss: Wirklichkeitsbezug und Aktualität sind deshalb mitgesetzt),
Norm und Indirektheit’33. Door het hoge abstractieniveau leveren deze formuleringen
echter weinig houvast bij vragen naar de factoren die produktie en receptie van een
concrete tekst beïnvloeden.
Elliot (1962) ziet in aansluiting bij Morris Weitz een analogie tussen het definiëren
van ‘satire’ en Wittgensteins beschouwingen over spelletjes: ook daarbij is er niets
dat alle spelen gemeen hebben, maar wel is er een gecompliceerd netwerk van
overeenkomsten.
‘How then does one know whether x (which perhaps seems a borderline
case) is a satire or not? Following Wittgenstein, one looks at a number of
29
30
31

32
33

Smit (1966) p. 86-87.
Vgl. het overzicht daarvan in Geerars (1972).
Vgl. Highet (1972) p. 3: ‘To discover what satire is and what shapes it takes, the best way
is to look at some good satirists, dealing with themes which we regard as important.’ Op p.
13 beroept hij zich expliciet op de inductieve methode. Dezelfde aanpak wordt verdedigd
door Elliott (1962) p. 19-23 en in aansluiting daarop door Feinberg (1967) p. 18.
Hempfer (1972) p. 34.
Brummack (1971) p. 333.
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satires about which there is no question - which are at the center of the
concept, so to speak - and then decides whether work x has resemblances
enough to the undoubted examples of
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the type to be included in it. The point is: this is not a factual question to
be settled by examining the work for the necessary and sufficient properties
which would automatically entitle it to the name satire; it is a decision
question: are the resemblances of this work to various kinds of satire
sufficient so that we are warranted in including it in the category? - or in
extending the category to take it in?’34
Op deze manier te werk te gaan betekent in de praktijk dat men vergelijkingsmateriaal
aansleept, conventies en tradities vaststelt, en vandaaruit het werk in kwestie
karakteriseert. De in Elliotts methode aanwezige cirkelredenering en de rekbaarheid
van termen als ‘enough’ en ‘sufficient’ zijn niet moeilijk te ontdekken, maar dit hoeft
in ons geval niet hinderhjk te zijn. Het ging ons immers niet om een ‘definitief’ en
‘juist’ antwoord op de vraag of Suyp-stad een satire is, maar om wat bij Elliott het
materiaal is om tot een genrebepaling te komen: conventies, voorbeelden, verwante
procédés. En daarmee zijn we terug waar we begonnen: bij Pers' voorrede en de
daarin vervatte aanwijzingen. We houden de hypothese dat we hier met satire te
maken hebben, nog even vast en letten daarbij vooral op wat de Renaissance daaronder
kon verstaan.
In de eerste plaats kunnen we opmerken dat Juvenalis, die zoals gezegd niet
voorkomt in de opsomming van ‘voorgangers’, door Erasmus en Pers wel vermeld
wordt, maar dan iets verder in elk van de beide voorredes. Erasmus wijst erop dat
hij, anders dan Juvenalis, eerder belachelijke dan schandelijke zaken als doelwit
kiest: ‘ridenda magis quam foeda recensere studuimus’35. Pers formuleert in dezelfde
trant:
‘(...) wy niemand in 't besonder raken, noch met eenige bytige maniere en
beschryven, maer alleene de on-aerdigheden en grillen die ontrent den
Dronck gebeuren, door eene boertige berispinge af-malen.’36
De keuze die hier gemaakt wordt, voor de lach in plaats van de gesel, voor de
dwaasheid eerder dan de misdaad als onderwerp, is niet iets incidenteels, maar maakt
deel uit van een traditie: die van de dichotomie tussen Horatius en Juvenalis, waarop
zeker al vanaf de 16de eeuw het verschil tussen twee typen satire wordt gegrondvest37.
Het vermelden van de keuze voor het ene of het andere standpunt is een topos uit de
satire-apologie, de conventionele verdediging door de auteur van zijn satirische
activiteit38.

34
35

36
37

38

Elliott (1962) p. 23; zie ook Brummack (1971) p. 330-331.
Erasmus (z.j.) p. 10. Een nadere uitwerking geeft Erasmus in de achtste paragraaf van de
brief aan Dorpius, waarin hij zijn Lof der Zotheid verdedigt. Hij citeert er Horatius' ridentem
dicere verum. Quid vetat? (wat verhindert om lachend de waarheid te zeggen?), en gebruikt
de ‘medische metafoor’ (vgl. onze ‘vergulde pil’), die door Randolph (1941) in verband met
de satire is besproken. Zie: Erasmus (1936) p. 198-199.
Voorrede, r. 18-20; onze cursivering.
Het verschil tussen de satiren van Horatius en Juvenalis wordt o.m. geanalyseerd door Paulson
(1967) p. 20-31. Over de geschiedenis van deze tweedeling in de satire-theorie handelt
Brummack (1971) p. 311-323.
Zie: Shero (1922); Randolph (1942) p. 376; Geerars (1972) p. 13-15; Gill (1975) p. 411.
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Hetzelfde geldt voor een ander element uit de voorrede van Pers, waar de
persoonlijke impuls die de auteur drijft om dit werk te schrijven wordt gereleveerd:
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‘(...) soo port ons even-wel, wy weten niet wat lust, om altemets teghen
onsen sin, de penne by der hand te nemen.’
Het motief komt al bij elk van de Romeinse satirici voor39 en wordt door hun navolgers
en de theoretici overgenomen. Hierbij sluit het citaat van Juvenalis (‘Si Natura negat,
facit indignatio versum’; Voorrede, r. 26) direct aan. Brummack (1971) is van mening
dat de hierin geïmpliceerde opvatting van satire als ‘Dichtung des satirischen
Impulses’ één van de aanzetten is geweest tot de verruiming van het begrip satire
buiten de grenzen van de formele verssatire.
Het besef dat er een ruim en een eng begrip ‘satire’ bestaan, breekt pas expliciet
door bij de theoretici vanaf het einde van de zeventiende eeuw, maar ook daarvóór
moet het geen grote stap zijn geweest naar erkenning van het satirisch karakter van
teksten als die van Erasmus, die zelf een hint in deze richting geven40. Als men de
definitie van satire van Daniel Heinsius leest, wiens De satyra Horatiana (1612)
door Brummack (1971) wordt gekenschetst als ‘die scharfsinnigste, genaueste und
“aristotelischte” Wesensbestimmung der lucilischen Satire innerhalb der traditionellen
Poetik’41 dan ziet men dat deze al zo ruim geformuleerd is, dat bijvoorbeeld Suyp-stad
niet erdoor wordt buitengesloten.
‘De satire is een dichtsoort zonder een opeenvolging van handelingen, die
is uitgevonden om het menselijke gemoed te reinigen en waarin de
menselijke ondeugden, onwetendheid en dwalingen, evenals de gevolgen
daarvan, deels in dramatische, deels in “eenvoudige” (d.i. verhalende),
deels in gemengd “eenvoudig”-dramatische stijl, meestal in bedekte
bewoordingen en figuurlijke taal in afzonderlijke personen worden
gehekeld; zij bestaat in een even alledaagse en gewone als scherpe en
bijtende, deels ook geestige en schertsende stijl, waardoor haat,
verontwaardiging of gelach wordt opgewekt.’42
Een belangrijk verschil met de horatiaanse en juvenalische satire blijft dat in Suyp-stad
de persoon van de satiricus veel minder op de voorgrond treedt. In dat verband is
echter een opmerking van Paulson (1967) interessant43. Hij stelt dat de functie van
de ‘basic fiction’ van de satura (d.i. de satiricus op de hoek van de straat die zijn
medemensen aanroept en kritiseert) overgenomen kan worden door ‘narrative
equivalents’ als de reis (met een serie ‘ontmoetingen’) of, meer statisch, ‘the dinner
party, ship, carriage, or some such gathering in which a group of different types can
be analyzed in relation to a general vice’. We ontmoeten hier een bekend type teksten,
met Petronius, Lucianus en Apuleius44 als klassieke vertegenwoordigers en Brants
39
40
41
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Voorbeelden bij Brummack (1971) p. 296 en 323-324.
Vgl. ook de aanduiding ludus satiricus in de titel van Dedekinds Grobianus (uit 1549; zie
noot 9, sub l), een werk dat niet tot de formele verssatire gerekend moet worden.
Brummack (1971) p. 304.
Meter (1975) p. 589. Meter vertaalt naar de tweede druk, van 1629. In de editie-1612
ontbreekt ‘meestal in bedekte bewoordingen en figuurlijke taal’ (occulte utplurimum
ac figurate). Een analyse van de verschillende elementen van deze invloedrijke definitie
geeft Brummack (1971) p. 305-308.
Paulson, The fictions of satire (1967) p. 43.
Analyses van hun werk in Paulson (1967) p. 43-58.
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Narrenschiff, de Blauwe Schuit, delen uit Gargantua, en de Mundus alter et idem
als moderne voorbeelden45. Het fictionele kader dat Pers heeft gekozen, is hier
duidelijk aan verwant. Als satire zal

45

Vgl. ook Highet (1972) p. 158-159, waar twee typen ‘satirical narrative’ worden vermeld:
het ene geeft een vertekend beeld van de bestaande wereld en het andere schetst een imaginaire
wereld. Van beide typen bespreekt Highet vervolgens een groot aantal voorbeelden.
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deze inkleding gemakkelijk neigen naar een wat indirecter type, waarin de satiricus
niet vanuit een persoonlijke betrokkenheid fel tekeergaat, maar waarin hij met een
zekere afstandelijkheid de menselijke dwaasheden de revue laat passeren. In dezelfde
lijn ligt de voorkeur voor de mildere aanpak van Horatius, die misschien ook spreekt
uit het motto op de titelpagina van Suyp-stad.
Als Suyp-stad in een traditie van satirische beschrijvingen staat, betekent dit dan dat
de door Pers (en Erasmus) genoemde voorbeelden daartoe gerekend moeten worden?
Dat is niet zonder meer het geval. Weliswaar zijn in elk van deze teksten wel satirische
trekjes op te merken, maar dat is niet de noemer waaronder ze verzameld zijn. Erasmus
wijst degenen die aanstoot nemen aan de lichtzinnige spot van de Zotheid en die de
auteur ervan beschuldigen dat hij de oude comedie, of Lucianus in ere wil herstellen,
erop, dat hij niets nieuws doet, maar dat van oudsher alle grote schrijvers dergelijke
dingen hebben gemaakt. En dan volgt als bewijsmateriaal de lijst van werken, met
als gemeenschappelijk kenmerk het niet-serieuze karakter ervan. Opvallend is vooral
de ruime vertegenwoordiging van het in de oudheid en de Renaissance populaire
ironisch encomium: een retorisch paradestukje bestaande uit de lofprijzing van
onwaardige of verwaarloosbare zaken als de leugen, de luis, de hutspot of ‘niets’46.
Miller (1955-56) beschouwt het als een afzonderlijk genre, dat zich sinds de
vroegste periode van de Griekse retorica heeft ontwikkeld als een paradoxale pendant
van de serieuze lofrede. Lang populair gebleven ironische lofredes uit de oudheid
zijn bijvoorbeeld de Lof van de vlieg van Lucianus en de Lof van de kaalheid van
Synesius47. Erasmus' Moriae Encomium gaf de stoot tot een opbloei van het genre
tijdens de Renaissance. Vooral voor de neolatinisten was het een geliefd tijdverdrijf.
Daarvan getuigen enkele grote zeventiende-eeuwse verzamelbundels. Die van
Dornavius, uit 1619 (zie noot 9h, blz. 62) bevat meer dan 500 voorbeelden van
niet-serieuze encomia. De meeste zijn gekenmerkt door een combinatie van ernst en
luim: ‘Es sind humoristische Schriften mit satirisch-lehrhafter Tendenz, eine
Zwittergattung, darum der zutreffende Nebentitel Ioco-seria.’48
Dat de Lof der Zotheid bij deze vorm aansluit, lijdt geen twijfel. Erasmus' briljante
vondst de lofrede door de Zotheid zelf te laten uitspreken, maakt het paradoxale
karakter van de tekst nog sterker49. Pers voegt aan de stamboom van zijn geesteskind
nog enkele loten toe die eveneens als ironisch encomium aangeduid kunnen worden
(Heinsius, Roemer Visscher). De vraag is daarom gewettigd, hoe Suyp-stad zich tot
deze traditie verhoudt.
Wat het onderwerp betreft, zou Pers' dronkemansparadijs zeker voor het ironisch
encomium in aanmerking komen. Dornavius heeft niet minder dan 23 teksten over
Bacchus cum ebrietate & complicibus. Het thema dronkenschap is nu eenmaal
uitermate geschikt voor een komische behandeling met
46

47
48
49

De voor ons belangrijkste studies over de ironische lofprijzing zijn: Miller, ‘The paradoxical
encomium with special reference to its vogue in England, 1600-1800’, in: Modern Philology
53 (1955-1956) p. 145-178 (met literatuurverwijzingen, ook m.b.t. de klassieke voorbeelden)
en Hauffen, ‘Zur Litteratur der ironischen Enkomien’, in Vierteljahrschrift für
Litteraturgeschichte 6 (1893) p. 161-185.
Miller (1955-1956) p. 149.
Hauffen (1893) p. 167.
Kaiser (1963) p. 35-39. Zie ook: Geraldine (1964).
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een serieuze ondertoon. Er is derhalve een zeker verband tussen het onderwerp en
deze literaire vorm50.
Heeft Suyp-stad het karakter van een lofdicht? Vooral in de eerste helft, waar de
stad zelf aan de orde komt, is dat ongetwijfeld het geval. Zie de aanhef, waar, volgens
de conventies van het exordium, in één adem met een bescheidenheids-formule de
grootheid van het onderwerp wordt geponeerd. En vergelijk ook vss. 13-14, vss.
21-24 en het begin van de eigenlijke beschrijving:
‘Daer is een oude Stad, vermaert by alle volcken,
Gepresen over al, gesteygert totte wolcken,
(...).’,

waarin al meteen enkele gemeenplaatsen uit de lof van steden zijn bijeengebracht.
Toch is de lof niet achttien-karaats. Anders dan in de meeste ironische encomia klinkt
al vanaf het begin de tegenstem mee van de moralist die wel beter weet (zie bijv. de
sententie in vs. 28), en naar het eind toe wordt die stem - tussen de regels door of
expliciet, bijv. in de marginale notities - steeds sterker. De slotregels:
‘Wie dese Stadt in eeren houwt:
En heeft noch Deughd noch God vertrouwt.’,

komen dan ook niet als een verrassing.
Dat neemt niet weg dat de tekst vooral aanvankelijk allerlei trekken heeft van de
lovende stadsbeschrijving. Wezenlijk voor het ironisch encomium is, dat het zo dicht
mogelijk aansluit bij de serieuze lofrede. De retorica verschafte de richtlijnen
daarvoor51. De wijze waarop men een stad kan prijzen wordt behandeld door de
klassieke retorici (o.a. Quintillianus III. 7, 26-27) en hun renaissancistische navolgers.
In de Poetica van Scaliger52 komt de stadsbeschrijving eveneens aan de orde. Zijn
aanwijzingen zijn echter minder systematisch opgebouwd dan die in de retorica's,
doordat Scaliger, aan de hand van enkele voorbeelden, door elkaar een hoeveelheid
mogelijke aspecten van stadsbeschrijvingen opsomt. Vossius noemt de volgende loci
voor wie een stad wil prijzen53:
1 de stichter, de god aan wie de stad is gewijd, wetgevers;
2 de ouderdom;
3 de ligging: een plaats die gezond, veilig, bekoorlijk is; vruchtbare akkers, visrijke
en bevaarbare rivieren, bergen beplant met wijnstokken;
4 de bouw: tempels, burchten, gebouwen, vestingwerken, zuilengangen, bruggen,
theaters, sportgebouwen, aquaducten, baden, standbeelden, straten;
5 de bewoners: hun talrijkheid of hun voortreffelijkheid (studiën, zeden,
krijgsdaden).

50
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Vgl. ook het hoofdstuk over drinkliteratuur, p. 45-55. Vgl. ook Hauffen (1893) p. 174-176.
Voorbeelden uit retorica's bij Miller (1955-1956) p. 148 en 152-154. Zie ook Lausberg (1960)
par. 243.
J.C. Scaliger, Poetices libri septem, ed. 1964. III, cap. 120.
G.J. Vossius, Commentatorium rhetoricorum sive oratoriarum institutionum libri sex. Ed.
4ta. Leiden 1643. (Eerste uitgave: 1606). I, p. 104-105. Beknopte aanwijzingen vinden we
in Valerius (1578).
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Hij geeft daarna voorbeelden van o.m. Homerus (de stad der Phaeaken) en Herodotus
(Babylon).
De opbouw van de beschrijving van de Suyp-stad is als volgt:
vss. 1-28

introductie

vs. 29

(in margine:) Beschryvinge van de stadt,
en hare gelegentheyd

vss. 29-34

de uitwendige vorm
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vss. 35-52

de vestingwerken
vss. 53-76 excurs: de wakkerheid van de
(drinkende) soldaten

vss. 77-86

de rivieren, en de vis die men er vangt

vss. 87-88

de straten

vss. 89-148

de tempels, van Bacchus, Bierana en
Brandamoris, en de tempeldiensten

vss. 149 - 152

de ouderdom van de stad

vss. 153- 156

gebouwd door (dronken) vorsten

vss. 157- 160

huidige allure
vss. 161-196 excurs: lof van iets dat in
de Oudheid ontbrak, nl. de tabak

vs. 197

(in margine:) Bergen om de Stad van
wijn, koren en hoppe

vss. 197-212

de bergen, en hoe Bacchus, Ceres en
Vrouw Hoppe gevierd worden

vs. 213

(in margine:) Haer huysingen van buyten

vss. 213- 216

de huizen en de kroegen.

Het noemen van de kroegen brengt de beschrijver dan op het chapiter van de
Bacchae of snolletjens (vss. 217-260), dat de inleiding vormt tot de behandeling van
de gebruiken van de inwoners van Suyp-stad, het hoofddeel van het gedicht: Hare
huyshoudinge (vs. 261 vgg.), Hare aert en fatsoen (vs. 296 vgg.), Hare Ordre (vs.
313 vgg.), en hun verdere zeden en gewoonten. Op de verschillende onderdelen van
het vervolg van de tekst gaan we hier niet in, omdat ze niet behoren tot de
stadsbeschrijving in engere zin.
De meeste bij Vossius genoemde punten keren bij Pers terug. Dat is natuurlijk
niet zó verwonderlijk: daarvoor zijn ze als elementen in een stadsbeschrijving te
vanzelfsprekend. We kunnen wel opmerken dat Pers zich in elk geval niet ver van
de conventionele aanpak heeft verwijderd. Alleen de gedeelten die wij als excurs
hebben aangemerkt, vallen er enigszins naast; hier loopt de auteur vooruit op aspecten
die later in de tekst uitvoeriger aan de orde komen. Het gedicht heet nu eenmaal
Suyp-stad, of Dronckaerts Leven en het is het tweede element van de titel dat in de
tekst als geheel het zwaarste accent krijgt. Daarbij past ook de uitweiding over de
tempeldienst in vss. 89-148. Het uiterlijk van de tempels wordt daarentegen
betrekkelijk vaag aangeduid en ook aan dat van andere gebouwen, de huizen en
kroegen, wordt slechts minimale aandacht besteed. Wat betreft Vossius' eerste punt
heeft Pers niet de mogelijkheid aangegrepen om aan Bacchus een bijzondere rol in
de stichting van de stad toe te schrijven.
Wanneer we de tekst als geheel bezien, dan is het karakter van ironisch encomium
nog het meest waarneembaar in het eerste kwart ervan, enerzijds omdat daar de
topistiek van de lofrede het duidelijkst zichtbaar is, anderzijds omdat in het vervolg
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van Suyp-stad de lof steeds meer terugtreedt voor de humoristische, soms sarcastische,
beschrijving. De benaming ‘ironisch encomium’ dekt derhalve onze tekst toch maar
gedeeltelijk. Wel is het aan te nemen dat de traditie van deze literaire vorm
bevruchtend heeft gewerkt bij het tot stand komen van het gedicht.
Er zijn nog enkele andere teksten in het lijstje van de voorrede, waarvan een stimulans
kan zijn uitgegaan. Dedekinds Grobianus54 is een ‘leer der onwellevendheid’ die veel
succes heeft gehad. Het werk besteedt ook aan de drinkgewoon-

54

Voor de volledige titel zie noot 9, blz. 62. De voornaamste gegevens over dit werk vindt
men o.m. in de Moderne Encyclopedie der Wereld-literatuur, deel II, p. 300.
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ten ruime aandacht (bijv. in I.7 en II.3) en door het gebruikte procédé, dat van de
‘omgekeerde wereld’, heeft het raakpunten met Pers' portrettering van de helden van
de dronk. Het nauwst sluiten Pers' Wetten vande Suyp-stad (vss. 613-662) aan bij de
averechtse leefregels van Grobianus. Vgl. bv. strofe 8 met vss. 1872-75 van de Duitse
vertaling van Dedekinds werk:
Lass auch niemands vom tisch auffstehn,
Biss er nit mehr selbs heim kan gehn,
Und dass jm schwindel vor dem gsicht,
Und jn die fũss wo lln tragen nicht.

