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Verantwoording
In het exemplaar van Adriaen van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt
(Den Haag 1635) uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel kan men op het schutblad
de volgende mededeling (in negentiende-eeuwse hand) lezen: 'eenen dichter, dien
ik wel belooven wil nooit meer te zullen noemen'. De literatuurgeschiedschrijving
heeft deze belofte, die teruggaat op Van Hasselts uitspraak in zijn boek over de
1
Eerste vaderlandsche klugtspeelen (Utrecht 1780), grotendeels tot de hare gemaakt .
Een op fatsoen en esthetica gerichte literatuurgeschiedschrijving had nauwelijks
aandacht voor het werk van Van de Venne en bracht het oeuvre stilzwijgend onder
bij wat zij impliciet niet tot de Nederlandse literatuur, niet tot het literaire systeem
van de Nederlandse gouden eeuw rekende. Toch lag niet alleen een bepaalde visie
op literatuur aan de basis van de wrevel t.o.v. het werk van Van de Verine. Ook de
moeilijke toegankelijkheid en de uitgesproken duisterheid hebben in dit opzicht
beslist een belangrijke rol gespeeld. Gaf Jonckbloet schoorvoetend toe dat het
Sinne-mal niet steeds 'zeer duidelijk' is geformuleerd en stelde Witsen Geysbeek
aarzelend dat 'den zin wel eens enigszins duister' blijft, Maartje Draak had het ronduit
over een 'vermoeiende, gewild komische (?) en pit-loze tekst' die haar grotendeels
'raadselachtig' voorkomt; voor Te Winkel was Van de Venne een toonbeeld van
2
'duistere taal' . De talloze, soms nauwelijks inzichtelijke en vaak op een eigen idioom
gerichte neologismen en invectieven, of, algemener, het ver doorgedreven taal- en
beeldenspel in Van de Vennes werk hebben er samen met de moeilijkheden die
men ondervindt bij het situeren van het werk binnen het gangbare beeld van de
zeventiende-eeuwse literatuur, voor gezorgd dat dit:oeuvre grotendeels buiten het
debat over de zeventiende-eeuwse literatuur en cultuur werd gehouden en tot voor
kort zelfs volkomen genegeerd. Ook andere, min of meer gelijkaardige teksten
hebben dit lot ondergaan.
Het is kenmerkend voor deze gang van zaken dat Komrijs bloemlezing van
Nederlandse zeventiende-eeuwse poëzie (1986) (die door één van de recensenten
3
treffend als een 'opendeurdag in het Panthéon' werd gekarakteriseerd ) de
handbibliotheek van de vertrouwde zeventiende-eeuwers zonder veel moeite kon
aanvullen met staaltjes poëzie van auteurs (met voor het eerst o.m. Van de Venne)
waarover de literatuurgeschiedschrijving het
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Van Hasselt 1780, 59. Het exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel heeft als
signatuur: III 107515 B.
Jonckbloet 1890, 16, Witsen Geysbeek 1824, 439, Draak 1960, 9 en Te Winkel 1922-7, dl.3,
347-8.
Potteman 1987b.
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nauwelijks heeft gehad . Even kenschetsend is de manier waarop de huidige
literatuurhistoricus, die zich expliciet als cultuurhistoricus aandient, dit onontgonnen
hinterland van de republiek der letteren betreedt. We verwijzen hiervoor b.v. naar
Marijke Spies' Bulkboek over 'Literatuur en leven in de Noordelijke Nederlanden in
2
de zeventiende eeuw' . Daarin verwijst de auteur, in een poging om de traditionele
omschrijving van het Nederlandse literaire systeem uit de zeventiende eeuw te
doorbreken, veelvuldig naar Van de Vennes literaire oeuvre, en meer bepaald naar
de oorspronkelijkheid van zijn Tafereel van de Belacchende Werelt. Toch kan de
auteur niet terugvallen op een pasklare inbedding van het oeuvre in het toenmalige
culturele systeem.
Het behoort dan ook tot de taak en het doel van onze studie om in de eerste plaats
Van de Vennes moeilijke Tafereel van de Belacchende Werelt toegankelijk te maken.
Daarnaast (en evenzeer) moet het werk cultuurhistorisch worden ontsloten, in het
literaire en culturele systeem van de Noordnederlandse zeventiende eeuw worden
ingepast. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de historische functie
3
van de bundel , naar de historische relevantie van een tekst op basis van de
literatuurkunde. Literaire teksten worden immers maar al te vaak gehanteerd en
geïnterpreteerd zoals een gewone historische bron zonder dat men daarbij oog
4
heeft voor het specifieke karakter (m.n. het literaire statuut) van dergelijke teksten .
Daarnaast stelt ons onderzoek min of meer vergeten maar cultuurhistorisch bijzonder
interessante teksten aan de orde en tracht deze in hun onderlinge samenhang aan
de oppervlakte te brengen.
Dat de hier gesignaleerde lacune binnen het onderzoek naar het literaire systeem
van de zeventiende eeuw, ten dele ook het inzicht in het toenmalige culturele systeem
vertekent, werd door Porteman reeds aangetoond m.b.t. het ophefmakende boek
van Price over Culture and Society in the Dutch Republic During the 17th Century