Al komt ook de versvorm overeen, van directe invloed hoeft daarom nog geen sprake
te zijn. Daarvoor wijkt Pers' gedicht qua inhoud te veel af van Grobianus.
Wel op directe beïnvloeding wijzen de overeenkomsten met de laatste tekst in de
opsomming, Mundus alter et idem van de Engelse bisschop Joseph Hall55. Het werk
behoort tot dezelfde categorie als het direct ervoor genoemde Utopia, in zoverre dat
het een imaginair land beschrijft. In dit geval gaat het er echter niet om, de zeden en
gewoonten ervan als ideaal te stellen, maar om een gechargeerd spiegelbeeld te geven
van enkele Europese ondeugden. Het hoort derhalve thuis bij de hierboven vermelde
‘satirische (reis)beschrijvingen’.
We moeten om te beginnen wel vaststellen dat we ook hier in veel opzichten te
maken hebben met een ander type tekst dan die van Pers. Het is een vrij uitvoerig
werk in proza, gepresenteerd als een reisverhaal, waarin de ‘belevenissen’ van de
hoofdpersoon in het onbekende Zuidland door hemzelf worden verteld. In het eerste
boek56 bezoekt hij ‘the land of Tenter-helly part of the South Indies bordering vpon
Tierra del fuego’, bestaande uit twee delen, Eat-allia en Drink-allia, in het tweede
boek Shee-landt of Womandecoia, in het derde Fooliana en in het vierde Thee-uingen.
Alleen het gedeelte over Drink-allia vertoont overeenkomst met Suyp-stad, maar
ook dat stuk bevat vele elementen die we bij Pers niet vinden. Het omgekeerde geldt
overigens ook. Er zijn echter verscheidene frappante parallellen.
Nadat zijn aanvankelijke reisgenoten, de Hollander Adrian Cornelius Droge en
de Fransman Beroaldus, respectievelijk in Delft en Montauban zijn blijven steken,
arriveert de ikfiguur na twee jaar met zijn schip The Fancie (vgl. Ss. vss. 25-26) in
Tenter-belly, waarvan de ene provincie, Eat-allia, op de overeenkomstige lengte- en
breedtegraad ligt als Engeland bij ons, en de andere, Drink-allia, op dezelfde als ‘the
two Germanies’. Drink-allia wordt verdeeld in drie graafschappen: ‘the countie of
Wine-cester, the county of Vsque-bathe57, and the countie of Hoppe-Sack, or
Strong-biera.’ Er zijn twee rivieren, één zoute en één met water dat beter dan wijn
smaakt (p. 61-63; vgl. Ss. vss. 77-78). De hoofdstad, Carousi-kanikin, is gebouwd
op een heuvel en heeft de vorm van een bierkroes. ‘It is of ancient renowne, and one
of the best seated ports for traffique in all the whole land. On the East part it is strongly
fortified with Barricadoes, and Bulwarkes built all of Barrels, and the roofes of the
houses are most of one and the same manner, tiled with the boords of broken Caskes.’
55
56
57

Voor de volledige titel zie noot 9, blz. 63. Het auteurschap is niet geheel zeker.
We volgen de tekst van de Engelse vertaling, uit 1609.
Op p. 90 van het werk verklaard als ‘euen to the bottome’. Vsque-bathe blijkt in hfdst. 7 deel
uit te maken van Hot-watria, or Licor-ardente, waarmee deze driedeling overeenkomt met
de door Pers gehanteerde.

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

(p. 64; vgl. Ss. vss. 29-52, vss. 87-88). Bij de poort staat een drinkbeker met het
opschrift Aut bibi, aut
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abi (p. 65; vgl. Ss. vs. 322 en vs. 614). De huizen zijn overdekt met wijnranken (p.
65; vgl. Ss. vss. 213-214). Het offer dat men er aan Bacchus brengt (p. 67-68) is weer
heel anders dan bij Pers; bij de drinkgebruiken (heildronken o.a.) en het gedrag van
de afzonderlijke dronkaards zijn er enkele weinig opmerkelijke parallellen (Hall laat
net als Pers een dronkaard in het ‘Duits’ vloeken: godts hundred thousand tufels).
Veel meer verwantschap vertonen de ‘lawes of this Citty’ (p. 77-79) en de Wetten
vande Suyp-stad (vss. 613-662). De meeste artikelen van de Suyp-stadse wet vinden
we dan ook in een of andere vorm bij Hall. De volledige tekst van de laatste hebben
we hierachter opgenomen als Bijlage.
In Mundus alter et idem I, 5 komen de militaire kwaliteiten van de Drink-alls aan
de orde (vgl. Ss. vss. 53-72), en I, 6 is gewijd aan The funeralls of one of the chiefe
Quagmyrists [= edelen]: and the Sacrifices of Bacchus. Dit moet haast de
inspiratiebron zijn geweest van Pers' uitvoerige beschrijving van de uitvaart van de
in de drank gesmoorde Capiteyn (vss. 743-934). De doodsoorzaak is anders in het
Engelse verhaal, maar opmerkelijk is dat ook daar de overledene wordt bijgezet in
wijn: ‘being put into a caske half full of wine was so borne to the graue, and when
hee came there, it was to lie rather in a cesterne of sacke, then in a graue of earth,
and to bee drowned rather then buried.’ (p. 83; vgl. Ss. vss. 859-862 en de gravure
daarbij). Ook het grafschrift in Suyp-stad vss. 891-894 heeft een motief gemeen met
dat bij Hall (‘By wine I liu' d, and wine me kild, men say’).
Het bezoek van de ik-figuur aan Hot-watria bevat geen gegevens die we bij Pers
terugvinden. Als hij daarna overweegt naar het land van de Hop-sackers of
Strong-bieros te gaan, wordt hij door een troep Shee-landresses meegevoerd naar
het vrouwenland (met als hoofdstad Gossipingoa). De lezers missen er echter niet
veel aan, want hij heeft vernomen dat Hop-sack ‘the basest part’ van Drink-allia is,
‘and but that it is more beast-like, different in nothing from the others which you
heard described before’ (p. 96). Dit verwijst wel naar de lage status van het bier, die
we ook in Suyp-stad aantreffen.

Conclusie
Wanneer we bovenstaande beschouwingen samenvatten, kunnen we in de eerste
plaats opmerken dat telkens weer het eigen karakter van Suyp-stad naar voren is
gekomen. Er is zeker sprake van navolging, maar zelfs in details is deze nooit
klakkeloos. Op het samengaan van imitatio en eigen vinding wijst Pers zelf in zijn
voorrede:
‘Ick dan hebbe nu ten deele versiert en ontleent (want het is licht eens
anders spoor te volgen) 't gene van den Dronkerts gedaen of bedreven
wort. en hebbe daer mede gespeelt, sulx ick uyt het gemeene geruchte van
haer hebbe verstaen.’
Het meest bepalend voor de opzet van het werk lijkt ons de keuze van het vertelkader:
dat van de imaginaire gemeenschap, zoals die o.m. bij Lucianus, bij Thomas More
en in het door Pers niet genoemde Luilekkerland58 aangetroffen wordt. Verscheidene
58

Hans Sachs, Das Schlauraffenland verscheen in 1530.

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

motieven ontleende Pers daarbij aan het tot dezelfde categorie behorende Mundus
alter et idem.
Het door Pers toegepaste procédé volgt ten dele de retorische conventie van de
laus urbis, waarbij de aard van het object het werk laat aansluiten bij het ironisch
encomium. Suyp-stad mikt op een (niet erg scherpe) satirische werking, en kan als
zodanig in verband gebracht worden met andere werken die tot de satire in ruimere
zin behoren.
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Opbouw en stijl van ‘Suyp-stad’
De compositie van het eerste gedeelte van het gedicht is hierboven al aan de orde
geweest, toen we spraken over Suyp-stad als stadsbeschrijving (zie: p. 70-71). De
tekst als geheel zou men globaal in drieën kunnen delen:
vss. 1-28

inleiding

vss. 29-1042

beschrijving van de stad, de inwoners en
hun gewoonten

vss. 1043-1044

twee korte moraliserende slotregels.

Het gedicht De Dronckaert, waarmee het werk wordt afgesloten, neemt een
afzonderlijke plaats in.
Binnen het beschrijvende hoofddeel komt een groot aantal aspecten aan bod. Een
mogelijke geleding ervan is de volgende:
vss. 29-216

beschrijving van de stad (zie: p. 70-71)

vss. 217- 1042

‘Dronckaerts leven’, waarin aan de orde
komen:

vss. 217-260

‘Bacchae of snolletjens’

vss. 261-384

gewoonten en uiterlijk van de dronkaards

vss. 385-472

lof van de drank en drankgoden

vss. 473-532

gevolgen van drankgebruik

vss. 533-612

soorten mensen in de stad (standen en
beroepen)

vss. 612-662

‘Wetten vande Suyp-stad’

vss. 663-1042

materiële en morele ondergang van de
dronkaards, waarbinnen nog

vss. 734-934

begrafenis van een groot drinker

Het gedicht is niet strak gecomponeerd: sommige elementen van het
dronkemansgedrag komen op meer dan één plaats aan de orde. De hier gegeven
indeling heeft dan ook een zekere willekeurigheid; het is bijvoorbeeld ook mogelijk
met kleinere eenheden te werken. Pers zelf geeft een zekere geleding door middel
van de marginale aantekeningen. Deze zijn echter van uiteenlopende waarde: soms
leveren ze een toelichting bij een detail van de tekst, andere keren kondigen ze een
nieuw element aan, dat dan weer van groter of geringer belang kan zijn.
De inleiding (het exordium) bevat enkele traditionele elementen. De eerste regels
zwemen naar de uit het epos bekende propositio (aankondiging van het onderwerp),
met de karakteristieke, ook door Virgilius gebruikte, inversie, waardoor het object
voorop komt te staan. Vss. 13 vgg. kan men zien als de evenzeer conventionele
invocatio, de aanroeping van een godheid om steun bij het werk. Beide elementen
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zijn echter gekleurd doordat de dichter ze in dienst stelt van het
bescheidenheidsvertoon, een beproefd middel om de welwillendheid van het publiek
te verkrijgen. De dichter betuigt zijn zwakheid, maar wijst er vervolgens op, dat hij
niet op eigen wieken hoeft te drijven: de imitatio van in het bijzonder klassieke
voorbeelden zal hem steun geven (vss. 5-12). De Invocatio is omgezet in een
verontschuldiging aan Bacchus: in tegenstelling tot andere dichters die door de drank
worden gestimuleerd, blijft de auteur van Suyp-stad daarvan gespeend, hij kan niet
anders dan een ‘drooge sangh’ leveren. Daarmee is tegelijk het ‘standpunt’ van de
dichter gegeven. Hij neemt een zekere distantie in acht, identificeert zich niet met
zijn onderwerp. Dat wordt nog eens onderstreept door vss. 25-26, waar het werk
wordt aangeduid als ‘mijn droomerij, (...) na waen alleen beschreven’, en door de
spreuk van vs. 28, die vooruit loopt op de moraal aan het slot van het werk. Men
krijgt hieruit de indruk dat
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de auteur vreesde dat men hem verkeerd zou kunnen verstaan.
Suyp-stad is geschreven in alexandrijnen, met gepaard, afwisselend staand en slepend
rijm. Een uitzondering vormen de strofische Wetten vande Suyp-stad (vss. 612-662),
het Rouw-dicht (vss. 899-934) op de melodie ‘Era di Majo’, en het op Suyp-stad
volgende gedicht De Dronckaert. De alexandrijnen zijn zeer regelmatig; de cesuur
ligt meestal nadrukkelijk in het midden, vaak nog geaccentueerd door een leesteken.
In dit opzicht sluit Pers zich aan bij de praktijk van bijvoorbeeld Heinsius en Cats.
Het is kenmerkend voor de ontwikkeling van de letterkunde in het Nederlands sinds
ongeveer 1600, dat ook ‘minor poets’ deze versvorm, waar een eerdere generatie
nog mee worstelde, vaardig weten te gebruiken. Pers had overigens, gezien de
uitvoerige werken die hij voorafgaand aan dit gedicht heeft geschreven, oefening
genoeg gehad op dit terrein.
Niet alleen qua versbouw, maar ook wat toon en stijl aangaat, doet de poëzie van
Pers aan die van Cats denken. Cats heeft onze auteur ook na het uitgeven van diens
Jonas aangemoedigd in dezelfde richting voort te gaan. Pers had ook veel
bewondering voor Cats en droeg een nieuwe editie van Bellerophon aan hem op59.
De overeenkomst tussen beide dichters is overigens beter dan in onze tekst op te
merken in Bacchus Wonder-wercken, vooral in de belerende passages. Suyp-stad,
dat meer schilderend van aanpak is, vertoont een grotere levendigheid, getuige
passages als vss. 474-532 en die over het wel en wee van de fraaie ‘Signoor’ (vss.
667-706), waar we trekjes tegenkomen die doen denken aan Jerolimo in Bredero's
Spaanschen Brabander.
Pers past in Suyp-stad verschillende procédés toe, die afwisseling in de tekst kunnen
brengen. Daarbij behoort o.m. de toespreking, bijvoorbeeld in de lofprijzing van
Bacchus en andere drankgoden door de inwoners van Suyp-stad (vss. 385-472), of
in de opsomming van beroepen (vss. 561-604), maar ook in kleiner bestek, zoals in
vs. 266, waar de ‘stee-luy’ een veeg uit de pan krijgen. Geregeld vinden we ook
passages in directe rede, bijvoorbeeld in vss. 373 vgg.:
Dan komt Heer suyp-Hans voort, de Ridder van dees bende,
Ghy Edel-liên, seght hy, die moedigh en behende
V dapperheyt vertoont; siet dese groote kroes,
Is een Santé voor ons, dat gaet u voor! avous!
Vgl. ook vss. 325-326 en het citeren van liedteksten in vss. 475-476:
En yeder kraelt het zijn. Het was een jonger held.
Het stierf een rijcke Keyser in 't gasthuys sonder geld.
In vs. 355 en vs. 958 vinden we vloeken (in het Duits). Verwant met dit soort
verlevendiging is misschien een klanknabootsing als het ‘traf, traf, traf’ van de
trommels in vs. 881. Tot de afwisseling dragen natuurlijk ook de ingevoegde strofische
gedichten bij.
Wat de zinsbouw aangaat: lange samengestelde zinnen komen wel voor, maar
daarnaast zijn er veel tekstgedeelten met een snelle opeenvolging van nevengeschikte
59

Te Winkel (1922-1927) deel III, p. 269-270.
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elementen, vaak samenvallend met de helft van de versregel. Zie bij wijze van
voorbeeld vss. 517-524:
Noyt vreemder heerschappy. De kroes gaet dapper wancken,
Het mesjen op de muts, de boeren van de bancken,
Het ruyntjen van de stal, de stoelen en de banck,
De glasen en de kan, die nemen haren gangh.
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J. Matham. Ruzie. Vierde gravure van de serie ‘Gevolgen van de dronkenschap’ (zie: omslag). Na
het spel volgen twist en geweldpleging. Op de achtergrond worden een verkrachting en een roofoverval
getoond.
Een kansjen gaeter om, daer krijghtmen dan een jaepjen,
Een sneetjen in de koon, of hier een ander schraepjen,
't Is; houd my of ick vecht, en al dat vreemde goed,
Dat raest, en schreeuwt, en tiert, gelijck een Beyert doet.

Parallellismen en herhalingsfiguren, zoals we die hier aantreffen, worden door Pers
zeer frequent toegepast: door gebruik van synonymie en tautologie, waarmee woorden
en woordgroepen worden ‘verdubbeld’, en door een evenwijdige opbouw van op
elkaar volgende versregels, waarbij het eerste woord soms een aantal malen herhaald
wordt (de ook door Pers' tijdgenoten vaak gehanteerde anafora; zie bijv. vss. 79-84,
vss. 425-428, vss. 505-510). Opvallend is ook de voorliefde van Pers voor
opsommingen (vgl. vss. 79-84, vss. 113-117, vss. 413-428).
Het herhalingsprocédé maakt Suyp-stad, net als veel werk van Cats, wat wijdlopig.
Maar door de aard van het onderwerp en de levendigheid in details ontbreekt het
slaapverwekkende dat nogal wat van de langere gedichten van Cats kenmerkt. De
herhalingsverschijnselen maken de tekst overigens ook gemakkelijker te verstaan
voor de twintigste-eeuwse lezer dan bijvoorbeeld het veel compacter geformuleerde
werk van Huygens. Tot deze ‘leesbaarheid’ draagt ook het feit bij, dat de tekst weinig
‘geleerd’ is. Pers maakt bijv. betrekkelijk schaars gebruik van mythologisch materiaal.
Waar dat wel te pas kwam, zoals in de lof van Bacchus (vss. 387 vgg.), houdt Pers
zich zeer in, zeker als we bedenken hoeveel materiaal hem in Heinsius' Lof-sanck
van Bacchus ter beschikking stond. De geleerde kanttekeningen die we in Bacchus
Wonder-wercken aantreffen, ontbreken bij Suyp-stad vrijwel geheel.
Aan het taalgebruik in Suyp-stad wijden we hier geen bijzondere aandacht. De tekst
is geschreven in het ‘beschaafd’, zoals we dat in letterkundige werken uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw in wording zien. Dialectische eigenaardigheden komen
nauwelijks voor. De vorm ‘mient’ voor ‘meent’ (ww.) in vs. 757 staat er wel om
wille van het rijm. Met veel van zijn tijdgenoten heeft Pers een bewust purisme
gemeen. Bastaardwoorden ontbreken vrijwel geheel. Kenmerkend is in dit verband,
dat Pers zich in de marge verantwoordt, als hij om wille van hun negatieve
gevoelswaarde ‘simuleren’ en ‘disputeren’ in zijn tekst behoudt (vss. 317-318).
Het leestekengebruik van Pers wijkt niet wezenlijk af van
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dat van zijn tijdgenoten, al is de interpunctie relatief aan de zware kant. Driemaal
wordt in de tekst door ‘attentie-tekens’ (aanhalingstekens voor de regel) de bijzondere
aandacht van de lezer gevraagd. Dat betreft in de eerste plaats de sententia in vs. 28
‘Hoe hooger in dees staet, hoe naerder aen de val’, waarmee de lofrede even wordt
onderbroken en de moraal aan het slot wordt aangekondigd. Verder wordt in vss.
871-874 een similitudo (vergelijking) bijzonder geaccentueerd en tenslotte krijgt ook
de moraliserende slot- strofe van De Dronckaert deze tekens mee. Dit afsluitende
gedicht verdient overigens wel enige waardering. Al vinden we ook hier een
mengeling van direct beschrijvende en meer beschouwelijke regels, als weergave
van de verwarrende ervaringen van een beschonkene is het zeker niet onaardig.
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Woordcommentaar op de titelpagina*
boertscher wyse: op schertsende wijze
opmerckinghe: overweging, beschouwing

*

Voor zijn medewerking bij het voltooien van het woordcommentaar danken we Ko Haak,
kandidaat-assistent historische letterkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam.
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Suyp-stad,
S U Y P - S TA D , O F Dronckaerts Leven: Waer in Haere Stad/ ghebouwen/ aert/
heerschappye/ wetten en gelegenheyd/ boertscher wyse/ word af-gebeeld/ en tot
yeders opmerckinghe in Dicht vertoont.

H O R AT I U S :
Et prodesse volunt & delectare Poëtae.
Poëten leeren nut en deughd,
En boerten door een soete vreugd.
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Op de Svyp-stad,
Aen den Leser. aant.

[1] ICk sie alreede den Neus-wijsgrennicken, en by hem selven lacchen, om dat
[2] hy soo onverwachten maniere van schryven siet voor den dagh komen, ende
[3] een Stad af-geschildert, die hy nergens ter werreld sal weten te vinden, en
[4] wiens verhael hem so vreemd voor-komt, dat hy alles voor sotternyen en beu-4-5
[5] selingen sal achten: Even-wel om dese waen-wyse te bejegenen, sal hy weten,
dat sulx5
[6] niet nieuw, en nu eerst is op-gekomen, maer al voor vele eeuwen geschied, en
altijd is
[7] in 't gebruyck gebleven. Getuyghnissen van bewijs te versoecken, is de Sonne
een fac-7-8
[8] kel op te steken, en in de werreld doof en blind te leven. Nochtans om dieselve
eenigh[9] sins wat te voldoen, en niet sonder bewijs van der hand te stooten, so heeft
Homerus van9

4-5 beuselingen: kletspraatjes
5 sal: (noodzakelijkerwijs) zal, moet
bejegenen: antwoorden, van repliek dienen
7-8 Getuyghenissen van bewijs te versoecken, is de Sonne een fackel op te steken: vragen om
bewijzen, is (vragen om) iets overbodigs
9 van der hand te stooten: af te schepen
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[10] der Vorsschen en Muysen-krijgh bedecktelijck gespeelt, Apuleius en Lucianus
hebben1010-13
[11] den gulden Ezel, Virgilius de Muggen, andere de Kaelheyd, de Luysen, de
Sotheyd,
[12] de Katte, de blaeuwe Scheen, het Danssen, het Testament van 't Swijn Grunnius,
Grobia[13] nus, Bacchus, Utopia of Nergens-land, Mundus alter & idem, en wat van
diergelijcke slagh
[14] meer is, niet min geleerdelijck als geneughlijck beschreven. Ick dan hebbe nu
ten deele14-15
[15] versiert en ontleent (want het is licht eens anders spoor te volgen) 't gene van
den Dron-15
[16] kerts gedaen of bedreven wort. en hebbe daer mede gespeelt, sulx ick uyt het
gemeene16-17
[17] geruchte van haer hebbe verstaen. Hier over sal immers geen reden zijn, onse
vindinghe17
[18] te berispen, te meer, wy niemand in 't besonder raken, noch met eenige bytige
maniere
[19] en beschryven, maer alleene de on-aerdigheden en grillen die ontrent den Dronck
ge-19
[20] beuren, door eene boertige berispinge af-malen. Of wy wel somtijds voor-nemen
desen20
[21] yver te verlaten, dewyle wy door vele verhinderingben worden belet, en ter
syden afge[22] trocken, soo port ons even-wel, wy weten niet wat lust, om altemets teghen
onsen sin, de22
[23] penne by der hand te nemen, en het beeld dat in onse herssenen mochte gebaert
zijn, te
[24] ontwerpen, maer wy vinden dickwils onse Musa vervloghen, en de sinnen
stribligh, die24
[25] ons weygeren eenigen sang ten gevalle te singen: so dat ons mede gebeurt 't
gene Iuve-25
[26] nalis seght,26
bedecktelijck: niet openlijk; hier: (a) anoniem of (b) op de wijze van een allegorie (?)
gespeelt: geschreven (zie ook: hfdst. 8, p. 63)
10-13 Vgl. voor de werken waarop Pers zinspeelt: hfdst. 8, p. 62-63.
14-15 ten deele versiert en ontleent: ten dele zelf verzonnen, ten dele ontleend
15 van: door
16-17 het gemeene geruchte van haer: wat gewoonlijk over hen wordt gezegd
17 vindinghe: aanpak van de stof (in de leer der retorica ‘inventio’ genaamd)
19 on-aerdigheden: onaangenaamheden
grillen: dwaasheden
20 af-malen: afbeelden, schilderen
Of: ofschoon
22 port: spoort aan
altemets: somtijds
24 ontwerpen: schetsen, op het papier zetten
de sinnen stribligh: de geest onwillig, weerbarstig
25 ten gevalle: tot genoegen
26 Si Natura negat (...): Juvenalis 1, 79
10
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Si Natura negat, facit indignatio versum.
Wanneer Natura swicht, De bolworm maeckt een Dicht.27
[28] Dewijl het dickwijls met lust en sonder lust daer uyt-geparst wort. Wil dan
yemant onse28
[29] lust beschuldighen, die mach dencken, dat wy den Moriaen gewasschen, of op't
schaeck-2929-30
[30] bert gespeelt, en veel vergeefsche moeyte gedaen hebben: want waerom salmen
in eeni[31] ge prysen, die haer lust en tijd door-brengen met jagen, timmeren, musiceren,
tick-tac-31-32
[32] ken, visschen, &c. en in andere de eerlijcke oeffeningen, die tot lust en niemants
hinder32
[33] geschieden, verachten. Van den verstandighen verwachten wy beleeftheyd,
Maer van33
[34] den bytenden verachters en heeft oock Iupiter niet konnen ongelastert blyven.
Houd ons
[35] onse Boertigheden, die nochtans al na de deughd gestiert zijn, ten goede, besiet
met be-35
[36] sadighde ooghen onse feylen, ten eynde andere moghen op-geweckt werden,
de konsten
[37] en eerlijcke wetenschappen met meerder luyster te verçieren.

Natura: de natuurlijke aanleg
swicht: terugwijkt, het laat afweten
28 bolworm: hier: boosheid, verontwaardiging. ‘De bolworm (eig. een larve die de hersenen
van schapen aantast) in het hoofd’ komt vaker voor als zegswijze waarmee iemand
krankzinnigheid of een slecht humeur wordt verweten, vgl. Bacchus wonder-wercken, p. 65,
77.
met lust en sonder lust: of we er nu zin in hebben of niet
29 lust: vermaak
beschuldighen: negatief beoordelen
29-30 den Moriaen gewasschen (...) hebben: iets overbodigs, resp. iets onnuttigs gedaan hebben
31-32 tick-tacken: op het tiktak- ofwel triktrakbord spelen
32 eerlijcke: eerbare, fatsoenlijke
33 beleeftheyd: welwillendheid
35 na de deughd gestiert: op de deugd gericht
27
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Svyp-stad, of Dronckaerts Leven.

DEr Suypers groote stad, en wijde heerschappijen,
Te maelen op 't penneel in platte schilderijen,2
Vereyscht een hooger geest, als mijn geringe Dicht,+3
Dat schaem-root sich vertoont, en schemert in het licht:4
5 Ick sou te swaren pack op myne schouders laden,5
Indien ick wilde gaen op onbekende paden:
Maer door haer groot gerucht, en wijd-gespreyde naem,7
Hoort yeder een de klanck, de vlercken van haer faem.8
Ick volgh den Echo na, en slae met vreemde wieken,9
10 En boots' een Roomsch geluyt, een stemme van de Griekẽ,10
2

3
4
5
7
8

9
10

maelen: schilderen
penneel: paneel
platte: vlakke
geringe: onbeduidende.
Voor de relatie literatuur-schilderkunst, zie: Aantekening 1, p. 126
schemert: verblind wordt
pack: last
haer: verwijst naar Suypers groote stad in vs. 1
gerucht: roem, vermaardheid
klanck: gerucht
de vlercken van haer faem: het woord vlercken (lett. vleugels) komt veelvuldig voor in
combinatie met faem (vgl. de beschrijving van Fama bij Virgilius, Aeneis IV, 173-188)
Echo: weerklank, vaak gebruikt in ‘imitatio’-passages
vreemde: uitheemse
boots: boots na. In vs. 10 wordt dus gesproken over de navolging van voorbeelden uit de
Romeinse en Griekse oudheid
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Inleydinge des Dichters.

En mael een vreemd gewest, een wel-ervaren strand,11
Waer Bacchus, en sijn volck, alleen heeft d'overhand.
O Bacche! wie u lof en aerdigheyd sou schryven,+13
Most stadigh in het vocht, en op u riemen dryven:14
15
Mits u geswinde geest, van dichten onvermoeyt,15
Noch in den soeten most veel lieffelijcker vloeyt.16
De Versjens van u maet veel soetelijcker straelden,17
Als hy de boevery van 't Roomsche Hof bemaelden,18
Wanneer hy 't flesjen soogh, en d'int-pot aen sijn sy,
20
Als 't Dichten hem begaf, dan stont hem 't glaesjen by.
Maer mijn verdorde penn', en mijn gespeende dichten,21
En konnen uwen lof verçieren noch verlichten:22

11

13
14

15

16
17
18
21
22

vreemd: zonderling
wel-ervaren strand: welbekende plaats.
N.B. Let op de paradox in vs. 11: vreemd contra wel-ervaren.
aerdigheyd: vaardigheid, vernuftigheid
vocht: hier: wijn
op u riemen dryven: zich op u verlaten
(d.w.z.: evenals Bacchus veel wijn drinken)
Mits: aangezien
geswinde: schrandere
van dichten onvermoeyt: niet door het dichten vermoeid
Noch: immers
vloeyt: wordt ook gebruikt voor allerlei abstracta, zoals gevoelens, gewaarwordingen e.d.
maet: makker, vriend (mogelijk wordt hier gedoeld op Juvenalis, die in zijn vierde satire
uithaalde tegen het Romeinse hof).
boevery: schelmerij
bemaelden: beschreef
gespeende dichten: hier: van drank gespeend; dus gedichten die niet onder invloed van drank
zijn geschreven
verçieren: opluisteren
verlichten: mooier maken
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Vermits mijn drooge sangh, aen uwen rijcken vloet,23
Geen çiersel aen u krans, noch àen u trossen doet.24
25 Siet dan mijn droomery, siet dan der Dronckerts leven,25
Haer Stad en al haer land, na waen alleen beschreven:26
Een wel-bekende plaets, verheven boven al,
‘Hoe hooger in dees staet, hoe naerder aen den val.28
+
Daer is een oude Stad, vermaert by alle volcken,
30 +Gepresen over al, gesteygert totte wolcken,30
Een wonderlijcke Stad, van order en begrijp,31
Een werreld in 't gewoel, van maecksel als een pijp.32
Dees Stad leyd in het langh, en uyt den grond verheven,33
En in dees schildery u af-gebeeld nae 't leven:34
23
24
25
26
28

30
31
32

33
34

S U Y P - S TA D .
Beschryvinge van de stadt,
en hare gelegentheyd.

vermits: omdat
Bacchus werd vaak afgebeeld met een klimopkrans om het hoofd en een met wijnranken
omwonden staf
droomery: droombeeld, meestal in geringschattende betekenis gebruikt. Waarschijnlijk
eveneens een verwijzing naar het imaginaire karakter van het gedicht
na waen alleen: geheel volgens de fantasie
Het aanhalingsteken aan het begin van de versregel geeft aan dat het hier gaat om een zg.
sententia, een spreuk of zegswijze met algemene strekking
in dees staet: qua status
gesteygert: opgestegen, ook: opwaarts gericht
wonderlijcke: opzienbarende, buitengewone
van order en begrijp: qua ordening en omvang (is deze stad opzienbarend)
een werreld in 't gewoel: een wereld binnen een wereld. Werreld is een etymologiserende
spelling uit verwerren = verwarren.
van maecksel als een pijp: gebouwd in de vorm van een pijp (pijp in de zin van ‘glas’ komt
i.v.m. vs. 33 minder in aanmerking).
in het langh: in de lengte. Immers, de stad heeft de vorm van een pijp
uyt den grond verheven: vanaf de grond opgebouwd
schildery: hier: het gedicht
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Met wallen van Tobac, en na de konst geplant,35
Gevlochten en gewoelt, gedolven in het sand:36
Oock treffelijck gesterckt met grachten en gordynen,37
Met flancken en trencheen, en met verborghen mynen:38
Met poorten wel versorght, van Ticketacken-hout,39
40
Waer in een vroom soldaet niet weynigh sich betrout.40
Met oorloghs-tuygh versien, Musketten en Rampaerden,41
Met koghels en geschut, met harnasch en met swaerden:
Die over al ten toon, staen tot een yeders schrick,
En wachten op den dienst op elcken ooghen-blick.
45 Dus leeft sy sonder vrees van yemants overvallen,45
Mits haer geweer en tuygh staet veerdigh op de wallen,46
Met batteryen hoogh, en dapperlijck versien,47
Met fluyten, glas en kan, om stadigh weer te bien.47-4848
Schans-korven zijn alleen de duygen en de vaten,49
50 De pypen van Tabac die legghen in de gaten,50
De lonten staen gereed, de koghels en het kruyd,
De assche dient alleen te blasen het geluyt.52
35

na de konst: volgens de regels van de kunst, van het ambacht
gewoelt: samengebonden
gordynen: hoofdwallen tussen twee bastions of bolwerken
flancken: zijlinie van een vestingwerk
trencheen: loopgraven
mynen: onderaardse gangen
39 Met poorten wel versorght: goed beschermd door poorten
Ticketacken-hout: hout waarvan triktrakborden worden vervaardigd. Het triktrakspel was
een destijds bekend dobbelspel, dat gespeeld werd met schijven en dobbelstenen
40 vroom: dapper
sich betrout: zich veilig voelt
41 Rampaerden: affuiten, onderstellen van kanonnen
45 Dus: aldus, op deze wijze
46 Mits: aangezien
geweer en tuygh: wapens
veerdigh: gereed
47 batteryen: verdedigingswerken waarachter geschut geplaatst is
dapperlijck: heel goed
47-48 versien, met: voorzien van
48 fluyten: glazen
stadigh: voortdurend
49 Schans-korven: manden gevuld met aarde, die dienen ter verdediging tegen vijandelijk vuur.
50 legghen in de gaten: liggen in de schietgaten.
52 De assche dient alleen te blasen het geluyt: (...) voor de ontsteking te zorgen (?)
35
36
37
38
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Noyt saghmen in den krijgh de Helden gaert ten stryde,
Met een so moedigh hert, en boven maten blyde:54
55
Noyt sagmẽ moedig volck, voor vryheyd en voor't recht,
Meer stryden, totter dood, als in dit groot gevecht.
Noyt saeghdy wracker goed ten stryde sich begeven,57
Noch die met meerder vrees bekommert zijn voor't leven:
Dies wie haer siet alleen in dees parade gaen,59
60
Die krijgt oock self eẽ schrick en loopter strax voor aen.60
Geen slaep en steurt haer wacht, sy roocken of sy suypen,
Iae waer't dat Bacchus self de schild-wacht wou bekruypen,62
Hy vond haer fris en gauw, het glaesjen op de hand,63
Te drincken voor den Prins, of voor het Vaderland.
65 Of schoon de donckre nacht haer noodight om te slapen,
Sy sitten evenwel met haer geweer en wapen,
En hebben 't oogh in 't seyl, om niet te zijn verrast:
So sittens', als een Mof, aen eene pick-lap vast.68
Sy hebben 't heyligh vyer, dat altijd staet te branden,
70 Een baecke voor de staet, een steunsel voor de landen,
En 't is een groot verraed, als yemand gaet ter wacht,
Die niet Tabac, en Vyer, en Lonten mede bracht.
Haer Vendels die rontom de wallen hen vertoonen,73
54 moedigh: flink, fier
57 wracker: gebrekkiger (Let op de paradox in vs. 55 resp. vs. 57).
59 Dies: daarom, om die reden
60 en loopter strax voor aen: en loopt er direct vooruit
62 bekruypen: besluipen
63 gauw: vlug, rap
68 zitten als een Mof: uitdr.: onbeweeglijk zijn
pick-lap: een met pek bestreken lap, waaraan men iets laat vastkleven. Hier gebruikt ter
aanduiding dat men voortdurend zit, aan zijn stoel vastgekleefd zit.
73 Vendels: vaandels
rontom de wallen: aan alle kanten van de wallen, om de wallen heen
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Getuyghen van 't verbond van vier verheven kroonen,74
75
Van Schoppen, Ruyten, Hert, van Klaver, en wat meer,75
Dient tot so hooghen dienst, en noch tot hoogher eer.
Sy heeft een soute lucht, en oock twee soute stroomen,+77
De Drooge en de Sout': die om haer wallen komen:
Daer vangtmen over al den Haring, Kavajard,79
80
Ançioves, Bocking, Sprot, en drooge Rocche-start.
Daer looptmen met Garneel, met Schelvis en met Schollẽ,
Met Oesters, Krab en Kreeft, met Rijgse Bot, om dollen,82

74
75

77
79
82

Heeft de Drooge en de
Soute tot twee Revieren.

kroonen: machten
De komma aan het einde van dit vers is waarschijnlijk een zetfout. Indien deze er niet zou
staan, zou en wat meer een samenhangende constructie vormen met Dient tot so hooghen
dienst (vs. 76). De bestaande lezing biedt geen mogelijkheden tot een bevredigende
interpretatie
De zoute lucht en de zoute vissen suggereren de grote dorst van de zuipstedelingen (vgl. vs.
85)
Rijgse Bot: bot uit Riga (?)
om dollen: om te bedwelmen, d.i. een zekere manier om vis te bereiden
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Met Salm en Kruyde-worst, met Scharren, Abberdaen,83
Met Pricken geyl en vet, Olyven, Parmesaen.84
85 En al wat sout en wrang, en totte dorst kan locken,
Dat is de rechte spijs om greetigh in te slocken.86
Haer straten zijn verdeelt, doch na de maet gerecht,87
Met scherven van de kan, en glasen op-geleght.88
Dry Tempels munten uyt: om dat de offerhanden,89
90 Hier gaen in vollen swang, van uyt de verre landen,
Die met soo grooten loop en yver hier geschien,91
Als oyt in heyligh huys of bee-vaert is gesien.
De grootste is gebouwt, met hoogh-gewelfde suylen,
Seer konstelijck gemetst met kelders en met kuylen:94
95
Met zalen braef geçiert, met kamers oock versien,95
+
Met marmor-steen gevloert, en hondert Edel-lien,
Die altijd op den dienst, in 't hooge Choor, bespieden,97
En letten op de wet, op 't heeten en gebieden:98
83
84
86
87
88
89
91
94
95
97
98

Abberdaen: gezouten kabeljauw
Pricken: kleine paling; gold destijds als een lekkernij
geyl: zeer vet
rechte: juiste
na de maet: voldoende, zo veel als nodig is
gerecht: geëffend
met (...) op-geleght: met (...) bedekt
offerhanden: offerplechtigheden
loop: voortgang
kuylen: opslagplaatsen (evenals de kelders dienen deze kuylen voor de opslag van wijn)
braef: luisterrijk
versien: in gereedheid gebracht
bespieden: oplettend waarnemen
't heeten en gebieden: het uitoefenen van het oppergezag
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Wijn-Ridders.

Ten eynde sy voor aen, gelijck een helder licht,99
100 Haer stellen, als ten toon, voor yeders aengesicht.
+
Dees Tempel is ter eer van Bacchus uytverkoren,
En hem alleen gewijd, met een verheven toren:
Waer Rhenus en Klaret, in overvloed geput,103
En yeder op sijn plaets wort ordentlijck genut.
105 Twee pompen worden steeds met yver voort-gedreven,
Die u den Rijnschen traen, en 't Fransche vocht doen gevẽ,106
En die met voeders vol en vaten dicht gekuypt,107
Met reepen wort gehecht, op datter niet ontdruypt.108
Hier wort de hooge Staet van d'alder-braefste Helden
110 Met grooten lof verhaelt, haer wapens en haer velden:110
Haer Ridderlijcke daed staet over al ten toon,
Der Ridders brave feyt met een verheven kroon.112

99
103
106
107
108
110

112

Tempel van Bacchus, voor
de wijn-drinckers.

Ten eynde: met welk doel, waartoe
Rhenus en Klaret: Duitse en Franse wijn (vgl. vs. 106)
traen: hier gebruikt in de bet. van: wijn.
voeders: grote wijnvaten
gekuypt: van ‘kuipen’: een houten vat of kuip vervaardigen
reepen: banden, meestal van metaal
haer wapens en haer velden: vaak voorkomende combinatie; wapen heeft betrekking op de
hele afbeelding op het wapenschild, veld op de achtergrond waartegen de figuren geplaatst
zijn
braeve feyt: dappere daad. Kennelijk bevinden zich in de Tempel van Bacchus voorstellingen
van grote heldendaden, die uitgevoerd zijn met een kroon, bijv. op de lijst.
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Hier siedy Iood' en Grieck, de Perssers en Romeynen,
Den Frans, Italiaen, de Spangiaerts en Lorreynen,
115
De Duytscher, Schot en Sweed, de Deen, en d'Engels-mã,115
Naer 't leven, en de konst, met glasen en de kan.116
Des tweeden Tempels grond is wijd en verr' geslaghen,+117
+
Aen Bacchus wel gewijd, Bierana op-gedraghen:118
Tempel van Bierana, voor
119
de Bier-leersen.
Die hoogh en schoon gebouwt, met een verheven werck,
120
Verstrecken mach het rond van een vermaerde kerck.120
Is dapperlijck versien van kamers, kameretten,121
Met tafels in het rond, en wel-gestelde wetten:122
Gedienstigh over al, met bancken en vertreck,123
Met allerley gemack voor yeder sijn gebreck.124
125 Daer hebdy een Fonteyn, waer allerhande Bieren,
Met kraenen onderscheên, na yeders lusten swieren:126
115 Duytscher: (a) Duitser of (b) Hollander
116 Naer 't leven, en de konst: Naar het leven en volgens de regels van de kunst beschreven
117 Lees hier: het fundament van de tempel is zeer uitgestrekt
118 Bierana: godin van het bier, waar-schijnlijk ontleend aan Apuleius, vgl. vs. 434 (marge)
Bier-leersen: grote bierdrinkers, bierbuiken
119 werck: bouwwerk
120 verstrecken: gelden als
het rond: ter aanduiding dat de tempels cirkelvormig zijn, als symbool van de goddelijkheid.
121 dapperlijck: ruimschoots
kameretten: kamertjes
122 wel-gestelde: duidelijk zichtbaar opgestelde
wetten: leefregels (vgl. de Wetten vande Suyp-stad, vss. 615-662)
123 gedienstigh: dienstig, nuttig
vertreck: schuilplaats, plaats waar men zich kan terugtrekken (?)
124 gebreck: behoefte
126 onderscheên: verschillende (adj. bij kraenen)
swieren: met bogen spuiten
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En na dat yeders smaeck en oordeel dan verscheelt,127
So werd oock yeder 't sijn gewilligh mee-gedeelt.128
Dees Tempel wort gevyert van velen uytgelesen:129
130 Mits Bacchus dese Broers te vele mans wil wesen,130
So volghtmen dees Santin, met sulcken groot getier,131
Dat yeder roept Goddin, zijt welkoom met u Bier!
De derde Tempel blinckt, seer aerdigh over-toogen,+133
En toont een helder licht voor aller menschen oogen,
135
En glinstert als een vyer, vermits haer hooge aert,135
Word door het vyer verlicht, gesuy vert en geklaert.136
Gegroet weest Brandamoor, sy singen, daer u lichten,137
Soo flickren in ons oogh, en heldren ons gesichten:
V Tempel word gedient tot in de naere nacht,139
140
En's daeghs word u geloof oock naerstelijck betracht.140
Ghy schenckt ons al u kracht: u geesten die daer leven,141
Die doen ons al 't verstand, de sinnen weder-geven:142

127
128
129
130
131
133
135
136
137
139
140
141
142

Tempel van Brandamoris,
voor de Brandewijn-suypers.

verscheelt: verschillend is, anders is
mee-gedeelt: (aan iemand) een aandeel in iets geven, in iets laten delen
velen uytgelesen: geselecteerd gezelschap
Bacchus: de wijn
te vele mans wil wesen: te sterk zal zijn voor
dees Santin: deze heilige, t.w. Bierana
getier: geschreeuw
aerdigh over-toogen: met een kunstige dakbedekking
(marge) Brandamoris: brandewijn, hier in de bet.: god van de brandewijn
hooge aert: verheven karakter
vyer: vuur, t.w. afkomstig uit de brandewijn; deze werd immers als ‘hete’ drank beschouwd
geklaert: verhelderd
waarschijnlijk is de komma aan het einde van de versregel een zetfout en dient deze te worden
geëlimineerd.
naere: sombere, benauwende
naerstelijck: ijverig
geesten: hier: de geest, de kracht van de brandewijn (vgl. ‘geestrijke’ drank)
sinnen: zintuigen
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Wanneer wy door Bieraen of Bacchus zijn ontstelt,143
Dan soecken wy ons heul by u, ô braver Held!
145 Fonteyntjens, die het goud, het silver, en rubynen,
De Geesten van den wijn, doen lieffelijcken schynen:146
Die schenckty ons vol-op, so dat wy moedigh gaen,
Ten offer by Klaret, ten offer by Bieraen.148
+
Men heeft van ouder tijd haer heerelijck sien bloeijen,149
150 En weeldrigh, metter tijd, in alle wellust groeijen,150
Want na de eerste Eeuw met lovers was bedeckt,151
Wiert dese Stad begost, en eerstmaels opgeweckt.152
Veel Princen, die met macht in alle weelde proncken,
Die timmerden dees Stad, en timmerden haer droncken:154
155
Verheven in den geest, en vastelijck vertrouwt,155
Sy sou tot Koningin der steden zijn gebouwt.
Haer hoop is niet gefaelt, sy steeckt haer hooghe vesten,
So 't timren dus vergroot, noch in de lucht ten lesten,158
En stapelt flesch op flesch, het oxhoft op de ton,
143
146
148
149
150
151

152
154
155
158

ontstelt: ontredderd
De Geesten van den wijn: pred. bij het goud, het silver, en rubynen.
Klaret: wijnsoort; hier gebruikt als persoonsnaam i.p.v. Bacchus
(marge) Outheyt: ouderdom
wellust: welgevallen, genoegen
de eerste Eeuw: eerste periode van de mens op aarde
lovers: gebladerte, groen. Vs. 151 geeft aan dat in de eerste Eeuw de wijnbouw begonnen
is
begost: begonnen
opgeweckt: tot leven gewekt
timmerden: bouwden
vastelijck vertrouwt: vast erop vertrouwend dat
so (...) vergroot: als het bouwen op die manier (iets) groter maakt
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Hare Outheyt.