5
(1974) . Zijn kritiek komt hierop neer. Price reduceert elke zeventiende-eeuwse
literator tot een poeta doctus die, onder druk en bij de gratie van een hoge en
bijzonder ontwikkelde elite (zijn publiek), alleen maar voeling heeft (of wil hebben)
met de internationale, buitenlandse cultuur die hij dan ook in belangrijke mate navolgt.
De Hollandse schilder-ambachtsman daarentegen kon aan de slag voor een
welgesteld, maar alleszins minder onderlegd publiek voor wie de buitenlandse
normen geenszins smaakvormend zouden zijn geweest.
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Komrij 1986b met teksten van Van de Venne op p.206-13. Herhaaldelijk hebben anthologieën
getracht om de leemten in de literatuurgeschiedschrijving op te vangen door ook minder
bekende teksten op te nemen: vgl. b.v. (m.b.t. de contra-reformatorische poëzie) Van
Duinkerken 1932, Van Vriesland 1979 (eerste druk 1939) of Bameveld e.a. 1987.
Spies 1985, 12, 21, 33, 38, 42, 43 en 49.
Cf. Grootes 1979-80, 478-80. Vgl. ook de wijze waarop Spies' en Vissers studie werden
opgezet (Vondel 1987 en Visser 1988).
Een (willekeurig) voorbeeld hiervan vindt men in Briels 1985. Vgl. over deze problematiek
Grootes 1985.
Porteman 1983 en 1984b, 99-103; vgl. Price 1976. Vgl. later ook Schenkeveld 1991.
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Porteman geeft daarbij aan dat het verklaringsmodel van Price een belangrijk
1
segment uit de Nederlandse literaire cultuur volkomen negeert . Aan de z.g.
'realistische' Hollandse schilderkunst beantwoordt immers een literaire 'pendant'
(het woord 'pendant' suggereert hier wellicht te veel een volkomen parallellie tussen
beide zusterkunsten) die beduidend meer omvat dan de met couleur locale
doorspekte toneelstukken van Bredero, die meer behelst dan de voorrede tot
Bredero's liedboek en die tenslotte ook uitgebreider is dan het 'realistische'
embleemgenre dat vaak met veel verve en alleszins met veel zin voor inlegkunde
overvloedig werd gehanteerd bij de duiding van genreschilderijen zonder enige
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consideratie voor de specifieke eigenheden van de betrokken genres . Tot dit 'meer'
behoort dan o.a. die literatuur die in deze studie aan de hand van het literaire werk
van Adriaen van de Venne en meer bepaald van zijn Tafereel van de Belacchende
Werelt, centraal werd gesteld.
Met de hierboven uiteengezette uitgangspunten en doelstellingen voor ogen, kan
men de drieledige structuur van onze studie gemakkelijk begrijpen. Deel I biedt een
aantal noodzakelijke preliminaria die direct aansluiten bij de huidige stand van de
Van de Venne-studie. Zo hebben de beschikbare monografieën over Van de Venne
vooral aandacht gehad voor de beeldende kunstenaar; Adriaens bedrijvigheid als
3
literator kwam slechts zeer fragmentair ter sprake ; het is in dit opzicht kenschetsend
dat b.v. Frankens overzicht van 'ouvrages écrits par A. van de Venne' onvolledig
4
en onbetrouwbaar is . In de eerste plaats diende dan ook een meer uitgebreide
schets van Van de Vennes literaire activiteiten als dichter-uitgever te worden
gepresenteerd terwijl ook een inventaris van zijn letterkundig werk moest worden
samengesteld (dl.I, hoofdstuk 1). Daarnaast wordt wie zich meer in het bijzonder
wil bezighouden met het literaire werk van de schilderdichter, geconfronteerd met
een tweede belangrijke lacune in het Van de Venne-onderzoek. De Belacchende
Werelt blijkt immers een graag vergeten en bijzonder gesloten en ontoegankelijke
tekst te zijn die om begrijpelijke redenen -ze werden reeds aangegeven- niet in een
moderne, laat staan wetenschappelijke editie ter beschikking staat. Hoofdstuk 2
van deel I heeft dan ook aandacht voor de drukgeschiedenis van de Belacchende
Werelt, hoofdstuk 3 bevat de annotaties en een variantenoverzicht met commentaar
bij de bundel. Tot deze prolegomena behoort ook de bibliografie waarin de bronnen,
studies en tekstuitgaven waarnaar in dl.I-III wordt verwezen, terug te vinden zijn. In
deel II wordt dan vervolgens de reproduktie in facsimile van een 'ideal copy' van het
Tafereel van de Belacchende
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Porteman 1984b, 99.
Vgl. in dit opzicht b.v. de bijdragen van Kavaler en Wuyts in de tentoonstellingscatalogus
Joachim Beuckelaer. Het markt- en keukenstuk (Kavaler 1986 en Wuyts 1986) en de recensie
hiervan door Hecht 1987- Vgl. in dit verband b.v. ook onze discussie met Royalton-Kisch (Van
Vaeck 1988b en 1989b en Royalton-Kisch 1989). Vgl. ook Sluiter 1988 en Hecht 1992.
Franken 1878, Plokker 1984, Royalton-Kisch 1988, Bol 1989 en Meertens 1943, 242-4.
Franken 1878, 97-9.
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Werelt ondergebracht . Naar de tekst van deze facsimile-editie zal in onze studie
verder worden verwezen.