En terght met haer gebouw, den waghen van de Son.160
Wegh Oude met u konst: Liaeus was verholen,161
Van 't geen sy is verrijckt van uyt de Suyder-Polen:162
+
Niet door een groote geest, of Iovis hooghste wit,163
Maer door de drooge keel van Mulciber de Smit. aant. 164
165 't Schijnt doen hy was verbant, en Grieken uyt-gedreven,165
Dat hy verkoos de strand, en socht een ander leven,
En steldẽ daer de Smis, waer 't volckjen, swart van roocky,167
Hem saghen vol van vyer, noch leven in de smoock.
Sijn ziel sou zijn verheughd, en 't herte sou hem springhen,
170 Van al dit vreemd bedrijf, en wonderlijcke dinghen,
Dat lang-ge-oorde beest, waer op hy dick hoveert,171
Dat sou nu zijn gepronckt, en in een henghst verkeert.
160

160
161
162
163

164
165
167
171

Lof van Vulcanus, voor de
quylers en smoockers.

terght: trotseert
Liaeus: bijnaam van Bacchus
verholen van: verstoken van
Suyder-Polen: hier: alg. voor de zuidelijke streken, waar de tabak vandaan komt
(marge) Iovis hooghste wit: Iovis (2de nv.) = Jupiter; wit: doel
(marge) Vulcanus: god van het vuur, hier voorgesteld als personificatie van het tabaksgebruik.
Zie verder: Aantekening 2, blz. 126-27.
Mulciber: bijnaam van Vulcanus
verbant: verbannen
Grieken: Griekenland
Smis: smidse
hoveert: pronkt, praalt
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175

180

185

190

Daer soud' hy, als een Held, niet scheef of manck van hielẽ,
Maer in een gulden koets met Diamanten wielen,
Geseten in triumph, met blijdschap schouwen aen,
Wat deugd sijn roock, de smis, de werreld heeft gedaen.
Vulcane zijt gegroet, ghy hebt de smis verheven,
En u een eeuwigh lof de werreld voor-geschreven:
Noch Bacchus, noch Bieraen, noch Brandamoris oock,
En hebben lof noch eer, dan door u soete smoock.
Geen feest, noch hooge staet, geen offer kan men vyeren,181
By Bacchus, Brandamoor, of by de vette Bieren,
Ten zy u lieve reuck, u wieroock van de smis,
Versellen dese vreughd, en çieren haren dis.
So dat ghy niet in een, maer op elx hooge feesten,+
In alle Tempels leeft, en toont u snelle geesten:186
Die Bacchus dan omhelst, Bierana oock bemind,187
En roepen welkoom smoock, Vulcanus liefste kind.
Vulcane u geloof en hanght niet aen de rancken,189
Noch aen Bieranaes vocht, en lieffelijcke drancken,
Noch oock aen Brandamoor: vermits u soete aert
Verkiest geen eygen kerck, maer houdse even waert.192
Wel vreemde Neutralist! die by het volck kond leven,193
En sien daer u geloof in alle Tempels sweven,

181
186
187
189

192
193

hoge staet: een plaats hoog op de maatschappelijke ladder
snelle geesten: duidt hier op de werking van de rook
Die: al wie
u geloof: het geloof in Vulcanus
hangt niet aan: is niet afhankelijk van
rancken: t.w. van de wijnstok
houdse even waert: acht ze gelijkwaardig
Neutralist: onpartijdige
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Vulcanus is een Vry-geest,
die sich in alle Tẽpels laet
vinden.

Waer 't reuckerigh altaer, door uwen wieroock stooft,195
En stelt in yeders keur, wat kercken hy gelooft.196
De bergen, waer de wijn in overvloet komt vloeyen,+
Die sietmen om dees Stad met groote hoopen bloeyen,
Waer Bacchus hem vermeyt, en met sijn Nymphen leeft,
200
Die haer dit lieve vocht en al dees vreughde geeft.
Dies houdmen 't hooge feest, wanneerse wort gelesen,201
Waer yder een verschijnt in 't alder-braefste wesen,202
195

195
196
201
202

reuckerigh: geurig
stooft: warm wordt
en stelt in yeders keur: en laat aan ieders beslissing over
gelesen: geplukt
in 't alder-braefste wesen: op z'n mooist uitgedost
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Bergen om de Stad van
wijn, koren en hoppe.
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En singht een vrolijck lied, ter eeren van de wijn,
O leven van de ziel! ghy moet ons welkoom zijn.204
205 Ter syden Ceres blinckt met opgetoyde vlechten,205
Die met een groote konst in een gestrengelt hechten,
En schenckt haer gulden kuyf Bierana tot een deughd,207
Wiens Kittebroers al steets daer leven in de vreughd.208
Bierhanen weest verblijt, Vrouw Hoppe word geboren,209
210 Die menghelt nu haer kracht by Ceres gulden koren,
En brouwt een lecker nat, een sulcken eelen traen,211
Daer yeder een verlangt te licken aen de kraen.
+
De huysen in dees Stad, die legghen dicht beloken,213
+
En in een groen prieel of wijngaerts-loof gedoken:
Haer huysingen van buytẽ.
215
215
Waer kroeghen by de mijl, en yeder na sijn geld,
Laet schaffen wat hem lust, en 't beursjen is gestelt.215-216
+
De Bacchae loos en geyl, die alle list bedryven,
+
Die sietmen in dees Stad met groote hoopen blyven:
Bacchae of snolletjens.
219
Hier als een duyf op slagh, daer openbaer ten toon,
220
En veylen haren dienst om een te sober loon.
Als Bacchus wil in 't soet met syne Nichtjens spelen,221
204 O leven van de ziel!: hier wordt gedoeld op de wijn die de geest tot leven wekt
205 Ceres: godin van de plantengroei; wordt onder meer voorgesteld met een krans van korenaren
207 gulden kuyf: korenschoof
208 Kittebroers: drinkebroers (kit: drankhuis)
209 Bierhanen: drinkebroers
211 traen: drank
213 dicht beloken: in hoge mate verborgen (t.w. onder lover)
215 by de mijl: per mijl, op regelmatige afstand
215-216 (na) 't beursjen is gestelt: voor zover de beurs het toelaat
219 een duyf op slagh (hebben): uitdr.: een bijzit (onderhouden)
221 in 't soet: aangenaam
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Dan weten sy de stof om't Minne-lied te quelen,
En met haer listigh oogh, dat lodderlijcken dwaelt,223
Wort Bacchus self getouft, en in den strick gehaelt.224
225 Een wonderlijcke slagh van op-getoyde dieren,225
Ia Tooveressen self, en geestigh van manieren:226
Die weten met een greep en over-snelle vond,227
Der mannen trotse hert te leggen in den mond:228
En als die zijn bekroost, door hare heete drancken,229
230 Vergeten wiese zijn, en na de snollen jancken,230
So dat het eelste deel, dat dese werreld bouwt,231
Wort een te lichten Nymph te lichtelijck vertrouwt.232

223
224
225
226
227
228

229
230
231

232

Nichtjens: bedoeld zijn hier de Bacchae (vgl vs. 217). Zij vergezelden Bacchus op zijn
tochten; worden gekenmerkt door een sterke seksuele geprikkeldheid (vgl. vs. 217: loos en
geyl)
lodderlijcken: wulps
getouft: geliefkoosd
in den strick gehaelt: gevangen
op-getoyde dieren: opgesierde jonge vrouwen
geestigh: vernuftig, vindingrijk
greep: listige handelwijze
vond: list, streek
Der mannen trotse hert te leggen in den mond: vgl. ‘het hart op de tong hebben’: zijn
gevoelens grif en graag uitspreken. Vandaar hier: de mannen worden snel aan hun impulsen
overgeleverd
bekroost: beneveld, m.n. bij dronkenschap
heete drancken: sterke drank (brandewijn, jenever)
snollen: hoeren, lichtekooien
jancken (na): verlangen naar, m.n. als uiting van zinnelijke lust
het eelste deel: het mannelijk geslachtsdeel (?); ook kan hier bedoeld zijn ‘de man’, doch dit
is minder aannemelijk aangezien in vs. 232 staat een te lichten Nymph, en niet de te lichten
Nymphen.
dat dese werreld bouwt: dat voor de voortplanting zorgt
vertrouwt: toevertrouwd
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't Zijn Nichtjens van de konst, die met haer lichte spelen,233
Gaen stellen eene fuyck, de kuffen en bordeelen,234
235
Met lacchen sonder lach, met streelen sonder sin,235
Met loncken sonder oogh, met lieven sonder min.
Heer Bacchus is wat vies, die soeckt geployde doecken,237
Of hier een ander dier, naer 't hoofs, wat op te soecken:238
Bierana, Brandamoor, of van Vulcani slagh,
240
Die siender niet so nauw; pas wat passeeren magh:240
Zijn gruysigh van natuur, en sien geen visevasen,241
Al zijnse wat bemorst, te beter isset grasen,242
Al zijnse scheef of scheel, met d'een of d'ander wrack,243
Sy siender geen gebreck, sy siender geene vlack.244
245 Een yeder weet sijn aert en selschap uyt te keuren,
Daer d'eene staet gepronckt te loncken uyter deuren:
233
234

235
237

238
240
241
242
243
244

Nichtjens van de konst: hoertjes die de kunst van het vak verstaan
fuyck: valstrik
kuffen: kroegen waar lichtzinnig vrouwvolk komt. N.B. De kuffen en bordeelen vormen de
fuyck waarin de hoeren hun prooi vangen
lacchen sonder lach: ongemeend, onoprecht lachen
vies: kieskeurig
geployde doecken: ter aanduiding van vrouwen die er fraai uitzien (immers, wijn was de
drank van de beter gesitueerden; de wijndrinker - Heer Bacchus - kan zich dan ook duurdere
hoeren permitteren).
naer 't hoofs: met hoofse manieren, hoofs
pas wat passeeren magh: neem wat voor handen komt
gruysigh: niet kieskeurig
visevasen: fijne onderscheidingen
bemorst: bevuild, bezoedeld (fig.)
wrack: gebrek
vlack: lichamelijke afwijking
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En d'ander hier en daer gekamert en geçiert,247
Met een Gods-dienste schijn door al de Tempels swiert:
Ten minsten dat een Valck wort uyt de locht gekregen,249
250 Dien sy dan recht den neus gaen snuyten ende vegen,250
Ia plucken hem so kael, dat hy moet weer van honck,251b
En voor 't verquiste geld verkrijght hy niet een dronck.
Wanneer de beurs is licht, en 't geldjen is vervlogen,
Dan siet haer Venus aen met toe-gesloten oogen,254
255
En schoptse uyte deur, en roept: ghy kale Guyt,
Het geld is onse Liefd', en 't geld is onse Bruydt.256
Want Bacchus, als hy wil met Venus lieflijck paren,
Dan schenckt hy syne most, en Ceres hare ayren:258
Maer als dees gaen ter schuyl, dan is de Min verkout:259257-259
260
Want Venus veel van wijn, en veel van slempen houd.
Wie teer en vies van aert wil keurigh staen te kijcken,+261
Die mach wel uyt haer Stad, en uyt haer woning wijcken.

gekamert: op een kamer gezet, die zij op kosten van een man bewoont
geçiert: fraai aangekleed
249 Ten minste: op zijn minst genomen
dat een Valck wort uyt de locht gekregen: uitdr.: dat er een prooi wordt gevangen (t.w. een
hoge prooi; immers, de valk werd gezien als een hoog dier binnen de orde der vogels).
250 den neus gaen snuyten ende vegen: uitdr.: beetnemen
251b Iemand die berooid is moet onmiddellijk de stad verlaten
254 haer: hen
256 vgl. de uitdr.: ‘Het geld is de bruid, waarom gedanst wordt.’
258 most: (jonge) wijn
ayren: korenaren, hier gebruikt in de bet. van bier
259 als dees gaen ter schuyl: als deze achterwege blijven
verkout: verkoeld
257-259 vgl. Terentius, Eunuchus, 732: ‘Sine Cerero et Libero friget Venus’: zonder Ceres en Bacchus
heeft Venus het koud.
261 teer: fijngevoelig
keurigh: kieskeurig
247
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Hare huyshoudinge.
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Hier gelt geen hovaerdy, maer rijck so wel als kael,263
Mach komen gantsch beslobt in 't midden van de zael.264
265 Daer hoeftmen geene muyl aen syne voet te trecken,
En treden op sijn pas. fy stee-luy groote gecken!266
Dat Iuffrou u so brilt, en scheert u op de kam,267
De steenen zijn beschaemt, en seggen uyl en lam.268
Hier gaetmen onbeschroomt, door kamers en door zalen,
270 Hier hoeftmen geen geboen, gewrijf, noch uyle-malen,270
Buffetten noch thresoors, tapyten noch gordijn,271
Maer slechts een stoel of banck, de pispot en de wijn.
Dit 's d'huys-raed so in 't gros; de kannen en de glasen,273
De pullen en de fles, de pypen om te blasen,

263
264
266
267

268

270
271
273

hovaerdy: hoogmoed, trots
kael: berooid, arm
beslobt: bevuild
op sijn pas: zoals het hoort
fy: foei
Iuffrou: hier: de echtgenote van de stee-luy
brilt: ringeloort, beteugelt
scheert u op de kam: uitdr.: iemand kort houden
de steenen zijn beschaemt: zelfs de vloer zou zich voor u schamen (t.w. om u te dragen)?
uyl en lam: waarschijnlijk zijn dit scheldwoorden; uyl voor een domoor, lam voor een
zachtaardig, weerloos persoon.
uyle-malen:?
thresoors: bergmeubels, in het bijz. voor vaatwerk
in 't gros: in' t ruwe, globaal
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De testen en Tobac, de rekeling, en raf,275
Die hangen aen den haert, en Bacchus met sijn staf.276
Wat sieckten of wat ramp den Broeders mach bestoken,
Strax zijnse in de weer met haer geweldigh smoken:
't Is Broeder suygh en quijl, de sieckte moet vergaen,
280
Wat kranckheyd is so sterck die hier kan tegen-staen?279-280
+
Wy suyvren, door ons smoock, den Hemel en de Winden,
Wy konnen alle ramp door onse konst verslinden,
't Zy met een groote pull, een roemer totte rand,
Van Doctor Brandamoor een soopjen op de hand.284
285 Al wat de koude sucht voor ongeval kan wercken,285
Dat konnen wy met smoock en heete drancken stercken,286
En selver als de brand komt knaghen onse borst,287
De brand dooft onse vyer, de brand lescht onse dorst.288
Indien wy zijn gequetst door houwen ofte wonden,
290 De assche van Tobac die isser toe gevonden,
En tegen gicht of koorts, daer is de Brandewijn,
De treffelijxste konst, de rechte Mediçijn.
275

+

testen: potten of schotels om gloeiende kooltjes in te doen, nl. om de pijp mee aan te steken
rekeling, en raf: het gedroogde vlees, resp. de gedroogde vinnen van de heilbot
276 waarschijnlijk hangen de rekeling en raf aan de haard met het doel gedroogd te worden
279-280 Tabak werd destijds vaak als geneesmiddel aangemerkt
284 soopjen: slokje
op de hand: in de hand (vgl. vs. 63)
285 wercken: veroorzaken
286 heete drancken: sterke drank (vgl. vs. 229)
stercken: genezen
287 selver: zelfs
brand: inwendige gloed (t.g.v. een ziekte of aandoening)
288 brand (2 ×): sterke drank
275
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Bacchus wiert staf-drager
geseyt, om dat hy den
waggelenden Dronkaert
onderstut.

+

Redenen der
Bacchus-Broeders, van de
remedie der siecten.
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Indien ick al de deughd van dese Mediçynen
Wou stellen op 't papier: Galenus most verdwynen,294
295
En al dien viesen hoop. dus houd u fris van moe,295
Tobac geneest de ramp, ja totte pocken toe.296
D'Inwoonders sien naer 't rood, waer Peerlen en Rubynen,+297
Carbonckels en Granaet uyt hare kaken schynen,
En dick en bol van vleys, sy gapen na de locht,299
300
Wiens lever is verdrooght, en jammert na het vocht.300
Zijn meestendeel gebuyckt, wat vet en op-geblasen,
Kort-aemigh, swack van gang, en altijd aen het aesen,302
Oock van een vreemde aert, beleeft, en vol van moet,303
Als een ontsteken toorts, oock bitter als een roet.304
305 Haer ooghen staen als vyer, waer uyt Fonteynen léken,305
En druypen langs de wang, gelijck als water-béken,
Haer handen staen verstijft, haer voeten als een licht,307
Zijn bol en hol van stof, en krimpen van de gicht,
Schijn-heyligh en devoot, daer tranen onder rollen:
294
295
296
297
299
300
302
303
304
305
307

Galenus: beroemd geneeskundige uit de tweede eeuw na Chr. Zijn talrijke geschriften bleven
tot in de 17de eeuw een groot gezag behouden
viesen hoop: betweterige troep, mensen die het al te nauw nemen
houd u fris van moe: wordt niet ongerust
pocken: (a) pokken of (b) syfilis
sien naer 't rood: de gelaatskleur is bij het rode af
gapen na de locht: happen naar lucht
Wiens: wier (heeft betrekking op sy, vs. 299)
aesen: gretig eten
beleeft: welwillend, zachtzinnig
vol van moet: driftig
bitter als een roet: uitdr. zeer zwartgallig
waer uyt Fonteynen léken: die heel erg druipen
als een licht: ?

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

+

Hare aert en fatsoen.

310 Van in-getrocken aert, door hooghmoed op-geswollen:310
Van zeden gantsch verdeelt. Nu als een vrolijck man,311
Dan als een vuyle Sogh, een Luypert, en Tyran.303-312312
Hier kentmen vriend noch maegh: maer die hier willen leven,+
Die moeten sich den aert, de wetten onder-geven,314
315
Geen onderlingh verdragh, noch moderate schijn,315
En gelden by dit volck, maer wetten van den wijn.316
Dat 's rechts, en dat is slinx, daer gelt geen disputeren,+
Geen sluyt-reên hebbẽ plaets, noch gantsch geen simulerẽ:318
Maer uyt, en schoontjens uyt, het glaesjen op den duym,319
320
Met een Menniste boord, en glatjes, sonder schuym.320
Dit is een vaste wet. wie souse over-treden?
Suyp uyt, of hier van daen. wie sou niet liefst in vreden

310
311
303-312
312
314
315
316
318
319
320

Van in-getrocken aert: in zichzelf gekeerd
Van zeden gantsch verdeelt: met heel uiteenlopende geaardheden
een serie paradoxen
Luypert: luipaard
onder-geven: zich onderwerpen aan, zich schikken naar
moderate: gematigde
En: hier gebruikt als deel van de ontkenning
sluyt-reên: redeneringen
(marge) houden wy met voordacht: gebruiken wij hier met opzet
Menniste boord: zekere wijze van een glas te vullen, nl. tot de rand toe. De oorsprong van
de uitdrukking is niet bekend.
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Hare Ordre.

+

De woorden simuleren,
disputeren, houden wy met
voordacht.
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Sich buygen naer haer hand, en suypen dat hy steent,323
Als vreesen voor het volck, en voor de goe gemeent?324
+
325 Sy hebben 't meest gelaen op d'alder-vieste hoopen,325
En roepen: Hypocrijt, wegh, wegh, ghy Philosophen
En ghy gekreuckte hoop, die in u voorhoofd draeghd327
De viesheyd van u breyn, en die na niemand vraeghd:
Die, met u statigh kleed, so deftigh weet te treden,
330 Met zeden, met gebaer, en met gemaeckte reden,
Die over al bedilt, al wat u stuur gesicht
Maer schemert in het oogh, al waer het noch so licht.
Die klooft een hayr aen twee, en lastert onse daden,333
Die over al verbant de frissche wijngaert-bladen,
335
En 't drincken van een rous. weg, wegh, ghy Vuylesoop',335
Die liever hebt een glas, als een geheele stoop.336
Ghy zijt van ons verdoemt, en uyter Stad verdreven,337
En over al ten roof aen yeder een gegeven,
V kettery vervloeckt, en in een vol gelagh,

323
324
325

327
333
335
336
337

naer haer hand: naar hun gezag (t.w. van de wetten)
suypen dat hy steent: uitdr.: bijzonder veel drinken (tot kreunens toe)
Als: liever dan (nl. voor het volk te moeten vrezen)
goe gemeent: het gewone volk, de spraakmakende gemeente
gelaen op: gemunt op
d'alder-vieste: kieskeurigste
hoopen: gezelschappen
gekreuckte: gerimpeld, m.n. gezegd van het fronsen van het voorhoofd
lastert: spreekt schande van
't drincken van een rous: het zich benevelen
Vuylesoop': samengesteld uit vuyl (kieskeurig) en soop (slok); toespeling op ‘filosoof’
stoop: kan
van: door
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Moghen geenc viese
menschen lyden.

Een eeuwighlijck verbot gegeven aen den dagh:339-340
Dat ghy uyt onse Stad voor eeuwigh uyt-gesloten,
En uyt ons heerschappy rechtvaerdigh blijft verstoten,342
Ter tijd ghy met berouw, en met een groote kan,343
Betoont u droeve leet, en zijt een leersaem man:344
345 En dat ghy noch in 't stil, noch openbaer sult leeren,345
Maer altijd onder ons, en in den wijn verkeeren,
En blasen ons geloof het domme volckjen in,
Dan word ons hoopjen groot, en grooter ons gewin.348
+
Sy staen met groote vlijt, sy letten en sy mercken349
350 Op yeders hooge konst, en op haer stoute wercken,350
Bespieden wie het glas, de order en de maet,351
Niet op sijn beurt en veeght, of in de kanne laet.352
340

339-340 en in (...) dagh: en in een groot gezelschap van drinkers is een eeuwig geldend gebod bekend
gemaakt
342 heerschappy: rechtsgebied
rechtvaerdigh: terecht
343 ter tijd: totdat
344 leet: berouw
leersaem: leergierig (t.w. in het drinken)
345 leeren: hier: filosofische lessen geven
348 hoopjen: gezelschap
349 Sy staen (...) mercken: Zij houden met veel ijver en aandacht toezicht
350 hooge: buitengewone
stoute wercken: dappere daden
351 de order en de maet: (volgens) de gestelde regel (order en maet zijn synoniem)
352 veeght: leegdrinkt
of in de kanne laet: of iets in de kan laat
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En wieder ongetrouw in 't plengen wort bevonden,353
Valt in de grootste schuld, en grouwelijckste sonden:
355
Behalven dat hy hoort, Pots tausent dis und das,
Gahr auss und thu bescheyt, und bring mirs gröste glas.356
Dan wort hem tot een boet een groote schroef geschonckẽ,357
Die moet dan zijn geklaert, en schoontjens uyt-gedronckẽ,+
+
Al quijlt men in het glas, al barft een water-gal,359
Zijn wonderlijcke beleeft,
360
360
&c.
Dat 's d'Orgel op dien sangh, en dat is niet met al.
Al maecktmen daer een kalf, in 't beste van het suypen,361
Dat macher al mee deur, dat moeter onder sluypen:+362
+
't Is wieroock voor haer neus, en wel gedistilleert,
Bacchus offerhande.
364
Waer mee dit soete volck wort dapperlijck vereert.
365 Dit doetmẽ sonder schroom, want wie sou doch verdragen
't Gerammel en 't gewoel, en 't rasen in der magen?
't Is beter datmen 't lost, en reynight dese sloot,367
't Is een gesonde dranck, en Plutoos bier-en-brood.368
353 wieder: wie er
plengen: (a) zuipen of (b) schenken
356 Gahr aufs und thu bescheyt: helemaal leeg en beantwoord mijn dronk. Pers gaat hier over
in het Duits, kennelijk omdat Duitsers destijds de reputatie hadden grote drinkers te zijn.
357 schroef: glas
359 al barst een water-gal: al rispt men gal of maagzuur op
360 Dat's d' Orgel op dien sangh: dat past daar uitstekend bij
dat is niet met al: dat heeft niets te beteke-nen
361 maecktmen daer een kalf: al braakt men daarbij
362 er onder sluypen: erbij komen
364 dapperlijck: bijzonder
367 sloot: hier: volle maag
368 Pluto: god van de onderwereld
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Men isser niet so vies. De Priesters van de glasen,369
370 Beginnen uyt haer boeck de pypen los te blasen,370
En strijcken met haer tong van boven af 't fenijn,371
Dat yeder een verkrijght den zeghen van de wijn.
Dan komt Heer suyp-Hans voort, de Ridder vã dees bende,373
Ghy Edel-liên, seght hy, die moedigh en behende
375
V dapperheyt vertoont; siet dese groote kroes,
Is een Santé voor ons, dat gaet u voor! avous!376
En 't sal gaen op de ry: dat niemant gae te buyten,
Of let op sijn gebuur, op 't leeghen van de fluyten:
En wie daer stort of plengt, en niet sijn glaesjen keert,379
380
Die moet, met tien voor een, dan worden af-gesmeert.380
Dies paster elck op 't sijn. Noyt saghmen vromer leven,+
Noyt saghmen beter trouw, noch elck het syne geven,382

369
370
371
373
376
379
380
382

Hare gerechtigheydt en
trouwigheyt.

bier-en-brood: eensoort bierpap, met brood bereid. Hier bedoeld als een spijs die tot het
verderf leidt
vies: kieskeurig
Beginnen (...) te blasen: beginnen volgens de voorschriften van het boek (waarin de wetten
van de Suyp-stad staan) de glazen leeg te drinken
fenijn: verwijzing naar bepaalde drinkgewoonte (?)
suyp-Hans: meesterdrinker
een Santé voor ons: een dronk op onze gezondheid
keert: leegdrinkt
met (...) af-gesmeert: met tien slagen voor elk glas worden afgeranseld
trouw: eerlijkheid

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

+

102
+
+

118

385

390

395

400

Maer met een wacker oogh so warter nau gesien,383
Dat niemant of bedroch, of valsheyt sou geschiên.
Wanneer dees vreugde duurt, dan vangtmen aen te malen,385
Dan hoortmen wilt Musijck in velerhande talen:
+
Dan hoortmen Bacchus lof, ô Baccharaccher wijn!387 aant.
Ghy sult ons lust en jeughd en onse vreughde zijn.
O Bacche! edel Held! een kind van uwe moeder,
Van hooger stam gedaelt, ons aller Heer en broeder,
Ia broeder in den wijn. u Vader wie die is,
+
Dat hebben wy verstaen, maer 't is seer ongewis.392
Wy hebben wel verstaen, wanneer ghy quaemt te voren,393
Dat ghy twee moeders had, waer van ghy zijt geboren:
V moeder was een man, u moeder was een vrouw,
Om dat haer man en wijf met u verheughen souw.396
Vermits ghy in een droom ter werreld zijt gekomen,
So wierd uws moeders jeughd haer in een droom benomen:398
En daerom word verstaen, dat door u soete wijn
De kinders van de sorgh oock uytgesloten zijn.400
Wy zijn oock fris en jong, geen oudheyd kan ons schaden,401

383
385
387
392
393
396
398
400
401

nau gesien: nauwlettend op toegezien
malen: raaskallen
Baccharaccher wijn: wijn uit de Duitse stad Baccharach aan de Rijn (vgl. vs. 425) Voor
mythologische gegevens m.b.t. de Bacchus-figuur, zie Aantekening 3, blz. 127.
(marge) Vinum bimater: de wijn met twee moeders
te voren: te voorschijn
omdat: opdat
haer: zich
jeughd: maagdelijkheid
benomen: ontnomen
De kinderen van Bacchus (t.w. de wijndrinkers) behoed worden voor zorg
oudheyd: ouderdom

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

+

Verhael van Bacchus lof.

+

Vinum bimater.

Wy binden onse tijd aen uwe wijngaert-bladen:
Al zijn wy oud en grijs, en duycken na den grond,403
Ghy maeckt een vrolijck hert, een jeughdelijcke mond.
405 Geen smerten, noch so groot, ghy weetse wegh te dryven,
De naere suffery en kander niet verblyven:406
Wanneer ghy onse kruyn met uwe wiecken woelt,407
Dan worter pijn, noch smert, in onse ziel gevoelt.
Der Griecken hooge lof en willen wy niet roven,
410 Ons lof, haer onbekent, het hare gaet te boven,
Wy laten haer den roem, maer onse lof alleen,411
En heeft met haren lof in 't minste niet gemeen.

403
406
407
411

(al) duycken (we) na den grond: al zijn we behoorlijk krom
naere suffery: sombere verslagenheid
wiecken: vleugels
alleen: versterkt de door maer uitgedrukte tegenstelling
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Weest welkoom Asperin, Albani, Romanesci,+413
Weest Lachrimae gegroet, weest Nero, Graeco, Roßi,414
415
Vicentin, Fiascon, Falerno en Verdé,415
Vin Cotto, Candiott', en vette Malvasé.416
Klarette weest gegroet, de Grave, Court en Nantes,417
Van Frontinjac, Ai, Françoyse' en d'Hoogelantes:418
413

414

415

416

417

418

Namen van onsen tijd, den
Wijn-God toe ge-eygent.

Asperin: ?
Albani: witte wijn, waarschijnlijk uit de Albaanse bergen, bij Rome
Romanesci: wijn uit het gebied rond Rome
Lachrimae: droge, witte wijn uit Campania, de landstreek bij Napels
Nero: In het algemeen een benaming voor rode Spaanse wijn. Waarschijnlijk wordt hier wijn
bedoeld uit het gebied rond het riviertje Nera, ten noorden van Rome
Graeco: witte Italiaanse wijn
Roszi: rode Italiaanse wijn
Vicentin: waarschijnlijk wijn uit de streek van Vicenza in Noord-Italië
Fiascon: ?
Falerno: droge, witte wijn uit Campania (vgl. vs. 414: Lachrimae)
Verdé: Portugese wijn, bereid uit nog niet geheel rijpe druiven. Het is opmerkelijk dat in
deze opsomming van Italiaanse wijnen plotseling een Portugese opduikt.
Vin Cotto: gezien de naam moeten we hier denken aan wijn uit een (Italiaanse?) kuststreek
Candiott': waarschijnlijk een zoete wijn (candi = kandij)
vette: allerbeste (vgl. vs. 460: vette Kluyn)
Malvasé: zoete, witte wijn van Sicilië
Klarette: algemene benaming voor Bordeauxwijn
Grave: Franse wijn, verbouwd in de landstreek Graves
Court: wijn uit de Franse streek Courtenay
Nantes: wijn uit de omgeving van Nantes (het Loiregebied)
Frontinjac: Franse wijnsoort van bijzonder goede kwaliteit
Ai: idem
Françoyse': wijn verbouwd in de streek ten zuidoosten van Parijs
d' Hoogelantes: wijn uit de hogere streken van Zuid-West Frankrijk (haut pays)
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Wijn Dondri en Coignac, de Montamort, Anjou,419
420
Tourssaner, de Bordeaux, du Roy, en de Poitou.420
Canaria u roem, Vin Secco, en Condado,421
Piere-Semeines, Tint, Alcanto en Bastardo,422
Zy by ons in ghedacht, en dapperlijck ge-eert:
Wy wenschen dat u lof wierd dagelijx vermeert.
425 Weest Baccharach gegroet, ô kind van uwe Vader!425
Weest Meuselaer ge-eert, en Rinckous rijcke ader:426
Weest Deelen seer gemint, en Stinckert, Verne-wijn,427
Ghy Klingenbergh en Ments, en Hoocheym aen den Rijn.428
En waer in dat u lof mach by ons zijn vergeten,
430 Dat word u even-wel, ô Bacche! toe-gemeten:430
En watter tot u roem noch naerder dient geseyt,
Mach, na u eyghen sin, noch werden uyt-gebreyt.
Daer komt een vreemt geluyt van d'ander kant gedreven,
Bierana weest gegroet, ô voedsel van ons leven!+434
+
435
Vriendinne van ons hert, die ons gemoed verfrischt,
Lof van Bierana.
En hebt de sorgh en pijn uyt onse ziel gewischt.
Bierana waerde Bruyd! met u verscheyden drancken,
Wy geven u meer lof als Bacchus met sijn rancken,
En Ceres weest gegroet, die ons u vlechten schenckt,439
440
En 't goud-draed van u pruyck met uwen zegen drenckt.
Bierana weest gegroet, wy willen u vereeren,
419 Dondri: mogelijk is hier ‘Condrieu’ bedoeld, een Rhônewijn
Coignac: afkomstig uit de stad Cognac (ten noorden van Bordeaux); ongeveer dezelfde drank
als de huidige cognac.
Montamort: ?
Anjou: wijn uit de landstreek Anjou
420 Tourssaner: wijn uit de landstreek Tourai
Bordeaux: wijn uit Bordeaux
du Roy: wijn uit de omgeving van Beaune in de streek Bourgogne
Poitou: zeer veel gedronken wijnsoort uit de streek Poitou, ten zuiden van de Loire
421 Canaria: wijn afkomstig van de Canarische eilanden
Vin Secco: droge wijn
Condado: ?
422 Piere-Semeines: zoete Spaanse wijn (verbastering van Pedro Jiménez; zie: NTg. 54 (1961)
32-33).
Tint: rode Spaanse wijn (Sp. tinto = rood)
Alcanto: zoete Spaanse wijn uit Alicante, aan de oostkust van Spanje
Bastardo: zoete Spaanse wijn, herkomst onbel
425 Baccharach: Duitse wijn, afkomstig uit de omgeving van het Duitse plaatsje Bacharach aan
de Rijn, ten zuiden van Koble
ô kind van uwe Vader!: de Bacharachse wijn wordt hier voorgesteld als kind van de ‘vader’
Bacchus.
426 Meuselaer: Moezelwijn
Rinckous: zeer goede kwaliteit Rijnwijn
427 Deelen: wijn uit het Rijndal ten zuiden van Koblenz
Stinckert: wijn bereid uit de z.g. ‘stinkerd’, een bepaald soort onaangenaam ruikende druif.
Verne-wijn: ?
428 Klingenbergh: ?
Mentz: wijn uit de stad Mainz
Hoocheym: wijn uit Hochheim aan de Main, ten oosten van de stad Mainz
430 toegemeten: toegekend
434 Bierana: In de Gulden Ezel van Apuleius, een werk dat Pers noemt in ‘Aen den Leser’, heet
een der personen Byrrhaena. Het lijkt niet uitgesloten dat Pers op de naam Bierana is gekomen
door een associatie met de naam bij Apuleius.
439 Ceres: vgl. vs. 205
vlechten: graan(halmen)
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En met een groote pul dees vrolijckheyd vermeeren:
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Dewijl ghy dese vreughd met een gevulde maet,443
Vyt uwen rijcken schoot ons over-waeyen laet.
445 V naem is breed en wijd, by Duytschen meest verheven,445
Voorwaer aen 't trouwste volck den rechten lof gegeven:
Die wacker by den dronck, noyt swichten om u eer,447
Te houden in ontsagh, te loven meer en meer.448
Weest Lubec weest gegroet, ghy Zerbst met uwe krachten,
450 +Ghy Bremen en Hamborgh, wilt Dantzigh niet verachten:
En Rostoc dinght om prijs, en oock ghy Oldersom,449-451a451
Lof Turgou, Garlef, Strants, en ghy Brunswijcksche Mom.452
O Nederlandsche traen! wie sal u deughd niet prysen,453
En geven u den roem? wy willen u toe-wysen
455
De kranskens van de hopp', het koren en het goud,
De ayrkens van u deughd, dat ons den Nectar brouwt.456
Weest Rotterdam gegroet, ghy Delf ghy mooght wel roemen:

Verscheyden namen
Bierana toe-ge-eygent.

maet: vat
naem: roep, faam
breed en wijd: wijd en zijd
Duytschen: Duitsers, ook mogelijk - maar minder waarschijnlijk - is: Nederlanders
447 wacker: flink, vlug, bedrijvig
eer: object van Te houden in ontsagh
448 Te houden in ontsagh: een eerbiedige vrees hebben (voor)
449-451a Lubec, Zerbst, Bremen, Hamborgh, Dantzigh, Rostoc: destijds belangrijke Duitse brouwsteden
451 dinght om prijs: strijdt om de hoogste eer
Oldersom: bier uit Oost-Friesland
452 Turgou: bekende Duitse brouwstad
Garlef, Strants: ?
Brunswijcksche Mom: bepaalde biersoort uit Braunschweig
453 traen: drank
deughd: goede kwaliteit
456 Nectar: in de klassieke oudheid: godendrank
443
445
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Weest Haerlem weest verheugt, en oock ghy VVeesper bloemẽ:458
Weest Israël te vreên, Mol, Vytrecht met u vocht,459
460
En onse vette Kluyn die moeter zijn bedocht.460
O Iber! dat ghy hebt Breda ons afgenomen,461
Antwerpen, Mechlen, Gent, moet qualijck u bekomen:461-462
Wy hebben in u plaets een ander vond bedacht,463
En hebben al u konst in Rotterdam gebracht.
465 Noch Griecken was bekent, noch Romen wist u zegen,
En daerom is dees roem by d'Oude gantsch verswegen:
Maer wy van hooger Geest omhelsen uwe deughd,467
En drucken in de ziel de vruchten van u jeughd.468
Al watmen noch verswijght, wat namen datter leven,
470 Wat dient tot uwen lof, dat zy u toe-geschreven:
De heerlijckheyt en roem, de zeghen van u hand,
Die klinckt als een basuyn, en schatert door het land.472

Weesper bloemen: bier uit Weesp. De bloemen duiden het hoogste aan dat de stad voortbrengt,
in dit geval: bier.
459 Israël: naam van een biersoort; de oorsprong van de naam is niet duidelijk
Mol: ?
460 Kluyn: naam van een in Groningen gebrouwen biersoort
bedocht: bedacht, niet vergeten
461 Iber: Spanje (vgl. Iberisch schiereiland)
461-462 O Spanje! dat je ons Breda, Antwerpen, Mechelen en Gent hebt afgenomen, zal slecht voor
je uitpakken
463 vond: vondst, vinding
467 deughd: heerlijkheid
468 drucken in de ziel: laten ons sterk doordrongen zijn van
jeughd: bier was een betrekkelijk jonge drank, die in de oudheid nog niet bekend was
472 schatert: klinkt
458
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Wat Bacchus al bedrijft, en wat de wijn kan singen,+
Of wat het Bier vermach, dat moeter dan uyt-springen,
475
En yeder kraelt het zijn. Het was een jonger held.475
Het stierf een rijcke Keyser in 't gasthuys sonder geld.475-476
Ia wat tot sulck vermaeck, van Lietjens en Rondeelen,
Van Refereyntjens mee, een yeder weet te speelen,478
Een Kluytjen van Ian Kau, of hier een ander Lied,479
480
Of Haerlems drooge harten, ey drinckt doch datje swiet.480
Al raeckt het op een mijl niet eensjes aen malkander,481
't Is hier te byster fraey. Dan belckter weer een ander:482
Ruymt wat op mijn huysgesin, en wacht dees groote fluyt,483
En daer mee wanct eẽ volle kan, en 't leyt al in mijn huyd.484
485 Dan ruspt-me, gulpt en spouwt, met braken en met quylen:485
475
475-476
478
479
480

481
482
483
484
485

Wat Kluchten dat Bacchus
en Bierana voor den dagh
brengen.

kraelt: kraait, schreeuwt
Toentertijd bekende melodieën
Van: aan
Kluytjen van Ian Kau: de Klucht van Jan Soetekauw van J.J. Starter
Haerlems drooge harten: eerste versregel van een lied van Bredero in zijn Boertigh Liedboek.
Droge harten zijn dorstige mensen, liefhebbers van de bierkan.
swiet: zweet
Al klopt er helemaal niets van
te byster: geweldig, bijzonder
belckter: schreeuwt er
Ruymt wat op: a. ga eens een beetje opzij; b. word een beetje vrolijk
wacht: let op, pas op
wanct: wankelt
't leyt al in mijn huyd: ik heb het reeds naar binnen
ruspt-me: krijgt men oprispingen
gulpt: braakt
spouwt: spuugt
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Men seevert, kucht en hoest, men vloeckter by de mylen:486
Men speelter op de tang, op rooster en de pot,487
Op beentjens, op de Veel, en rammelt op het schot.488
Men drinckter op de ry, op 't wel-vaert van de borsten,489
490 Op letters van haer naem, gesontheyd van de Vorsten,
Op tal van haer geboort, op eere van haer stad,491
Ter eeren van de wijn, op reepen van het vat.492489-492
Dan schijnt de vriendschap groot, als in eẽ knoop gevlochten,
Hoe groot oock zy de kroes, men weygert geene tochten:494
495
Geseten sy aen sy, so vechtmen om de kroon,495
Men drinckter om den prijs, en om den hooghsten loon:
Daer is geen scheydens tijd: daer geltet heele kannen:
Men gater lustigh voor als wel-versochte mannen:498
Men strengelt voet aen voet, op datmen niet beswijckt,499
500
Maer liever, door den val, sijn over-winner wijckt.500
So broeders, gaet u gangh. wie olijckst weet te blaren,501
Die is de fraeyste man, die weet het best te klaren:502

seevert: kwijlt
by de mylen: enorm
487 men speelter op de tang: men maakt met een tang muziek, door erop te slaan
488 beentjens: botjes
Veel: vedel
schot: houten wand
489 wel-vaert: geluk, voorspoed
borsten: metgezellen
491 tal van haer geboort: leeftijd
492 reepen: bevestigingsmiddelen voor de duigen van een vat
489-492 allerlei typen heildronken
494 men weygert geene tochten: men slaat geen beurt over
495 vechtmen om de kroon: dingt men naar de overwinning
498 wel-versochte: wel ervaren, bedreven
499 beswijckt: bezwijmt
500 door den val, sijn over-winner wijckt: door de knieval (een bewuste overgave) onderdoet
voor zijn overwinnaar
501 olijckst: meest ongepast, lelijkst
blaren: schreeuwen
502 weet het best te klaren: weet het 't beste klaar te spelen
486
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Het leelijck is hier schoon, het schoon dat is hier vuyl,
De uyl is hier een valck, de valck is hier een uyl.504
505 Al swiertmen over dwars, en slinghert van ter syden,
Al gaen de broeders scheef te struycklen en te glyden,
Al gaense op het hoofd, en stappen met geweld,507
Al vallen sy in 't zand, en storten in het veld,
+
Al kruyssen sy de straet, met wenden en laveeren,
+
510 Al blutsen sy den kop, 't en raeckt niet aen de kleeren,510
Bacchus bewaert sijn
511
Kitte-broers.
Sy achten geen gestoot, noch voelen geene smert,
De wijn beschut den val, de wijn is in het hert:
Want Bacchus is haer God, die al dees lieve Quanten,513
Met kussens onder-stut, door Engels en Trawanten,514
515
En vrijdse van de dood: ten eynde sy voor al515
Niet raken om den hals, door een te swaren val.516
Noyt vreemder heerschappy. De kroes gaet dapper wancken,517
Het mesjen op de muts, de boeren van de bancken,518
Het ruyntjen van de stal, de stoelen en de banck,519
504 Variant op het spreekwoord ‘Iedereen meent zijn eigen uil een valk te zijn’; de betekenis ligt
voor de hand: de waarden zijn in de Suyp-stad geheel omgekeerd.
507 met geweld: onstuimig
510 blutsen: stoten
511 smert: pijn
513 Quanten: kameraden, makkers
514 Engels: engelen
515 Trawanten: dienaren, lijfv. achten
vrijdse van: behoedt ze voor
516 raken om den hals: om het leven komen
517 wancken: wankelen
518 Het mesjen op de muts: waarschijnlijk: het mes ligt klaar voor gebruik
519 Het ruyntjen van de stal: ongeveer hetzelfde als het mesjen op de muts (ruin - besneden
paard)
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De glasen en de kan, die nemen haren gangh.
Een kansjen gaeter om, daer krijghtmen dan een jaepjen,521
Een sneetjen in de koon, of hier een ander schraepjen,522
't Is; houd my of ick vecht, en al dat vreemde goed,
Dat raest, en schreeuwt, en tiert, gelijck een Beyert doet.524
525 Haer oogen staen in vlam, als kolen die daer branden,
De hayren staen gerecht, sy knarssen op de tanden,
De beenen staender schrap, de handen al gereet,
Te smyten hier en gints, te houwen eermen 't weet.528
So yemant totter dood gequetst, en komt te sterven,
530 Die moet met kous en schoen den droncken hemel erven:530
En 't is een kampioen, die ridderlijck sijn eer
Gewaeght heeft in den strijd, met kort of lang geweer.532

521
522
524
528
530
532

Een kansjen gaeter om: een spelletje wordt er gespeeld
jaepjen: snijwond
koon: wang
Beyert: mogelijk een verwijzing naar het nachtverblijf voor rondtrekkende vreemdelingen,
‘beyert’ geheten, dat berucht was om het rumoer dat er gemaakt werd
houwen: steken
met kous en schoen: op zijn gemak
kort of lang geweer: wat voor wapens dan ook
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Elck houd sijn eyghen veem, de alder-hooghste Staten533
Die willen haren roem by 't slechte volck niet laten:534
535
Maer yeder hout sijn gild, en 't is gelijck een schand,
Dat Ridders met den Boer gaen vechtẽ hand aen hand.
Noyt ambacht ofte staet: wat Phoebus kan verlichten,537
Of wat een sneeghe pen kan malen af en dichten,538
En is in 's werrelds rond, dat niet in dese stad,537-539
540
Sijn Burger-recht en koopt voor een geringhe schat.540
Mercurius en sou sijn Burgery niet weten,+541
So hy niet menighmael waer in dees Stad geseten,
En telden al dien slagh, en 't wonderlijck gesin:543
Gewis in dese stad daer schuylt wat seltsaems in.
545 Noch geen so hooghen staet heeft Iupiter verheven,545
Van die sich niet met vlijt na dese Stad begeven:
't Zy Keyser, Koning, Vorst, of Graef, of Edelman,
Elck wenscht na Bacchus glas, of na Bieranaes kan.548
veem: gezelschap
slechte: eenvoudige
Noyt: nooit een
Phoebus: kan hier zowel de zonnegod (‘waar de zon ook naar schijnt’), alsook de god van
de dichtkunst zijn (‘waar de dichters ook maar over schrijven’).
538 sneeghe: scherpe
537-539 Lees: ‘Noyt ambacht ofte staet (...) En is in 's werrelds rond (...).’
540 Burger-recht: poorterrecht; moest destijds worden gekocht.
541 Mercurius: god van de handel
Burgery: t.w. de burgers over wie hij regeert
weten: kennen
543 gesin: gezamenlijke volgelingen
545 Jupiter: Romeinse oppergod
548 wenscht na: verlangt naar
533
534
537
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Wat voor slag van volck in
dese Stad al te vinden is.