In het derde deel wordt Adriaen van de Vennes boekwerk uitvoeriger op basis
van tekstinterne gegevens en in zijn ruimere cultuurhistorische context onderzocht.
Daartoe wordt de Belacchende Werelt in de eerste plaats geconfronteerd met de
engere literaire context waarbij allerlei genologische aspecten centraal staan en
waarbij de tekst in zijn synchronische (het toenmalige literaire landschap) en
diachronische relaties (de literaire traditie en het overig letterkundig werk van Van
de Venne) wordt gesitueerd. Daarnaast dient men echter ook rekening te houden
met de niet-literaire, artistieke context; in de praktijk blijkt vooral een confrontatie
van het werk met elementen uit de beeldende kunsten bijzonder vruchtbaar te zijn.
Tenslotte moet de tekst in een ruimer maatschappelijk verband worden geplaatst:
de Belacchende Werelt t.o.v. de niet-artistieke werkelijkheid die bestaat uit feiten,
uit meningen over en/of interpretaties van feiten. Aan de hand van deze verschillende
2
soorten contexten kan de betekenis van de Belacchende Werelt ongetwijfeld
scherper worden gesteld: impliciet of expliciet bevat de tekst immers uitspraken
over literatuur, over kunstopvattingen en over de historische werkelijkheid, en bezit
hij in dit opzicht een onmiskenbare opiniërende functie. Het verloop van het betoog
in. deel III zal niet alleen door deze uitgangspunten maar ook door de articulatie
van de bundel worden bepaald zodat eerst het voorwerk (dl.III, A) en vervolgens
het eigenlijke dichtwerk (dl.III, B) zullen worden belicht. Dat daarbij de verschillende
optredende personages één voor één of in groepjes verder worden toegelicht, heeft
te maken met de structuur van het dichtwerk zelf waarin de figuren revue-gewijs
ren tonele worden gevoerd.
Uit het bovenstaande blijkt dat dl.III, A en B van onze studie zich vooral bezighoudt
met de geïntendeerde functie van het dichtwerk en in mindere mate met de wijze
waarop de bundel daadwerkelijk heeft gefunctioneerd. Dit laatste punt heeft
betrekking op de receptie van de Belacchende Werelt. De sporen die in dit opzicht
in dl.III, C zullen worden verzameld, zijn eerder gering in aantal en worden pas
belangwekkend wanneer men ze aanvult met gegevens over de vroege receptie
van Van de Vennes Haagse literaire oeuvre. Op die manier kan men Van de Venne
als een in Den Haag invloedrijke en gewaardeerde poëet zien functioneren. De
literatuurgeschiedenis is er tot nu toe grotendeels aan voorbijgegaan. De bouwstoffen
voor deze schets worden ontleend aan de lofdichten over Van del Venne en aan
de literaire produktie van dichters uit Van de Vennes onmiddellijke omgeving.
Tenslotte nog enkele toelichtingen ter verantwoording:
(a) Als algemeen principe geldt dat de in deze studie gepresenteerde citaten de
oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk overnemen. Het toenmalige
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Voor een verdere methodologische verantwoording, zie dl.I, hoofdstuk 2 en 3 en de
veranrwoording in dl.II.
Vgl. de uitgangspunten in het proefschrift van A.-J. Gelderblom (Gelderblom 1991, 10-11).
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gebruik van u/v, U/V, uu/w, W/VV evenals de schuine streep in fractuur blijven
behouden. Een lange ʃ wordt evenwel een s. Afkortingen worden opgelost, de
toegevoegde letters onderstreept. Evidente drukfouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd.
Wisselingen in lettertype en het gebruik van kapitaal/kleine letter in de oorspronkelijke
tekst worden aan hun functie binnen de nieuwe context ondergeschikt; ze blijven
slechts behouden wanneer ze tot een goed begrip van het citaat bijdragen of wanneer
ze de aandacht van de lezer niet onnodig van het gevoerde betoog afleiden.
(b) Bij het verwijzen naar tekstfragmenten uit de Belacchende Werelt wordt in
principe de versnummering gebruikt die in de gereproduceerde versie van de 'copy
text' is aangebracht. De teksten in de marge (aangeduid met i[n] m[argine]) werden
stilzwijgend per pagina genummerd. Het is voor de lezer dan ook niet moeilijk de
glosse opnieuw in haar oorspronkelijke context terug te vinden. Bij het aanduiden
van een proza- of verscitaat uit Van de Vennes Tafereel van Sinne-mal wordt
stilzwijgend gebruik gemaakt van de regel- of versnummering die Meertens en
1
Verkruijsse in hun facsimile-editie van de bundel hebben aangebracht .
Deze studie over Adriaen van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt is
tot stand gekomen onder leiding van prof. dr. K. Porteman. Ik beschouw het als een
voorrecht dat ik kon meewerken aan het door hem opgezette onderzoeksproject
over de literaire en bimediale aspecten van Adriaen van de Vennes oeuvre en dat
ik daarbij de studie van de Belacchende Werelt voor mijn rekening mocht nemen.
Ik heb mijn voordeel kunnen doen met de methodologische en inhoudelijke bakens