Wat Pallas oyt bedacht van treffelijcke wercken,549
550 Die kondy in dees Stad, en by dees geesten mercken,
De Sots-diẽst hout de kroon, en haer schijn-heylig kleed,551
Sit boven in de zael, en geene dienst vergeet:
Haer boecken zijn gevult met Bacchus liefste gaven,
Waer mede sy altijd haer drooge lippen laven:
555
En raden haer gemeent, op datse by den dronck,
Sich houden fris en gauw, en altijd even jongh.
De soete Philosooph, maer niet de viese prijen,
Die kan sich in dees Stad en na de wetten vlijen:
En 't is eens slockers hart, dat voor al 't school-gekijf,559
560
Laet varen dat gesnor, en giet wat in sijn lijf.560
Ghy Rymers, die den krans van Helicon wilt roven,561
Gewis u helle keel gaet yeder een te boven,562

549
551

559
560
561
562

Pallas: Pallas Athene, godin van de wijsheid; beschermster van kunsten en wetenschappen
treffelijcke: voortreffelijke, gewichtige
Sots-dienst: woordspeling op ‘godsdienst’
kleed: priesterlijk kleed, vandaar: bekleder van een religieus ambt (?)
soete: zotte, dwaze
viese: kieskeurige
prijen: verachtelijke mensen
slocker: dronkaard
school-gekijf: disputen
gesnor: ijdel geraas van woorden
Helicon: berg aan Apollo en de Muzen gewijd
helle: luide, helder klinkende
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Mits u geswinde breyn vlieght na een hoogher baen,
Wanneer ghy Bacchus hebt u offerhand gedaen.
565 En ghy die in 't Musijck en 't Spelen u gaet quyten,565
Wie kan u drooghe keel haer dorstigheyt verwyten?
En ghy Apellis geest, met u vermaerde hand,567
Sit stadigh by het vocht en schildert aen de wand.568
Ghy Meesters van het Recht, en van de kromme wegen,
570 't Is een verdrietigh stuck met pleyten zijn verlegen,570
En oock ghy Procureurs van een verkeerde saeck,
Hier is het glas, de wijn, het pleyt van u vermaeck.572
Ghy AEsculapi kroost, dat altijd in de kruyden,573
Na 't rijck AEgypten soeckt, naer 't Noordẽ of naer 't Zuydẽ,574
575
Quacksalvers van de konst, 't is u te grooten pijn,
Dat niet in Bacchus hof al uwe kruyden zijn.
Mercuri loose maets, die stadigh leght te wroeten,577
565 u (...) quyten: zich inspannen
567 Apellis: Grieks schilder (4de eeuw v. Chr.); gold in de oudheid als de grootste schilder
568 schildert: kennelijk heeft Pers hier gedacht aan een dubbele betekenis, t.w.a. schildert b.
hangt rond, doet niets. Hoewel we de indruk krijgen dat hij de eerste betekenis wil suggereren,
zal de bijgedachte aan de tweede zeker hebben meegespeeld. Ook een bet. schilderen =
bevuilen, die voorkomt in uitdrukkingen als in het hemd schilderen, is niet geheel uitgesloten.
570 met (...) zijn verlegen: belast zijn met
572 het pleyt van u vermaeck: het pleidooi voor uw vermaak
573 Aesculapi kroost: geneesheren; immers, Aesculapius was de god van de geneeskunde
574 Aegypten: hier gebruikt in de bet. van: land van tovenarij en oude wijsheid
naer 't Noorden of naer 't Zuyden: kan algemeen bedoeld zijn t.a.v. de hele wereld of beperkt
zijn tot Egypte
577 Mercuri loose maets: kooplieden; immers, Mercurius was de god van handel en winst
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En die den Indiaen en Muscovijt gaet groeten,578
Vol kommer en vol sweet, vol sorghen en vol pijn,
580
Hier leefdy in de vreughd, by Bacchus in de wijn.
Ghy kinders die van Mars tot stryden zijt geboren,581
Die 't vyer werpt uyt u oogh, en vlammen uyt u ooren,582
En die den klepper draeyt en aen den vyand brenght,583
Ghy janct na sulckẽ buyt, daer ghy met schroevẽ plengt.584
585 Ghy kinders van Neptuyn, die stadigh leght te wiegen,585
En kond op 't houten paerd gelijck de vogels vliegen,
Die nu tot aen de nel, dan aen de sterren raeckt,
Ick weet dat u dit vocht tot in de nieren smaeckt.
Ghy Visschers boven al, die in dees Stad gaet vangen,
590 't Is wonder dat de pul niet aen de mond blijft hangen,
Vermits de bracke grond, en d'over-soute locht,
Doet drooghen u gedarmt, doet gapen naer het vocht.

578
581
582
583
584

585

loose: slimme
verwijst naar de handel op Indië en Rusland
Mars: god van de oorlog
oogh, ooren: lichaamsdelen, ook delen van een kanon
klepper: strijdpaard
janct na: verlangt naar
schroeven: glazen
plengt: giet
Neptuyn: Neptunus, god van de zee
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Geen droogher volck van al, als die in 't zout bedolven,
Gaen vanghen zoute visch, en suypen zoute golven,
595
Dies smeeren sy haer keel, door al dit zoute goet,
En suypen dat het roust, gelijck een Visscher doet.596
Ghy die de konsten queeckt, en vultse door u boecken,597
Ghy Drucker en Barbier: ghy Glaser met u hoecken,598
Ghy Backer en ghy Schreur, ghy Kuyper en ghy Smit,599
600
Ghy komt ten offer mee, en drinckter uyt de Kit.600
Ghy Schoesters en ghy Maets, die 't Maecklen kan verrijcken,601
En die veel treeckjens weet, wat sit ghy hier te prijcken?602
Flux vlytigh op den tocht. hier is een groote stad,603
En daerje altijd drinckt uyt een vol-slaghen vat.604
605 En wie sich met den Bijl of Troffel kan geneeren,605
Die houden dese Stad en hare wet in eeren,
En wie de spoelen schiet, en door den beughel drijft,607
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
607

suypen dat het roust: uitdr.: zuipen als een ketter
konsten: wetenschappen
Glaser: glazenier
hoecken: werktuigen van de glazenier
Schreur: kleermaker
Kit: kan, vat
Schoesters: schoenmakers
treeckjens: kunstgrepen, trucs
op den tocht: op weg
vol-slaghen: zo groot als nodig
sich (...) geneeren: de kost verdienen
beughel: onderdeel van het weefgetouw
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By dees de kan en pul in grooter eeren blijft.
Geen Staten, noch geen ampt, hoe 't eenigsins mach wesen,
610 Dat niet in dese Stad ge-eert wort en gepresen:
Mits yder in dees plaets sich na sijn lusten geeft,611
So siedy hier de Wet waer nae een yeder leeft.

Wetten vande Suyp-stad.
VVie sich in onse Stadt vervoeght,614
615 Zy met ons order wel vernoeght.+
+

Bibe aut abi,

SNachts moet ghy altijd wacker zijn,
En nimmer nuchter by de wijn,
Op dat de dagh en 't groote licht,
Sie nimmermeer u aengesicht.
620
2 VVie 's morgens nuchtren yet belooft,
Die is van sin en breyn berooft:
VVant geen beloften zijnder goet,
Die 's morgens yemant nuchtren doet.623
3 VVie niet sijn recht bescheyt en doet,624
625 Noch met gelijcke mate groet,625
Die moet dry-dobbel, al is 't pijn,
Den Beker drincken mette wijn.627
4 U glasen meeten aen de kant,
Staen op-gevult tot aen de rand:629
630 VVie morst of stopt een halve ty,
Die raeckt niet sonder straffe vry.

611
614
623
624
625
627
629

mits: omdat
(marge) bibi aut abi: drink of vertrek (Lat.)
Wie niet op de juiste wijze reageert, t.w. op een dronk
met gelijcke mate: a. in gelijke mate; b. met dezelfde hoeveelheid drank
groet: een toost uitbrengt
al is 't pijn: al kost het moeite
aen de kant: aan de rand (van de tafel?)
een halve ty: halverwege
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5 Vervloeckt wie nuchter yemant stoot,631
Het is een teycken van de dood:632
Maer so ghy droncken yet bestaet,633
Dat is een loffelijcke daed.
635
6 VVie dat u schelt voor fiel of dief,635
't Is suycker, neemt het al voor lief:
Maer wie u noemt een sober man,
Verdraeght het niet. slaet mette kan.
7 Al slaedy, raesdy, vloeckt en sweert,639
640 Dat is by ons geacht, ge-eert,
De Dronckenschap niet wel en staet,
VVanneermen niet rontomme slaet.
8 VVie van ons scheyt recht op sijn gangh,643
Die sondight tegen onsen danck,644
645 Maer wie op strooye beenen gaet,645
Die kruyst den wegh, en hout de maet.646
9 VVie water in sijn wynen menght,
631
632
633
635
639
643
644
645
646

stoot: slaat, stompt
Het kost je je leven
bestaet: uitvoert
fiel: schurk
sweert: vloekt
recht op sijn gangh: in een rechte lijn lopend
danck: wil
op strooye beenen gaet: waggelt, onzeker loopt (vgl. vs. 1053)
Die kruyst den wegh: die gaat zigzaggend over straat
hout de maet: houdt zich aan onze regel
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En 't slechte nat in 't beste plenght:648
Die haelt by ons een groote schand,
650 En blijft verbannen uyt ons land.
10 So ghy uws vriends gesontheyd groet.
En dat met drooghe lippen doet,
Gewis de straf is so gestelt,
Als of ghy Bacchus selve schelt.654
655
11 Hier vindy Liesd' en 't hoogste Recht,
De meester doet hier als de knecht:
Hier sietmen slechts op goed bescheyt,657
En past maer op Gerechtigheyt.
12 Wie dus in onse Stad verblijft,
660 Die zy een burger ingelijft:
Of anders, so hem dit niet mond,661
Die gae uyt onse Stad terstont.

665

670

675

680

Gelijck in eene stroom sich spreyen vele vlieten,663
So komen na dees stad oock vele broeders schieten,
Die op dees soete vocht so dapper zijn geleert,665
Ia 't is een groote schand, die weer te rugge keert:
Wanneer dan een Signoor in Suyp-stad komt getreden,
Met syd' en met fluweel, met kostelijcke kleeden,
Met vedder-bos en pluym, en na het hof geçiert,669
Een yeder, als een Bye, om desen Ioncker swiert:
De buydel is noch rond, hy laet de schyven klincken,671
Hy noodight al de bend in sijn gelagh te drincken:672
+
Hy speelter den Monsieur, hy houd een groote straet,673
En maeckter den buhay voor yeder op de straet.674
De Calis-bende siet dees vetten voghel sweven,675
En seght; een van ons al moet met den Ioncker leven,676
En plucken hem so kael, tot hy in 't selve gild,677
Den Ioncker seght adieu, en al sijn geldjen spilt.678
Sy die, als in den nood, haer broeders niet beswijcken,679
Enwillen voor geen mensch haer seyltjen laten strijcken,680

648
654
657
661
663
665
669
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

plengt: giet (vgl. vs. 584)
schelt: beledigt
sietmen (...) op: let men op
mond: aanstaat
sich spreyen: uitlopen
dapper: in hoge mate
geleert. bekend
na het hof geçiert: volgens de mode van het hof uitgedost
schyven: geldstukken
bende: gezelschap
in sijn gelagh: op zijn kosten
hy houd een groote staet: hij maakt veel vertoon
buhay: poeha
Calis-bende: doordraaiersgilde
leven (met): (met) iemand optrekken
't selve gild: t.w. de Calisbende uit vs. 675
Ioncker: hier: zijn maatschappelijke status als jonker
haer broeders: hun kameraden, gildebroeders
beswijcken: aan het lot overlaten
En: hier gebruikt als deel van de ontkenning
haer seyltjen laten strijcken: onderdoen (voor iemand)
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Maer yder bruyct sijn konst, en schrobt by dag en nacht,681
Ten eynde sy voor al behouden hare pracht.
Als 't geldjen is verteert, geraeckt hy Calis-bende,683
Dan siet hy wel den nood, en klaeghd van sijn ellende:
685
Maer 't is dan al verbrast, dan volght hy d'oude sleur,685
En speelt, met Sint Reyn-uyt, den Ioncker en Seigneur.686
So 't beste kleed beswijckt, men maeckter vremde ployen,
Men weet sich, na den tijd, so seltsaem op te toyen,688
Na wonderlijcke snof, gehackelt en gesneên,689
690
Door 't wambays en de broeck, daer siẽ de naeckte leên.690
Noch swicht hy voor geẽ Prins hy soeckter bonte kleeren,
Een Rethorijckers tuygh, met vreemde hane-veeren:692
De woll' is hem te swaer: dit's recht een Ionckers dracht,
Een groots en edel hert veracht doch alle pracht.
695 Of zijn de koussen t'soeck, of voor den wijn te pande,695
Een barrevoetse gangh, dat waer te grooten schande:
Dies strijcken sy met swart, met root of hemels-blaeuw,697
Haer beenen, na de konst, met geel of ander graeuw.698
681 bruyct sijn konst: wendt zijn vaardigheid aan
schrobt: schraapt
683 geraeckt: komt bij; het is eveneens mogelijk dat hy een zetfout is voor by.
685 sleur: gewoonte
686 Sint Reyn-uyt: patroon van de drinkebroers
688 na den tijd: zoals de tijd dat voorschrijft seltsaem: zonderling
689 snof: mode
gehackelt en gesneên: gescheurd en ingesneden (ironisch bedoeld)
690 wambays: kledingstuk dat onder het bovenkleed werd gedragen, wambuis
692 Rethorijckers tuygh: kleren zoals de rederijkers die op het toneel dragen.
695 t' soeck: zoek
697 strijcken: bestrijken, insmeren
698 na de konst: volgens de regels van de kunst
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De quispels, voor de leus, die hangtmen noch ter syden,699
700 En met een halve kap so konnen sy haer lyden,700
En gaen als een Signoor, de handen in de sy,
De mantel wort gedraeyt en na de Signory.702
Het ander halve deel is hier of daer verholen,703
Of by de Nymph verset, of elders heen gescholen:704
705
En evenwel so blijft hy fris in sijn gemoed,
Want arme hoovaerdy dat is haer hooghste goed.
Het Ambacht van dees Stad, en die daer in hoveeren,+707
Bestaet in tuysschery en dobblery te leeren:708
In 't spelen op de Kaert, Rooms-steeck of Gelders troef,709
710
Cornuffel, Gefthem, hoc, of Lants-knecht, blinde schroef.710

699

700
702
703
704
707
708
709

710

ander: anders, in het andere geval
graeu: grauw, grijs (t.g.v. het straatvuil?)
quispels: kwasten
voor de leus: voor de schijn
ter syden: t.w. van het been
kap: bepaald soort mantel
haer lyden: zich tevreden stellen
gedraeyt: gedraaid, gewend
na de Signory: zoals het een heer betaamt
het ander halve deel: t.w. van de kap
verset: verpand
gescholen: verpand
hoveeren: brassen
tuysschery: dobbelen
Rooms-steeck: roemsteken, ofwel ‘romestecq’ (Fr.). Kaartspel waarbij het roemen, d.w.z.
het open op tafel leggen van de roem, de hoofdrol speelde. Mogelijk is de benaming
‘Rooms-steeck’ hier een satirische verwijzing naar het katholieke volksdeel.
Gelders troef: kaartspel dat met 9 kaarten door 4 personen gespeeld werd
Cornuffel: in het Duits, ‘Karnöffel’ geheten; het was een echt gokspel
Gefthem: geest hem (?)
hoc: uit Frankrijk afkomstig kaartspel. De vaste ruilkaarten werden ‘hoc’ genoemd
Lants-knecht: de internationale benaming is ‘lansquenet’. Een van de oudste Duitse
kaartspelen
blinde schroef:?
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Of na des teerlinx loop op 't Ticketack te spelen,711
Met allerleye list de schyven om te deelen,
Verkeeren of Premier, la Force, of Duyvel-jacht,713
Of wat eens Spelers geest voor aerdigheyd bedacht.714
715 Dan vangtmen aen met list, dan leytmen 't op bedriegen,
Dan sweertmen dat het roockt, en heet den andren liegen.716
Dan raecktmen over hoop, de schyven en het bort,
Die vlieghen na den kop, en alles wort gestort.718
So broeders van het nat, oor-grypers van de kannen,
720 Bier-snuyten als Kalkoens, en wel-versochte mannen,720
Zegh-broeders van den dronck, en van den vollen rous,721
Ghy stickt haest in u keel, en roept niet eens avous!722
Vry-lustigh by den dronck, als Mannen, wilt u reppen!
't Schijnt ofmen hier den wijn kan uy te slooten scheppen:
711
713
714
716
718
720
721
722

des teerlinx loop: het rollen van de dobbelsteen
Ticketack: spel met schijven en dobbelstenen, tegenwoordig ‘triktrak’ geheten
Verkeeren: spel met dobbelstenen en schijven
Premier, la Force, Duyvel-jacht: verschillende dobbelspelen
aerdigheid: vernuftigheid
dan sweertmen dat het roockt: dan vloekt men vreselijk
gestort: neergegooid
Bier-snuyten als Kalkoens: (...) met neuzen zo rood als kalkoenen
wel-versochte: zeer ervaren, bedreven
Zegh-broeders: ‘gelag’-broeders (vgl. Du.: Zeche = gelag)
rous: roes
avous!: proost

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

En 't suypen is doch eer: hy word een dapper man,725
Die met een volle rous kan leven mette kan:
En breeckt ghy dan den hals, wat kan u 't sterven schaden?727
Ghy sult doch in den wijn of in Bierana baden,728
Of om u groote gonst, die ghy aen Bacchus toont,
730
't Is licht dat hy u noch met groene rancken kroont.730
Want wie door dranck verrast,door't drinckẽ raect om 't leven,
Sijn ziele wort terstont aen Bacchus over-geven,
En 't is een edel Held, en in den hooghsten graed,733
Wie 't lichaem voor het land, en voor de vryheyd laet.
735 Ick wil nu van de dood, en van haer uyt-vaert spreken,
Waer Bacchus sijn banier komt ridderlijck op-steken,736
En troost sijn lieve Maets met eenen vollen rous,
En tot de laetste fooy, op't troostelijck avous.738
Een sonderlinghe treck, van Bacchus eerst gevonden,739
740 En tot een Testament sijn broeders toe-gesonden,
725

725
727
728
730

733
736
738
739

doch: toch, in elk geval
hals: ‘de hals breken’ = sterven
doch: zeker
licht: hoogstwaarschijnlijk
noch: bovendien
groene rancken: t.w. wijnranken
graed: stand
banier: vaandel
fooy: afscheidsdronk
troostelijck: hier gebruikt m.b.t. het overlijden
sonderlinghe: bijzondere, speciale
treck: neiging
eerst: vóór ieder ander
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Op dat sy by den dronck, en in den laetsten nood,
Zijn manlijck in de weer, en stryden totte dood.742
Daer was van hoogher stand een Capiteyn gestorven,+
Een Ridder van den VVijn, die over al gesworven,
745
En yvrigh in sijn wet, sat stadigh boven aen,745
En dienden Brandamoor, Klarette en Bieraen.
Die midden in den smoock, sijn vyand onder oogen,
Dorst als een Kampioen sich Ridderlijck vertoogen:748
En voor aen in de tocht, en altijd in 't geweer,749
750
Lagh glasen, pijp en lont gestadigh by hem neer.
Die eene dobble knoop was voor de keel geschoten,751
So dat de wijn, eylaes! sijn gorghel hiel gesloten:
Dies smoord hy in dit vocht, en in dees droeve nood,
Geraeckt' hy om den hals, en ijlde na sijn dood.754
755 Een over-groote rouw verrees door 't haestigh sterven:
Gewis, riep yeder een, hy moet den Hemel erven,
Want soo het goede baet, dat hy so vlytigh mient,757
Aen Bacchus heeft hy dan den Hemel wel verdient.
Daer was een groot gevolgh van alderleye Staten,759
742
745
748
749
751
754
757
759

manlijck: manhaftig
yvrigh: vlijtig
boven aen: op de hoogste plaats
Kampioen: krijgsheld
tocht: legerschare
in 't geweer: onder de wapenen (hier bedoeld als: glazen)
dobble knoop: wellicht een zekere hoeveelheid drank (?)
Geraeckt' hy om den hals: kwam hij om het leven
na: naar
mient: nastreeft
Staten: rangen, standen
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Doodt eens Capiteyns.

760 De uytvaert wiert bestemt van veelderley Prelaten,760
De Adel en het volck, en van de fijnste slagh,
De Kitte-broers van 't gild, die quamen voor den dagh.762
Van voren ging een hoop, die met gesangh en weenen,+
Beklaeghden syne dood met luchten en met sténen,
765
Waer neffens Ganymeed gingh met een groote kan,765
En troosten dese broers, en schonck gestadigh an.
Ten eynden dese rouw niet sou te droevigh wesen,
So wiert Silenus eerst voor allen uyt-gelesen:768
Die met sijn vrolijck hert en quicken die hy weet,769
770
En met een groote pul, verdryven sou haer leet.