die rechtstreeks of onrechtstreeks, maar steeds op een ondubbelzinnige manier
werden uitgezet en die het onderzoek in goede banen leidden of naar betere paden
terugbrachten.
Door de wijze waarop ik de Belacchende Werelt bestudeerde, kwam ik niet alleen
in contact met literairhistorici maar ook met kunsthistorici en historici; gesprekken
over de Haagse schilder-dichter werkten daarbij vaak verhelderend. Vooral drs. J.
Verberckmoes, dr. J. Muylle en dr. P. Vandenbroeck ben ik in dit opzicht bijzonder
erkentelijk. Jan Muylle stelde mij bovendien de tekst van zijn onuitgegeven doctorale
dissertatie ter beschikking. Dit deed ook drs. M. Pluis met haar doctoraalscriptie
over de tekeningen van Van de Venne in het Museum Catsianum. Drs. W. Hendriks
stuurde me jarenlang trouw Van de Venniana op.
Voor logistieke steun in de Leuvense Universiteitsbibliotheek en in de Koninklijke
Bibliotheken te Brussel en in Den Haag kon ik steeds weer rekenen op de
onuitputtelijke hulpvaardigheid van dr. C. Coppens, drs. M. de Schepper en drs. H.
Luijten. Ik dank ook de bezitters van een exemplaar van de Belacchende Werelt en
de wetenschappelijke instellingen (in het bijzonder de Leuvense
Universiteitsbibliotheek) die mij de toestemming
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Zeeusche Nachtegael 1982.
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gaven om hun exemplaar van Van de Vennes bundel in te kijken en één of meer
pagina's in facsimile te reproduceren. De foto's die hiervoor werden gebruikt, werden
haast alle door fotograaf P. Stuyven vervaardigd.
De onderzoeksresultaten werden in 1990 in de vorm van een doctorale dissertatie
voorgelegd aan de fakulteit van de Letteren en de Wijsbegeerte van de K.U.Leuven.
De op- en aanmerkingen die de juryleden (de professoren K. Porteman, E.K. Grootes,
D. Coigneau, H. Vlieghe en E. Stols) bij die gelegenheid formuleerden, werden
verwerkt in de studie over Van de Vennes Belacchende Werelt die in 1991 het
antwoord vormde op een prijsvraag van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde te Gent. Als commissarissen fungeerden de professoren K.
Porteman, AA. Keersmaekers en A. van Elslander. Van hun bemerkingen en
adviezen heb ik voor de huidige editie gebruik kunnen maken. Met dr. P.J. Verkruijsse
en prof. dr. W. Waterschoot heb ik over de analytisch-bibliografische aspecten van
Van de Vennes bundel van gedachten kunnen wisselen. Prof. dr. D. Coigneau stelde
me verder nog een uitvoerige lijst met suggesties en correcties ter beschikking.
Tenslotte ben ik de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
bijzonder erkentelijk omdat zij als uitgever van mijn proefschrift heeft willen fungeren.
De studie van Adriaen van de Vennes Tafereel vande Belacchende Werelt werd
afgesloten in november 1992. De inzichten van later verschenen studies konden
niet meer worden verwerkt.
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Deel I
Prolegomena
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Hoofdstuk 1
Leven en werk van de schilder-dichter Adriaen van de Venne
(1589-1662)
In Meyssens' Image de divers hommes desprit divin (Antwerpen 1649) werd voor
het eerst een levensbericht over Adriaen van de Venne gepubliceerd: het gaat hier
om een kort prozabijschrift bij Hollars ets naar Van de Vennes zelfportret:
'Natieff de Delft en l'an 1599 a pris son Commencement aupres de Simon
Valck a Lyden et de la ches leronimus van Dist. Excellent Paintre en blanc
et noijr quitant son Maistre, s'est exercé de telle facon en son estude quil
a faict des Chefs d'euures pour le Roy de Denemercq ausi Son Altese le
Prince d'Orange a des belles Choses de sa main et Beaucoup d'autres
Princes et grandes Seigneurs, mais ces plus belles euures sont esté en
blancq et noyr il est bon poete cet quon troue per ces liures qui il afaict il
1
tient sa Residence a la Hage' .
In 1662 werden portret en bijschrift opnieuw afgedrukt in De Bies Het gulden cabinet
van de edel vry schilderconst en vormde het Franse proza het uitgangspunt voor
2
een uitvoeriger biografische schets van de schilder-dichter : daarin corrigeerde De
Bie cle foutieve geboortedatum van 1599 tot 1589, wees hij op de Zuidnederlandse
afkomst van Van de Vennes ouders en beldemtoonde hij Adriaens 'Latijnsche studie'
als basis voor zijn latere arbeid 'inden schoot van onse edele Pictura'. Zoals het
Franse bijschrift had De Bie vervolgens aandacht voor Van cle Vennes opleiding
bij de Leidse 'Goutsmidt ende Schiider' Simon de Valck en bij de grisailleschilder
3
Jeronimus van Diest . Het hoofdbestanddeel (en tevens de belangrijkste uitbreiding)
van De Bies levensbericht bestond evenwel in een opsomming van Adriaens
bekendste schilderijen met vermelding van de (vorstelijke) collecties waarin ze
werden bewaard. Tenslotte verwees De Bie naar Van de Vennes dubbeltalent als
schilder-dichter en besluit:

1
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Overgenomen uit De Bie 1971, 235. Over dit portret zie Franken 1878, 79, Bol 1989,
76, n.3 en Hofstede de Groot 1893, 230. Het is niet uitgesloten dat ets en bijschrift na
1649 werden gepubliceerd (vgl. Lemmens in De Bie 1971, 4).
De Bie 1971, 234-6. In de Van de Venne-studie wordt de prioriteit van het Franse bijschrift
t.o.v. De Bies mededelingen nauwelijks in rekening gebracht. Hiervoor pleit wel Hofstede de
Groot 1893, 230-1.
Zie over deze leermeesters o.m. Franken 1878, 7-8, Bol 1958a, 60-1, Plokker 1984, 13-4,
Royalton-Kisch 1988, 38 en Bol 1989, 13-4.
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Wanneer Poësis Const haer voeght met d'eel Pinceel
Soo is Pictura noch wel thienmael meer soo eel,
Als wel te blijcken compt aen Adriaen van Ven
Die dese Const bewijst soo met Pinceel als Pen.

Zoals wel vaker het geval was in de levensbeschrijvingen uit Het gulden Cabinet,
was het levensbericht over Van de Venne in hoofdzaak een amplificatie van het
Franse bijschrift en toonde de biograaf zich meer vertrouwd met het schilderkunstige
1
oeuvre van de Haagse schilder-dichter dan met diens eigenlijke levensloop .
De Bie heeft een grote invloed uitgeoefend op de latere Van de Venne-biografie:
zijn verhaal werd in 1667 woordelijk overgenomen door Van Bleyswijck in zijn bericht
2
over de vermaarde 'Schilder en Poeët' in zijn Beschryvinge Der Stadt Delft en via
Van Bleyswijck is De Bies schets in de latere compilaties van kunstenaarsbiografieën
3
terechtgekomen . Nieuw bij Van Bleyswijck was de meer gedetailleerde opsomming
van Van de Vennes literaire werken en de vermelding van een sterfdatum: 'Hy heeft
4
sijn leven ge-eyndigt den 12. November 1662' .
Meer gegevens konden later slechts via het moeizame archiefonderzoek van
5
Franken, Bredius en Frederiks worden achterhaald . De resultaten van hun onderzoek
vonden hun weg in de latere monografieën, artikels en bijdragen over de
schilder-dichter waarbij vooral Van de Vennes activiteiten als getalenteerd schilder
6
en tekenaar werden belicht ; het literaire oeuvre kreeg nauwelijks aandacht en werd
7
tot nu toe zelfs nog nooit volledig geïnventariseerd .
Anders dan in de beschikbare kunsthistorisch georiënteerde overzichten zal dit
hoofdstuk uitvoeriger ingaan op Van de Vennes literaire activiteiten en zijn aandeel
in het sociaal-culturele leven. Het is dus geenszins de bedoeling om hier een
omvattende biografie te brengen waarin alle aspecten van
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Cf. Lemmens in De Bie 1971, 8-9. Lemmens suggereert dat De Bie zijn informatic hierover
wellicht rechtstreeks van Van de Venne heeft vernomen (De Bie 1971, 10).
Van Bleyswijck 1667, 857-8.
Vgl. b.v. in Houbraken 1718, 136-7 en (via Houbraken) in Weyerman 1729, 340-1 (vgl. ook
o
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het hs. 1057, fol.108 r uit de Gentse universiteitsbihliotheek). Een min of meer uitvoerige
vergelijking van de levensbeschrijvingen van Van de Venne wordt gegeven bij Hofstede de
Groot 1893, 236, 247 en 356-8.
Van Bleyswijck 1667, 858. De door Van Bleyswijck opgegeven sterfdatum is wellicht correct:
Bol 1958b, 143, n.41.
Franken 1878 (vgl. ook het hs. Franken en Waller uit het Amsterdamse Rijksprentenkabinet;
het handschrift was bestemd voor een herwerkte uitgave van Franken 1878; zie hierover
Heijbroeck 1984, 134, n. 32), Frederiks 1896 en Bredius (in Obreen 1877-90 en in Bredius
1915-22 met index in vol.8).
Franken 1878, Knuttel 1917, Bol 1958a en b, 1982-4 en 1989, Plokker 1984, Pluis 1987,
Royalton-Kisch 1988 en Schuckman e.a. 1990.
Typerend in dit opzicht is b.v. dat Ising in zijn bijdrage (die dan toch in de eerste plaats een
voorstelling van het literaire oeuvre beoogde) van de publicatie van de Sinne-Fabulen en van
de Belacchende Werelt geen weet heeft (Ising 1889).
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Van de Vennes leven en werk aan bod zouden komen. M.b.t. Van de Vennes verblijf
te Middelburg (tot 1625) zal de klemtoon vooral worden gelegd op de artistieke
bedrijvigheid van de gebroeders Van de Venne in hun 'Schildery-winckel, op den
1
hoeck vande nieuwe Beurse' als kunst- en cultuurcentrum . Voor Van de Vennes
latere activiteiten in Den Haag (vanaf 1625) zullen wij volstaan met een compilatie
van Adriaens bedrijvigheden als ambitieus kunstschilder, illustrator, uitgever en
2
productief literator .