760
762
765
768
769

bestemt: gezongen
Prelaten: geestelijken (met eretitel)
Kitte-broers: drinkebroers
Ganymeed: schenker van de Goden (myth.)
Silenus: opvoeder van Bacchus
quicken: grappen
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Dies wierd' het Lijck gevoert, gelijckmen binnen Romen771
De Zege-feesten vyert: die met haer pompen komen,772
In een verheven koets, met kranskens en met lof,773
En voeren haren Held nae 't Capitolisch Hof.774
775 Dees Held wiert oock vereert, triumphelijck verheven,
En om sijn vrome daed den hooghsten lof gegeven:776
De ranxkens van de druyf, de spruytjens van de hopp',777
De ayrkens, en het klim, om-woelden synen kop.778
Sijn lichaem lagh in 't groen, met trossen over-laden,
780 Geschildert en gekranst met frissche wijngaert-bladen:780
Sijn schilden, en 't geweer, de pypen en de kan,781
Betoonden dat hy was een dapper Edel-man.782
Dus wasser groot gevolgh, en grouwelijck krioelen,
Een droeffelijck geween, een sonderling gewoelen,784
771
772
773
774
776
777
778
780
781
782
784

Dies: aldus, zo
Zege-feesten: triomstochten
pompen: pracht en praal
verheven: a. versierde, opgetooide; b. hoge
lof: gebladerte, lover
Capitolisch Hof: het ‘Capitolium’ is de tempel die in de oudheid het religieuze centrum was
van het antieke Rome
lof: betekent hier zowel ‘eer’ als ‘lover’, vgl. vs. 779
spruytjens: uitlopers, knoppen van een gewas
ayrkens: korenaren
klim: klimop
Geschildert: zeer mooi versierd (vgl. vs. 802)
schilden: wapenschilden
geweer: wapenuitrusting
betoonden: toonden aan
sonderling gewoelen: uitzonderlijk gewoel, rumoer
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En yeder was besorght, dat over-mits de rouw,785
Sijn hert van al 't gehuyl by na versticken souw.
+
De groote God des Wijns, de vreughde van haer leven,787
Sat op een gulden koets, seer konstelijck gedreven,788
Met horens op sijn hoofd, met kranssen van den ranck,789
790
En troosten sijn gevolgh met d'alder-beste dranck.
Sijn paerden gingen traegh, de Panthers en de Leeuwen,791
Door over-groote rouw, begosten seer te schreeuwen:792
Broer Ezel, lang-ge-oort, die maeckten groot geluyt,
En parsten, door den rouw, de vochte traentjens uyt.
795 Hier volghde d'hooghe Staet, de Adel en Je Heeren,795
En die in Bacchus gild sich ruyterlijck geneeren:796
Met roemers in de hand, en fluyten na de grond,797
En dickwils, door den rou, was 't glaesjen aen den mond.
+
Bierana was geçiert, en pronckte met haer verwen,799
800 Met strenghels fijn van sy, met vlechten van de terwen,800
785

785
787
788
789
791
792
795
796
797
799
800

over-mits: ten gevolge van
haer: hun
koets: staatsiewagen
gedreven: bewerkt
Bacchus werd veelvuldig voorgesteld met hoorns op het hoofd en met wijnranken omkranst
Deze dieren treffen we vaak in de omgeving van Bacchus aan
begosten: begonnen.
Heeren: titel van hen die gezag uitoefenen. De Adel en de Heeren vormen samen d'hooghe
Staet, d.w.z. de hoge stand
ruyterlijck: zoals een krijgsman, flink
sich (...) geneeren: zich gedragen
fluyten: glazen (hoog, smal model)
na de grond: tot bijna op de grond
verwen: kleuren
strenghels: strengen, lokken
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Om-wonden mette hopp', en met so menigh bloem,
Geschildert om haer hoofd, tot eere van haer roem.802
De broeders van haer veem die volghen haer als mannen,803
Met pullen van haer vocht, met vaenen en met kannen,804
805
En deên de laetste eer, haer broeder, die de nood
Gebracht had in 't verdriet, en in de naere dood.
Heer Brandamoris self quam met sijn gryse haeren,+
En met sijn brave baert so statigh aengevaren,808
En schonck sijn lieve maets een soopjen van canneel,809
810
Tot stercking van haer hert, en smeering van haer keel.
Hy saeter braef geçiert, de Harpen en de Velen,811
De Fluyten en 't Musijck die liet hy lustigh spelen:812
En troosten al sijn volck, dat niet te grooten smert,813
Of al te droeven rouw, beklemmen sou haer hert.
815 Vulcanus kreegh de snof, die quam hier mee te blincken,815
Wel moedigh op den draf, niet als hy plach te hincken:816b

802
803
804
808
809
811
812
813
815

816b

Geschildert: zeer mooi versierd (vgl. vs. 780)
veem: gezelschap, gilde
vaenen: potten
brave: statige, fraaie
aengevaren aangereden
soopjen van canneel: slokje kaneellikeur
braef geçiert: fraai uitgedost
't Musijck: de muziekinstrumenten
dat: opdat
kreegh de snof: kreeg het in de gaten
mee: eveneens
blincken: schitteren
niet hinkend zoals hij gewoon was
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Brandamoris

Maer rollen van toeback die voerd' hy in sijn hand,817
En Mopsus blies het vyer, en stack het in de brand.+818
Tot teycken van haer rouw, so droeghen in haer handen,
820 Sijn broeders smoock en lont, de pypen op haer banden,820
En eerden al-gemeen haer Goden, met een sangh,
Ter eeren van de wijn, en van de soete dranck.822
De alder-braefste Held, sy songen, die ervaren,+823 aant.
Voor 't vrye land sijn lijf, noch leven wilde sparen,
825
Die is hier nu gevelt, verslaghen noch gedood,
Maer een te harden dronck die bracht hem in den nood.
Die t'wylen in der nacht de heldre sterren bloncken,827
Of Phoebus ons om-glanst, gestadelijck was droncken:828
Hielt ridderlijck de pull', en kampten met het glas,829
830
Van boven met een stroom, van onder met een plas.830

817
818
820

822
823
827
828
829
830

+

Vulcanus.

Camerarius describit
Epitaphium cujusdam Bibuli.
Heus hic suus est Ofselius,
Bubalus, Bibulus, qui dum
vixit aut bibit aut minxit.Heus
hic suus est Offelius,
Bubalus, Bibulus, qui dum
vixit aut bibit aut minxit.

Maer: geeft hier geen tegenstelling aan t.o.v. het voorgaande, maar dient slechts ter inleiding
van een nieuw tekstgedeelte Tabaksbladeren werden destijds in rollen verhandeld
Mopsus: In de klassieke mythologie slechts bekend als herder-figuur. De relatie met Vulcanus
is ons niet duidelijk.
smoock: tabak
op haer banden: tussen hun hoedbanden (destijds was het gebruikelijk de pijp tussen de
hoedband te dragen)
soete: aangename
(marge) Over het grafschrift van Camerarius, zie Aantekening 4, blz. 127.
ervaren: bedreven, bekwaam
t' wylen: terwijl
Phoebus: bijnaam van Apollo, de god van (o.a.) het licht. Vss. 827-828a zijn derhalve te
interpreteren als ‘nacht en dag’
kampten: streed
Van boven met een stroom ingietend, zodat het er van onder met een plas uitkwam
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De Priefters, om de rouw wat breeder uyt te drucken,
En om een groot genot uyt desen man te plucken,832
Versierden eenen vond, van haren mee-gesel,833
En wien men most, ter eer, op-bouwen een Kapel:834
835 +Al-waermen alle Maend te bee-vaert most verschynen,
Met offer en gesucht, met kostelijcke wynen.836
Wat Wandelaer daer heen mocht nemen synen gangh,837
Sou tweemael, door den rouw, beproeven synen dranck.838
Ten derden-mael, sou hy dat heyligh graf begieten,
840 En laten 't dorstigh lijck noch van de vrucht genieten.
En voor een innigh hert, so souder zijn gestelt,841
Naer 't tuyghen van 't gemoed, een eerlijck offer-geld.842
De Koster, om altijd den Broeders op te wecken,843
Sou kannen, fijn van stof, en al de klocken trecken,844
845
Van suyver Cristalijn, en yeders hooge geest,
Sou 't braefste van sijn deughd vertoonen op dit feest.846
832
833
834
836
837
838
841
842
843
844
846

plucken: verkrijgen
Versierden eenen vond: bedachten een aardigheid
En wien: en wel dat men voor hem (?)
gesucht: gezucht, als uiting van droefheid
kostelijcke: lekkere, ook: dure
Wandelaer: pelgrim
beproeven: proeven
innigh: vroom
Naer 't tuyghen van 't gemoed: volgens of na het belijden van zijn overtuiging
eerlijck: fatsoenlijk
op te wecken: te waarschuwen
kannen (...) trecken: kannen te voorschijn halen
klocken trecken: klokken luiden. N.B. klocken kan ook ‘glazen’ betekenen
't braefste van sijn deughd: het beste van zijn karakter
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Men bouwt desen Held een
Kapelle.

En d'alder-grootste Pull' sou d'hooghste zijn verheven,
Sou hanghen aen 't Outaer, tot tuyghnis van sijn leven:
Want wie dat in dees kamp hem treffelijcksten quijt,
850
Sou zijn de waerste man, de vroomste in den strijd.850
Laet dan een innigh hert oock by den dronck verschuylen,851
't En schaet niet dat men sucht en droeffelijck gaet huylen,
Want dit is Bacchus vond, die heeftet eerst gedaen,
En wat de Gecken past, dat staet u aerdigh aen.
855 +De Mymers bootsten af de potsen naer het leven,855
En dese konst is mee aen Bacchus over-geven.856
Wijn past oock wel by rouw, sy voeren eenen naem,
+
Barmhertigheyd en wijn die passen wel te saem.
Sijn Graf-stee was een Vat, van boven wat verheven,
860 (Een Graf van hooger eer, aen desen Held gegeven:)

850
851
855

856

+

Mimi, waren die alles
naebootsten.
De Duytschen seggen:
VVein komt van weinẽ.

waerste: betrouwbaarste
vroomste: dapperste
innigh: vroom
verschuylen: zijn toevlucht zoeken bij
Mymers: In de Griekse en Romeinse literatuur: de speler van een ‘mimus’, d.i. een realistisch
kluchtspel dat gebeurtenissen uit het dagelijks leven uitbeeldde. Mimiek nam in deze spelen
een steeds grotere plaats in. Later kwamen hieruit de pantomimes voort.
over-geven: toegewijd
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Die in den besten wijn, en 't Baccharachse nat,
Sou rusten na sijn dood, hem drincken altijd sat.862
Terwijl hy lagh en swom, en in de most te duycken,863
Was 't hert by na verflauwt, en koste niet ontluycken:864
865
De broeders, door den rouw, en 't huylen over-luyt,
Die lickten pull en glas, en al de pypen uyt.
Noch wasset niet gedaen: na datmen al de glasen,
De kannen had geveeght, de pypen uyt-geblasen,868
Verreesser een allarm, daer wanckten glas en kan,+869
870
De pypen en toeback, en kroonden desen man.

862
863

864
868
869

Hare beluydinge over de
dooden.

hem: zich
Terwijl: doordat
Toen hij in de wijn lag te drijven en zich er telkens in onderdompelde (contaminatie van lagh
en, resp. lagh te?)
ontluycken: vrolijk worden
geveeght: leeggedronken
allarm: groot rumoer
(marge) beluydinge: het luiden van de klok
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‘Gelijck een sware buy van harde hagel-steenen,
‘De harde eycken breeckt, en 't vaste scheurt van eenen:
‘So barst een felle storm van allerleye slagh,873
‘Van glasen, pull' en kan, en maeckten groot geklagh.871-874874
875 Of als men in een heyr den krijghs-man wil begraven,
En Charon hem te scheep voert na de groote haven,876
Dan staen sy op de strand, en sien hem in de vloet,
En doen hem noch van verr' een Ridderlijcke groet:
Dan hoortmen een gekraeck van blixem en van donder,
880 Van roock, van vyer en damp, van boven en van onder,
Elck singht hem den adieu, daer speeltmen traf, traf, traf,881
Dit is de laetste tocht. De Broeder is in 't graf.
't Was even so gestelt, doen ginckmen noch, ter eeren,883
Dees Ridders hooge lof en dapperheyd vermeeren,
+
885
En maelden op sijn graf: Hier leyt een dapper Man,
Die alles heeft versocht met Venus en de kan.886
Had Phoebus oyt met gunst sijn speelnoots over-goten,887

873
871-874
874
876
881
883
886

887

slagh: aard, soort
Hier zijn de aanhalingstekens bedoeld om de lezer te attenderen op de vergelijking
geklagh: geweeklaag
Charon: gold in de antieke wereld als de oude veerman die de schimmen van de overledenen
in ontvangst nam en ze over de Styx zette in een wrakke boot
traf, traf, traf: klanknabootsing voor het geluid van de trommels
even so: op dezelfde wijze
versocht: beproefd
Venus: Rom. godin van liefde en schoonheid. De combinatie van wijn en liefde (resp. Bacchus
en Venus) is een bekend literair motief
Phoebus: bijnaam van Apollo, beschermer der kunsten, m.n. de dichtkunst; aanvoerder van
de muzen, de zanggodinnen
speelnoots: hier: muzen

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

+

Graf-schrift.

So zijn uyt Bacchus geest Poëten heer gevloten:887-888888
Met klachten over 't Lijck, vol ridderlijcke stof,
890
En stelden dit gedicht tot sijn onsterflijck lof:
Hier leyt een edel Held, die in den VVijn most leven,
En die de VVijn, eylaes! den dood-steeck heeft gegeven:892
Die 't smoken, en het spel, en 't glaesjen had besint,893
Die leyd nu sonder spel, en smoock, en sonder wind.894
895 Sy maeckten een gesangh, ten eynde hy mocht sweven,895
En op der Helden tong gedurighlijcken leven,
En blaerden over-luyd, sijn daden en geslacht,897
En belckten synen lof tot over middernacht.898

887-888
888
892
893
894
895

897
898

zoals Phoebus (...), zo zijn uit Bacchus' geest (...)
heer gevloten: voortgekomen
die: aan wie
besint: liefgehad
wind: adem
ten eynde hy mocht sweven: opdat hij in de geest (van de nabestaanden) zou voortleven.
Kennelijk doelt Pers hier op de functie van de poëzie als medium om personen onsterfelijk
te maken (vgl. vs. 890: dit gedicht tot sijn onsterflijck lof).
der Helden tong: de tong van de helden (t.w. de helden in het drinken)
blaerden: schreeuwden
belckten: schreeuwden, m.n. gezegd van dronkaards (vgl. vs. 482)
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Rouw-dicht,
Stem: Eradi Majo.

TReurt nu Bierhanen,899
900 Treurt Ninnaerts van het edel Nat:900
Drinckt nu met vaenen,901
Dees Held leyt nu al in het vat:902
Treurt, treurt, om dese man,
En troost u mette kan.
905

2 Scheyt niet voor morgen,
Och laet de Son geen rouwe sien!
Wegh werrelds sorgen!
Wilt uyt ons hert en oogen vliên,
Weest welkoom lieve wijn,
910 Ghy sult ons trooster zijn.
3 Al ons vermaken
899
900
901
902

Era di Majo: het was in de mei (N.B. Het is niet bekend om welke melodie het hier gaat).
Bierhanen: drinkebroers
Ninnaerts: drinkers
vaenen: inhoudsmaat voor drank, m.n. voor bier
vat: doodkist. Let op de dubbele betekenis van dit woord; immers, de gestorvene wordt in
een echt wijnvat begraven (zie: gravure)
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Alleen hangt aen u edel vocht:911-912
Wegh sorgh en waken!
Wy kiesen een veel beter tocht:914
915 Wy kiesen d'ed'le traen,915
Die doet de smert vergaen.
4 Siet eens wat vreughden,
Geschied ons edel Kampioen:918
Dees Held vol deughden,
920 Die stierf heel buyten ons vermoên:920
Hy leeft noch in den wijn,
En sal onsterflijck zijn.
5 Hy leeft vol eeren,
Vermits sijn deughd is wijd vermaert,
925 Dies wilt vermeeren925
Sijn lof, en sijn oprechten aert:926
't Vol-suypen is geen schand,
Maer lief d' aen 't Vaderland.
6 Suypt sonder vreesen,
930 Suypt pullen, kruycken, glasen uyt:
Wilt treurigh wesen,
En maeckt doch geen te naer geluyt:932
Maer singt, wie droncken sterft,
Der Dronckerts Hemel erft.
935 So lang de buydel klinckt, en 't offer-geld wil vloten,935
Is elx geloove vry, en niemand word verstoten:
Maer anders also haest het beursjen wort te kael,937
So leyd de vriendschap neer, en 't offer t'eenemael.+938
Men siet hem over dwars, en grennickt van ter syden,939
940 Paep Ninna mach hem sien, noch hooren, nochte lyden:940

Hoe lang sy in dees Stad
mogen bancken.

911-912 Al ons vermaak hangt alleen af van uw edel vocht, t.w. de wijn
914 kiesen: verkiezen, de voorkeur geven aan
tocht: gemoedstoestand. Bedoeld wordt hier: een gemoedstoestand die beter is dan het sorgh
en waken in vs. 913
915 d' ed'le traen: hier: de wijn
918 Kampioen: strijder, krijgsman
920 vermoên: verwachting
925 Wilt daarom vergroten (...)
926 hendiadys: de lof van zijn rechtschapen aard
932 doch: toch, niettemin. In vss. 931-932 worden de aanwezigen dus opgeroepen treurigh te
zijn zonder daarbij een te naer (d.w.z. te somber) geluyt te maken
935 vloten: rollen (fig.)
937 also haest: zodra
938 t' eenemael: tegelijkertijd
939 men siet hem over dwars: men kijkt hem minachtend aan
grennickt: lacht verachtelijk
van ter syden: van opzij
940 (marge) bancken: verblijven, met de bedoeling om te eten en te drinken
Paep: priester
Ninna: afgeleid van het ww. ninnen: drinken. Zeer waarschijnlijk een door Pers zelf bedachte
naam.
mach: kan
lyden: verdragen
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Want alsoo haest hy derst de schyven en de klanck,941
Dan heeft hy geen geloof, dan gaet de broeder manck.942
Doch eer hy gaet haes-op, wat sietmen vreemde dingen!943
Al watter is bemind, dat moeter eerst uyt-springen,944
945
De mantel en de broeck, en al sijn beste pand,945
Dat laet hy in de kroegh, voor Venus aen de wand.946

941
942
943
944
945
946

derst: mist
schyven en de klanck: geld
dan heeft hy geen geloof: dan vertrouwt men hem niet
dan gaet de broeder manck: dan mist de broeder iets
eer hy gaet haes-op: voor hij weggaat
uyt-springen: te gelde gemaakt worden
pand: bezittingen
voor Venus aen de wand: ter ere van Venus (laat hij zijn zijn bezittingen) aan de wand
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De konstjens die sy doen, om schynen noch in d'oogen,947
Zijn wonderlijck en vreemd, gespeckt met menigh logen:948
Geen Vogelaer en speelt op so vermeynden fluyt,949
950
Als dit geselschap soeckt te jancken na den buyt.950
Maer als de hope faelt, hy laet Violen sorghen,951
De kraen is dan verstopt, en niemant wil hem borghen:952
So gaet hy wegh ter sluyck, en kiest een ander padt,953
+
Verlaet sijn Kameraets, en dese lieve Stadt.
955 De vriendschap is dan t'soeck, en niemant wil hem kennen,
De broeder moet hem nu in Calis bend gewennen,
En fluyten op den duym. hy heeft een holle tas,957
En krauwt dien wilden kop, en vloeckt pots dis und das,958
Pots tausent lapperment. dan soecktmen loose vonden.958-959959
960 De locht is dan te koud: daer zijn te zoute gronden,960
947 konstjens: kunstjes, trucs
om schynen noch in d' oogen: om in de ogen van anderen nog wat te lijken
948 logen: valsheid
949 Vogelaer: volgelvanger
vermeynden: gewaande, bedrieglijke
950 soeckt: hard bezig is
jancken: schreeuwen (t.w. van verlangen)
951 hy laet Violen sorghen: uitdr.: hij maakt zich geen zorgen om de afloop
952 de kraen is dan verstopt: hier: hij krijgt niets meer te drinken
borghen: geld lenen
953 ter sluyck: tersluik, heimelijk
957 fluyten op den duym: uitdr.: niets te eten of te drinken krijgen
holle tas: lege buidel
958 krauwt: krabt.
958-959 pots dis und das (...): bastaardvloek
959 loose vonden: valse voorwendselen
960 dit zijn de loose vonden, waarvan in vs. 959 sprake is
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Spelẽ haes-op.

Men speelter banckerot, en soeckt een ander kans,961
Men loopt als een schavuyt, of een gepluckte Gans.962
Het hayr steeckt door den hoed, de billen door de kleeren,
De hosen noch de schoen en konnen hem niet deeren:964
965
Een barre-voetse gangh die maeckt hem knap en fris,965
't Gelap van kous of schoe, te veel gefutsel is:966
En waer toe doch 't verschiet van veelderhande kleeren?967
Daer d'alder-braefste swaen draeght eenderleye veeren,968
En 't schaepken eene woll'. 't is moeyelijck verdriet,
970
Waer datmen groot geveegh van al de kleeders siet.970
Hy kan met weynigh woll' hem treffelijck geneeren,971
En 't sparen, door gebreck, wel dapperlijcken leeren:972
En 't is een lastigh werck, om verr' een wegh te gaen,973
Met schoenen zijn gedruckt, met kleeders zijn belaen.973-974a
975 Daer hinckt de broeder heen, en wandelt sijnder straten,
En moeter al sijn maets en sijn confraters laten:976

961
962
964
965
966
967
968
970
971
972
973
973-974a
976

Men speelter banckerot: men stuurt het aan op een bankroet
een gepluckte Gans: zegswijze om aan te geven dat men geheel berooid is
hosen: a. kousen; b. broek
knap: vlug
Het lappen (...) is immers te veel geknoei, gedoe
verschiet: grote hoeveelheid
alder-braefste: allermooiste
geveegh: gesleep
hy kan (...) hem geneeren: hij kan het stellen (met), zich behelpen (met)
dapperlijcken: heel goed
lastigh: onaangenaam, ook: moeilijk
Om ver weg te gaan, terwijl men door schoenen wordt gehinderd
confraters: collega's, ambtsbroeders (hier ironisch gebruikt)

Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven

121
+
+

137

Och 't is te droeven stuck, en een te naeren gangh,
Dat hy van dorst verstickt, en krijghter geene dranck.
Hoe bangh siet hy te rug! wat is 't een droevigh suchten!
980 De broeder moet door nood, en om 't geloove vluchten,
Want dat is schoontjes uyt: en moet so balling zijn,981
Sich spenen van het bier, en drincken geenen wijn.982
Ach! wat is 't groot verdriet, al is hy schoon bedorven,983
En, door sijn groot geswelgh, al levendigh gestorven,984
985
En dat al sijn gebeent vast rammelt mette dood,985
Noch blijft hy even groots, en klaeght van geene nood.986
Dies treft hy 't eerste Land van Nae-dorst, met vier dorpen,+
Als Droogh-keel, Nimmer-wat, Vonck, Suyp-niet, om te slorpen.988
Het Tweed' is Gelde-loos, met Dorpen gantsch veracht,
990
Als Hoop', Troost, Sonder-vriend, in arremoe versmacht.990
Het derde Spae-berouw, daer Licht-hert, Kleyn van sorgen,991
Aen Vroegh-bedorven leyt, en Al-te-laet tot morgen.
981
982
983
984
985
986
988

990

991

schoontjes uyt: helemaal afgelopen (dat verwijst naat 't geloove)
sich spenen van: zich onthouden van
schoon: helemaal
geswelgh: brasserij
vast: al
groots: trots, fier
als: namelijk
Vonck: dorst
slorpen: slurpen
als: zoals (vgl. vs. 988)
Troost: hulp (ook: verkwikking, lafenis)
versmacht: omgekomen
Spae-berouw: laat-berouw
Licht-hert: opgewekt
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Verkeeren dan in de
berooyde Dorpen.