§1. Verblijf te Middelburg (- 1625)
De familie Van de Venne heeft niet altijd in Middelburg gewoond. Adriaens vader,
de 'Spaensche fruytvercooper' Pieter van de Venne, was afkomstig uit het Brabantse
Lier en had zich, na een (kortstondig?) verblijf te Delft (Adriaen werd er geboren)
3
te Middelburg gevestigd . Vanaf 1605 komt de naam van de Van de Vennes
herhaaldelijk in de archieven van de stad Middelburg voor. Pieter van de Venne
bezat er het huis 'de vier Heemskinderen' (een 'oude backerije' aan de noordzijde
4
van de Dam vlakbij de 'Corte Schuytvlotstrate') en overleed er vóór 4 februari 1619 .
Zijn zoon Jan Pietersz., nog geboren te Lier, verwierf in 1608 als 'prentvercooper'
5
het poorterschap van Middelburg en dreef er in de daaropvolgende jaren zijn handel
6
in 'schilderyen, prenten en andre frayheden' . In dienst bij de boekdrukker en uitgever
Adriaen van de Vivere nam hij enkele maanden na diens dood het hele huis en
7
bedrijf over . In 1618 verschenen Jans eerste prentuitgaven en al vlug publiceerde
hij ook enkele van Cats' vroege werken (de Self-stryt en het Tooneel vande
mannelicke achtbaerheyt), die hij tot in 1622 voor eigen rekening bij Hans van der
8
Hellen liet drukken. Vanaf 1623 trad hij ook als zelfstandig drukker op .

1
2

3
4
5

6
7

8

Ten dele wordt hier de schets uit Van Vaeck 1989, 4-6 hernomen en aanzienlijk uitgebreid.
Een belangrijke aanvulling hierop vindt men in dl.III. De gegevens uit paragraaf 1 van dit
hoofdstuk zijn in grote lijnen ook terug te vinden in Van Vaeck 1992 (daar zonder
noten-apparaat).
Wanneer hij het poorterschap verwerft, wordt hij in de Middelburgse poorterboeken vermeld
als 'van Liere in Brabant' (Bredius 1915-22, dl.7, 245).
Bredius 1915-22, dl.7, 245. Uit zijn eerste huwelijk met Tanneken Hoffmans werd (o.m.?) een
dochter Anneken geboren; later huwde hij met Grietgen Jans.
Bredius 1915-22, dl.7, 245. Floerkes mededeling als zou Jan Pietersz. zich pas in 1614 te
Middelburg hebben gevestigd, strookt niet met de mededelingen in Bredius (Floerke 1905,
91).
Cf. Bredius' notitie uit de Middelburgse seclusieboeken (Bol 1989, 114 en 127, n.11).
Adriaen van de Vivere werd op 6 oktober 1617 begraven (Frederiks 1896, 27-8, Meertens
1943, 243, Briels 1974, 493-6 en 517). Op 7 februari 1618 werd Jan Pietersz. van de Venne
eigenaar van het huis van Van de Vivere (vriendelijke mededeling van J.H. Kluiver met
verwijzing naar Rijksarchief van Zeeland, archief van de rekenkamer, D 5878 rekening 1618
f, ontvangen recht van overgang onroerende goederen en collaterale successie).
Op 1 mei 1620 werd hij zelfstandig meester in het boekverkopersgilde (Frederiks 1896, 28).
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Jans broer, Adriaen van de Venne, had zich na zijn schilderkunstige opleiding te
1
Leiden eveneens in Middelburg gevestigd . In 1614 was hij er getuige bij de doop
2
van Jans dochtertje Adriana . In dat jaar huwde hij de Zeeuwse kapiteinsdochter
Elisabeth de Pours en woonde nu naast zijn schoonvader in de Bogaerdstraat vlakbij
3
de drukkerij die later aan Jan Pietersz. zou toebehoren . Na de dood van Adriaen
van de Vivere besloten Jan en Adriaen de handen in elkaar te slaan: op 16 maart
1618 nam Jan (Adriaen stond hierbij 'borghe') een hypotheek op het huis van Van
de Vivere en exploiteerde er de 'Schildery-winckel' 'op de hoeck van de Nieuwe
4
Beurse' . Het drukkersmerk 'Konst Baert Roem' van de Van de Vennes beeldt de
5
beide broers samen af met hun attributen van druk-, schilder- en schrijfkunst . In de
'Schildery-winckel' kon men terecht voor 'Fleuyten', 'Schalmeyen', 'Luyt', 'Syter-spel'
en 'Vedels', voor schilderijen, prenten of boeken of zelfs voor 'Buysen', 'Compas',
'Vyren-vverck', 'Kaerten' en 'Messen'. Daarnaast werd er ook in
gelegenheidsdichtwerk of in het snijden van platen voorzien:
Hier sal men na de Const, dijn' Geesten-rijcke dingen,
Door teycken-schilderconst, een beeltenis aenbringen.
Men sal het tot vermaeck doen snijden op de Plaet,
Op dat het voor het oogh, sich lustighlijck ghelaet.
(...)
En wie een Bruylofts-dicht, of Liedt, of ander stuck
Begeert, die brenget hier, men sal't door Letter-druck,
Gaen doen in alderhaest: en daer benevens toonen,
6
Dat niemant sal vergeefs, dat constich werck beloonen .

1

2
3

Hofstede de Groots veronderstelling dat Van de Venne in 1605 als medicijnstudent te Leiden
was ingeschreven, lijkt weinig aannemelijk (Hofstede de Groot 1893, 356; nog overgenomen
in Bol 1989, 13; vgl. daarentegen Royalton-Kisch 1988, 118, n.7).
14 mei 1614 (Royalton-Kisch 1988, 38).
Op 19 november huwde Van de Venne met Elisabeth de Pours (Frederiks 1896, 29; de
ondertrouw was op 25 oktober 1614). Het Museum Catsianum te Leiden bewaart een tekening
van Van de Venne waarop (zoals in Visschers Sinnepoppen) een cijferslot wordt afgebeeld
met de letters 'Elisabe' (Pluis 1987, 91, 155, M17 I en 159, M 17 II).
Over Van de Vennes woonplaats: Frederiks 1896, 29. Op 20 april 1616 ondertekent Adriaen
een overeenkomst met zijn buur en schoonvader: zelf verwerft hij ''thuys en erve daer hy nu
in woont, staende aldernaest "de dry snipkens"' terwijl zijn schoonvader het aanpalende huis
behoudt (Bredius 1915-22, dl.7, 241). Beide huizen, zo blijkt uit een rentebrief van 17
september 1624, grenzen aan Jans huis ('annex malcanderen zuytsyde van de Bogaertstrate,
belend zuyt d'erve van 't huys "de Schilderijewinckel"', Bredius 1915-22, dl.7, 242).
o