Het vierde Sint Reyn-uyt, daer Kael-bil, Al-verbrast,993
Aen Kost-verloren schiet, en is aen Calis vast.994
995 Ter syden loopt een wegh nae 't Hoofd der goeder hope,995
Wat moeyelijck om gaen, doch eerelijck om loopen,+996
En daer men door de deughd, en door gestade vlijt,
Door 't klimmen wert verhoogt, verbetert door den tijt.998
Doch al verloren moeyt, de wan-hoop leyt ter syden,999
1000 't Verdriet is op den hals, de armoe en het lyden:
Men is den luyen gang, en 't droncken pad gewent,
Men heeft de Goede Hoop, noch haven niet gekent.1002
En waerom hier gekeert? hier moetmen wroeten, graven,1003
Steets passen op den dienst, en wercken als de slaven,1004
1005
Hier moetmen sijn beroep en zeghen vroegh en laet,1005
Met sorghe sien te moet, eer datse elders gaet.1006

993
994
995
996
998
999
1002
1003
1004
1005
1006

Sint Reyn-uyt: patroon van het door-draaiersgilde (vgl. vs. 686)
Aen (...) schiet: zich uitstrekt tot Calis: berooid (vgl. vs. 675: Calis-bende)
't Hoofd der goeder hope: zinspeling op Kaap de Goede Hoop
eerelijck: loffelijk
verhoogt: vooruitgaan in eer of aanzien
leyt ter syden: is dicht in de buurt
verwijzing naar Christus? (vgl. I Tim. 1:1).
hier (2de): d.w.z. op de goede weg
passen op den dienst: zorg dragen voor de dienst, het werk
beroep en zeghen: werk en voorspoed
sien te moet: afwachten
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De goede hope wort
veracht, en de wanhope ter
hand genomen.
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't Is hier te veel verdriets, te moeyelijck om blyven:
Neen, neen, na beter kans. Men moet een handel dryven,1008
Waer 't geld al is gemunt, en daermen met een tast,1009
1010
Weer raeckt in d'oude Stad, en is een vrolijck gast:
En daermen luy en traegh leyt dagelijx te loeren,
Of op een groote buyt, of op de rijcke boeren:
En druypter een ter sy, en van het rechte pad,1013
Die moeter zijn gestroopt om sijn verborgen schat.1014
1015 De grootste schelmery die moetmen vlytigh weten,1015
Geen konstjens noch bedrogh en mogen zijn vergeten,1016
+
En spelen d'Al-gemist, of die den Lapis soeckt,1017
En die, als kax, de konst van boevery vervloeckt.1018
Doch moetmen even-wel naer 't goud en silver haken,1019
1020 En liegen dat het roockt, om tot sijn wit te raken,1020
En waer dat hem 't bedrogh kan leyden, met gewin,
Geen schelmery ontsien, maer voeghen 't na sijn sin.
1008
1009
1013
1014
1015
1016
1017

1018
1019
1020

+

Godloos bedrijf, dat de
Dronckerts by der hand
nemen.

Verkeerde overleggingẽ, en
quaed ingeven.

na: naar
met een tast: met één greep
druypter een ter sy: gaat iemand van de grote weg af
gestroopt: overvallen, beroofd
vlytigh: nauwkeurig
konstjens: listen
Al-gemist: woordspeling op ‘alchimist’, d.i. iemand die de oude kunst verstaat om onedele
metalen in goud en zilver te veranderen. (N.B. Al-gemist is bovendien een woordspeling op
‘alles gemist’).
Lapis: Lapis philosophorum, d.i. de steen der wijzen. N.B. lap: dronkaard
als kax: schijnbaar, kwansuis
haken (naer): verlangen (naar)
liegen dat het roockt: uitdr.: liegen dat hij zwart ziet
wit: doelwit
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En wortmen dan daer na met strenghen vast gebonden,1023
En om sijn schelmery en goddeloose sonden,
1025
In boeyen hart gepranght, gepynight en geschraeght:1025
De vroomste Man van al die wort oock wel geplaeght.1026
Wat druckt hem staghe pijn, ja d'alder-swaerste plagen,1027
Van steen, graveel en gicht? so schrickelijck om dragen:1028
Een pijn-banck die in 't hert, en in de ziele nijpt,
1030
Veel harder of een beul met scharpe tangen grijpt.1030
De pijn is al-gemeen. al komtmen dan te sterven,1031
+
De wormen moeten doch het doode lichaem erven:
En 't is een selfde dood, die kranckheyd en die pijn,
Of die de Hencker doet: ja dees sal korter zijn.1034
1035 Waer in is dan 't verschil? alleen dat dees begraven,1035
Den pieren is een buyt, en d'ander voor de raven.1036

1023
1025
1026
1027
1028

1030
1031
1034
1035
1036

Valsche en godloose
vertroostingen.

strenghen: touwen
gepranght: geklemd
geschraeght: op een pijnbank gelegd
geplaeght: gekweld
staghe: aanhoudende
plagen: ziekten
steen: nier- of galsteen
graveel: ong. hetzelfde als steen
gicht: jicht
Veel harder of: veel harder dan wanneer
al-gemeen: aan alle mensen gemeenschappelijk
Hencker: beul
dees: de laatste
dees: de eerstgenoemde
Na de terechtstelling werd het lijk van de misdadiger naar het zg. galgenveld gebracht, waar
het opnieuw opgehangen werd of op een rad vastgebonden. Vandaar dat het lijk van een
geëxecuteerde aan de raven ten prooi viel
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De dood is al gelijck. 't is recht eens krijghs-mans hert,1037
Die voor geen dood en vreest, al waerse noch so swert.1038
't Is viese-vasery. de romp alleen sal blyven,1039
1040 Geen leven na dees dood, de tijd sal 't al verdryven;1040
Waer toe dan swaer gepeyns?, 't is ydelijck geraes,1041
Te zijn der wormen roof, of swarte raven aes.1042
Wie dese Stadt in eeren houwt:
En heeft noch Deughd noch God vertrouwt.

De dronckaert.
1045 WAer gae ick heen en slinger sus?1045
Wat woelt my voor mijn oogen dus?
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1045

recht: bepaald, zeker
swert: erg
viese-vasery: onbelangrijke kleinigheden
romp: lijk
verdryven: een einde maken aan
ydelijck: zinloos
geraes: geklets
roof: prooi
sus: zo, op deze wijze
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Mijn beenen my begeven,
Ick knick, ick buyg, ick struyckel heen,
Ick swier, en kruyss' in al mijn treên,
1050 Ick voel een wonder leven.1050
Mijn leden zijn so ranck en teer,1051
Ick sinck' haest by mijn soolen neer,
Ick gae op strooye beenen:1053
Ick sieter al vol wonder aen,1054
1055 Het onderst' sie ick boven staen,
Het kruyd is in mijn scheenen.1056
Doch ick heb noch so frisschen moed,
Ick ben so rijck van geld en goed,
Ick pas op Schout noch Heeren:
1060 Ick stap met stappen wijd van schree,
Ick ben oock van de grootste mee,
Wat grootsheyd sou my deeren?
O Bacchus met u eele wijn!
Die komt van Keulen langs den Rijn;
1065 Ghy hebt my overwonnen:
Ick heb mijn krieck so byster vol,1066
Ick ben so nors, so dwars en dol,1067
Dat komt my van u tonnen.
Holla! ick voel een vreemd gewoel,
1070 Ick suysel van dit groot kryoel:1070
Mijn buyck begint te rasen,
Te romlen, stomlen, onder een,
Wat boven is, wil na beneên,
Dat komt van al mijn blasen.1074
1075

Mijn oogen sien oock groen of geel,
Dan wir, voor swart, al waer ick scheel,
Mijn hoofd begint te suysen:
Mijn ooren tuyten, vol van vyer,
Mijn lippen jancken noch nae 't bier,1079
1080 En ick begin te duysen.
Hou vast, ick stae, ick gae, ick val,
Waer is hy die my houden sal?
O my! wat ben ick bange!
O Mof! ô Frans-man! mijn verdriet,1084
1085 O Spangiaert! die my dus verriet,
1050 wonder: wonderlijk
1051 ranck: onvast, wankel
1053 Ick gae op strooye beenen: ik loop op wankele benen (benen als van stro)
1054 wonder: verwondering
1056 Het kruyd is in mijn scheenen: de drank is mij in de benen geraakt (?)
1066 krieck: lichaam
1067 nors: slecht gehumeurd
dwars: weerbarstig
1070 suysel: duizel
1074 blasen: drinken
1079 jancken (...) nae: verlangen naar
1084 O Mof! ô Frans-man!: personificaties van resp. Duitse en Franse wijn
mijn verdriet: die mij de ellende aandoen
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De dood heeft my bevangen.
O Knoet en Deen! ô Bremer vocht!1087
Ghy hebt my in 't verderf gebrecht,
Nu moety oock weer lyden:1089
1090 Ghy syter in, ghy moeter uyt,
O waerje slechts al uyt mijn schuyt,1091
Dan soud' ick my verblyden.

1087
1089
1091

Knoet: verachtelijke benaming voor bewoners van Noord-Duitsland. N.B. Pers was zelf
afkomstig uit het Noordduitse Emden!
lyden: gaan
schuyt: lijf
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De groote schroeven, vol van wijn,1093
Met een Menniste boordelijn,1094
1095 Die heb ick uyt-gesoffen:1095
Dat lecker Rotterdammer nat,
Dat sloegh ick in mijn leddren vat,1097
Dat heeft my nu getroffen.
De rook, de smook, dat dolle kruyd,
1100 Dat krieuwelt my door al mijn huyd,
En timmert vreemde kuren:1101
Ick fnies, ick hoest, ick spouw, ick quijl,
En stinck so selsaem onderwijl,
En kan by niemant duren.1104
1105

Her-uyt je Vogels, wilt van Geest,
Her-uyt je Nar, en vunse beest,
Met al dijn groote kroesen:
Her-uyt je kalvers! vuyl van stanck,1108
Hier leyt de Mof en Fransman kranck,
1110 Dat komt my van 't avousen.1110

1093
1094
1095
1097
1101
1104
1108
1110

By schaed' is oock profyt gevoeght,
schroeven: glazen (vgl. vs. 584)
Menniste boordelijn: zekere wijze van een glas te vullen (vgl. vs. 320)
uyt-gesoffen: leeggezopen
leddren: hier: als leer, zo droog als leer
vat: lichaam
timmert: veroorzaakt
duren: het uithouden
kalvers: braaksel (vgl. vs. 361)
avousen: drinken op iemands gezondheid (vgl. avous)
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Ick vinde weer dat my genoeght,
Ick winn' veel schoone saken:
Carbonckels, Peerl en Diamant,1114
1115 Rubijn, Tourkoys, veel kostel pand,1115
Die sietmen in mijn kaken.
Al gaeter dan mijn goedjen deur,
Dat acht ick minder als een leur,1118
't Goed moet ter werreld blyven:1119
1120 Al loop ick als een licht Schavuyt,
En vaer in 't schip van Sint Reyn-uyt,
En moet op riemen dryven:1122
De Calis bend, dat vrolijck goed,
Die leyt te vast in mijn gemoed,
1125 En daer wil ick mee swerven:
Maer dit quelt meest mijn groot verstant
Dat sy berooyt loopt achter 't land,1127
En moet in 't gast-huys sterven.
‘Wie vrolijckheyd by mate voeght,
1130 ‘Mach leven stil en wel-vernoeght,
‘Met rust en onbekommert:
‘Maer wie de maet te buyten treedt,
‘Die maeckt sich tot den val gereedt,
‘En snelt sich na de Lommert.1134
1135

EYNDE.

T'AMSTELREDAM,
Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn.
ANNO 1628.

1114
1115
1118
1119
1122
1127
1134

Carbonckels: edelstenen met gloeiend rode kleur
Tourkoys: blauwgroene of hemelsblauwe steen
kostel: kostbaar
leur: lor, ding zonder waarde
het geld moet rollen
moet op riemen dryven: moet voor mezelf zorgen (vgl. ‘op eigen riemen drijven’)
achter 't land lopen: landloper zijn, zwerven
Lommert: bank van lening, die geld leent op onderpand van goederen
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Bijlage
De hier afgedrukte tekst bevat de ‘(...) lawes both of Carousi-kanikin, and of all
Drink-allia (...).’, afkomstig uit de Mundus alter et idem (1609) van Joseph Hall.
Deze ‘lawes’ zijn belangwekkend, aangezien de meeste ervan overeenkomsten
vertonen met de Wetten vande Suyp-stad (vs. 612-662). Deze parallellen zijn dermate
treffend dat het bepaald niet uitgesloten lijkt, dat Pers zich door dit werk liet inspireren
c.q. eraan ontleende.
Now gentle Reader will I present thee with the lawes both of Carousi-kanikin, and
of all Drink-allia: read and if thou wilt not laugh, choose.
IT IS DECREED, AND ABsolutely enacted, by the high and mighty Duke of Tenter-belly, and the
whole States both of Eatallia and Drinkallia.
1. That all promises, othes, bills, bonds, indentures or any other conueyances
whatsoever, made, or caused to bee made in the after-noone, bee utterly voide
and of none effect.
2. That no man of what state or degree soever hee bee, have his cuppes private
unto himselfe, upon paine of drinking two daies, after in a fire-shovell?
3. That if any one cast away any snuff, but meere froath, he be forthwith enioyned
to goe downe upon his knes and lick up the otherwise perrishing liquor.
4. That every one pledge his challenger in the same cup, and on the same fashion,
upon paine of beeing debarred from drinke two daies after.
5. That the Pottes in banquets bee either alwaies full, or empty: the waiter that
presents a pot halfe filled, and the person that takes it shalbe both guiltie of
breach of goodfellowship.
6. That hee that beeing sober shall strike him that is drunk, be immediate disabled
for ever giving testimony in any cause whatsoever: but the drunken man striking
the sober shalbe acquitted.
7. That he that being sober shall robbe him that is drunke, bee forbidden wine for
ever: and if he kill him, he shalbe put to death by thirst.
8. That hee that shall speake evill of the Duke of Tenter-belly, as in saying, God
send him a dry health, or so, bee held guilty of high treason.
9. That hee whome either nature or sicknesse hath made abstinent; bee banished
the land.
10. That hee that goeth from any publique meeting, without staggering, bee
accompted a malefactor in the highest degree.
11. That all that stay three daies in the Cittie, doe offer sacrifice unto Bacchus.
12. That the calling of a Citizen theefe or whore-maister, beare no action, that to
call him abstayner, shalbe lyable to the lawe.
13. That hee that mixeth water with his wine, bee sent to suppe amongst the dogs.
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14. That hee that sweareth by Bacchus, and keepeth not his word, bee utterly
disabled from making any will, and bearing any witnesse.
15. That hee that striketh with a pot, and either spilleth the wine, or breaketh the
pot, bee enioyned to touch neither pot nor wine for foure and twenty houres
after.
Ouer the portall of the hall were these verses written.
The house of youthfull mirth, and lusty cheere:
Peace, wine, sport, rest, have al their mansions here.
Subscribed
STILLYARD.
Bron: Hall (1969) p. 77-79
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Aantekeningen
Aantekening I
Suyp-stad en de schilderkunst
Suyp-stad vangt aan met een bescheidenheidstopos, waarin de dichter zegt dat een
hooger geest (vs. 3) vereist is om de dronkemansstad te maelen op 't penneel in platte
schilderijen, dan om zijn geringe Dicht te maken. Een dergelijke verwijzing naar de
schilderkunst treffen we nog enkele malen aan, bv. in vs. 18, waar Pers het werkwoord
bemaelen hanteert in de betekenis van beschrijven. De metafoor wordt compleet in
vs. 34, waar hij zijn werk een schildery noemt.
Zulke verwijzingen naar de schilderkunst treffen we vaker aan in de 17de-eeuwse
letterkunde. Ze vinden hun pendant in de kunsttheoretische opvattingen, zoals die
in het renaissancistische Italië waren ontstaan. Daar streefde de schilderkunst naar
een status die gelijk - of zelfs hoger - was dan die van de dichtkunst. Dit streven
vindt zijn expliciete uitdrukking in de theorie van de schilderkunst, die haar begrippen
en dogma's ontleende aan de literaire theorie. Een rechtvaardiging voor deze
ontleningen vond zij met name in een uitspraak van Horatius, die in zijn Ars Poetica
de beide kunsten met elkaar identificeerde: ‘ut pictura poesis’.
Deze relatie tussen beeldende en literaire kunst kreeg vanuit Italië, via Frankrijk,
ook haar weerslag in ons land. Zij beperkte zich overigens niet tot de theorie van de
schilderkunst. Ook in de literaire theorie legde men in de 17de eeuw een direct
verband tussen poëzie en schilderkunst. Zo hechtte men er voor wat de dichtkunst
betreft grote waarde aan, dat zij een even levensechte voorstelling van de natuur
(d.w.z. de werkelijkheid) zou geven, als de schilders deden. Vergelijk in verband
hiermee Suyp-stad, vss. 33-34:
‘Dees Stad leyd in het langh, en uyt den grond verheven,
En in dees schildery u af-gebeeld nae 't leven:
(...).’

Voor verdere literatuur over deze ut pictura poesis-kwestie in de Renaissance
verwijzen wij naar:
- R.W. Lee - ‘Ut pictura poesis: the Humanistic theory of painting’, in: Art Bulletin
22 (1940) p. 197-269 (ook verschenen in een zelfstandige editie: idem, New
York 1967);
- J.H. Hagstrum - The Sister Arts (...). Chicago/London z.j. (19652).

Aantekening 2
(bij vss. 164 e.v.)
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Hephaestus (in de Romeinse mythologie Vulcanus of Mulciber) is de Griekse god
van het vuur en de metaalbewerking, ook beschermer tegen brand. Hij is de zoon
van Zeus en Hera. Hij was kreupel en voor deze afwijking bestaan verschillende
verklaringen, o.a.:
a Zijn ouders zijn in een conflict verwikkeld en Hephaestus kiest de zijde van
zijn moeder. Zeus werpt hem daarop van de berg Olympus en Hephaestus komt
op het eiland Lemnos terecht (vgl. vs. 166: hy verkoos de strand).
b Hephaestus is kreupel geboren en wordt daarom door Hera verstoten en van de
Olympus gegooid. Hij komt in zee terecht en wordt door Tethys en Eurynome
meegenomen naar een onderaardse grot. Gedurende de negen jaar dat hij daar
verblijft, vervaardigt hij als smid allerlei schitterende kunstwerken. Om zich op
zijn moeder te wreken zendt hij haar een gouden troon, waaruit ze niet
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meer kan opstaan. Vervolgens wordt hij door Bacchus, die hem dronken voert,
overgehaald zijn moeder te bevrijden. Gezeten op een ezel maakt hij dan zijn
rentree op de Olympus.
In het begin van de 17de eeuw zien we de figuur van Hephaestus optreden als god
van het tabaksverbruik. Roken had volgens de zeventiende-eeuwer een verdrogende
werking op het lichaam; vandaar dat in Suyp-stad gesproken wordt over de drooge
keel van Mulciber de Smit (vs. 164).

Aantekening 3
(bij vss. 387 e.v.)
Over de geboorte van Bacchus bestaat de volgende legende. Zeus verwekt bij de
aardse vrouw Semele, een dochter van Cadmus, een kind, maar enige maanden vóór
het ter wereld zou komen, verlangt Semele Zeus nogmaals te zien, zoals hij voor
mensen nimmer te aanschouwen was in al zijn goddelijkheid. Deze menselijke
onvoorzichtigheid en ongepaste nieuwsgierigheid kon niet ongestraft blijven; Zeus
verschijnt in bliksemende pracht en Semele sterft in deze goddelijke gloed. Bacchus
wordt aan de brandende moeder ontrukt en door zijn vader in de heup geborgen.
Later komt Bacchus, nu voldragen, ten tweede maal ter wereld.
Deze voorgeschiedenis, kind van een god en een vrouw, met een dubbel
voor-geboortelijk bestaan, toont reeds het tweeledig karakter van de god Bacchus:
aards en hemels.
Bacchus wordt vaak afgebeeld met een trom, het symbool van maathouden. Ook
zien we hem vaak afgebeeld met horens, die het teken zijn van overvloed of
agressiviteit, en kunnen verwijzen naar de antieke gewoonte om wijn uit horens te
drinken.
Bacchus draagt ook vaak een dierenhuid om zijn schouders en heeft een holle stok
in de hand om zich te behoeden voor vallen. Tenslotte zien we veelvuldig dat zijn
wagen getrokken wordt door panters. Onafscheidelijk van Bacchus zijn Venus (zonder
drank geen liefde) en Ceres (symbool van de maaltijd).
Bacchus komen we vaak tegen als inspiratiebron voor de dichters en als
verpersoonlijking van de jeugdigheid en de vrolijkheid.

Aantekening 4
(bij vs. 823)
De vertaling van deze notitie in de marge luidt:
Camerarius noteert het Grafschrift van een zekere Drinkebroer:
Hoor eens: hier ligt Offelius, de Buffel, de Drinkebroer,
die zolang hij leefde, òf dronk, òf waterde.
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Het grafschrift is niet opgenomen in de uitgebreide verzameling Epitaphia die
Franciscus Sweertius in 1646 uitgaf en evenmin in de ervoor in aanmerking komende
werken van verschillende auteurs met de naam Camerarius voorzover die voorkwamen
in de Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De Catalogue
général des livres imprimés van de Bibliothèque Nationale te Parijs verwijst bij
Joachim Camerarius naar de volgende uitgave: Helius Eobanus. Illustrium ac clarorum
aliquot virorum memoriae scripta epicedia per -. Epitaphia epigrammata composita
ab Joachimo Camerario Bambergensi (...). Norimbergae, apud F. Peypus, 1531. Ook
daarin bleek het grafschrift niet voor te komen.
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