4
5
6

o

De Bibliotheca Belgica vermeldt dat op fol.Qvir -Rijv uit het rond die tijd verschenen
Noot-wendich vertoogh (...) op de uytghegheven caerte der Wijngaertranckens (Haarlem
1614) zich 'sommighe onvolmaeckte Wercken' bevinden waarvan één door een Amsterdammer
met de kenspreuk 'Soeckt ghy vint' werd ondertekend. Dat achter deze spreuk (die overigens
niet geheel overeenstemt met deze van Van de Venne) Van de Venne zou schuilgaan, lijkt
weinig aannemelijk (Bibliotheca Belgica 1964-75, dl.5, 686; zie over deze bundel ook Simoni
1983).
Bredius 1915-22, dl.7, 241-2, Briels 1974, 495 en Frederiks 1896, 27-8.
Over de verschillende drukkersmerken van de gebroeders Van de Venne: Porteman 1983-5.
Van de Venne 1623, 6 en 8, v.141-4 en 199-202.
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Gelegenheidsdrukwerk brachten de gebroeders Van de Venne ook in de vorm van
politiek geëngageerde pamfletten: in 1621 publiceerde Jan Pietersz. de Propositie
van d'Heer Cancelier Peckius en De Antwoorde van de Hoogh Mogende Heeren
Staten Generael waarin Peckius' voorstel tot hereniging van de Verenigde Provinciën
1
met klem werd afgewezen . In 1624 verscheen het Sommier Van't Rapport (...) by
den D. van Buckingham en even later de Oratie Van sijne Co: Mat. van Groot
2
Britannien tegen het verbond met Spanje .
Toch werden er in de Middelburgse drukkerij in hoofdzaak andere lucratieve
projecten op het getouw gezet. Er was vooreerst de schitterende reeks
plano-uitgaven (soms zelfs op satijn gedrukt) die in de jaren 1618-1625 op naam
van J.P. van de Venne werd gepubliceerd. Vooral de serie portretten naar Adriaens
ontwerp van verschillende leden van de prinselijke familie trokken hierbij de aandacht.
Op 18 augustus 1618 verkreeg Jan Pietersz. octrooi
'omme voor den tyt van ses naestcommende jaren in de Vereenichde
Provincien alleenlyck te mogen drucken, doen drucken ende uytgeven
(...) naer 't leven de persoonen van syne Princelycke Extie ende syn Extie
Prince Hendrick Frederick van Nassau, by hem tot syne costen gheel
3
constich op koperen platen gesneden'
In 1623 werd de reeks vervolledigd met een portret van Willem I. Het betrof een
groots opgezette en dure, maar uiteindelijk toch lucratieve onderneming waarbij
voor het graveren een beroep werd gedaan op Adriaens 'Loff-weerden en goeden
vrient' Willem Jacobsz. Delff. Het gold hier trouwens een specialisme van de Delftse
graveur: in het befaamde en uitgebreide atelier van zijn schoonvader Miereveld, de
goede Huygens-vriend en gewaardeerde portrettist van het Haagse hof en de hogere
burgerij, had Willem zich vooral toegelegd op het graveren van portretten naar
4
Mierevelds ontwerpen . De portretten werden bij de overheid gunstig onthaald. Op
16 april 1619 betaalden de Staten Generaal 'aen Jan en Adriaen van de Venne de
somme van drye hondert ponden van xl grooten 't stuck, van de presentatie vande
afbeeldinge op satyn, van Syne Exc. die Heere Prince van Oraengien ende van Syn
Exc. die Heere Prince Hendrik van Nassau, tot

1
2

Propositie 1621 (Knuttel 1978, nr.3192a; vgl. verder nog met Knuttel 1978, nrs.3187-92).
Sommier 1624 (Knuttel 1978, nr. 3518) en Oratie 1624 (Knuttel 1978, nr.3515).
In 1620 werden een sonnet en een bijbehorend distichon in het Tweede deel Van de Spieghel
der Spaensche Tyrannye ondertekend met: 'Ion. Pet. B. drucker, Veel Druck Mijn g'luck'
o

3
4

(Spieghel der Spaensche Tyrannye 1620, [(4)]v ). De Bibliotheca Belgica 1964-75, dl.5, 201
veronderstelt dat het hier gaat om Jan Pietersz. van de Venne.
Briels 1974, 495.
De drie portretten worden ook gereproduceerd in Bol 1989, 66-7.
Over Delff, zie vooral Hollstein 1949-, dl.14, 39-41 en dl.5, 139-234. Aan Delff droeg Van de
Venne zijn 'Sinnighe Neep-klvytjes' uit het Sinne-mal op (Van de Venne 1623, 101-9).
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1

vyff ende twintich exemplaren toe' en in 1623 was het de Middelburgse magistratuur
2
die een aantal 'gepresenteerde afdrucken' van prins Willem I afnam .
Naast deze reeks verscheen nog ander kwalitatief hoogstaand propaganda- en
representatiemateriaal: in 1618 b.v. werd de monumentale gravure van de aankomst
van de Keurvorst Frederik V en Elisabeth Stuart te Vlissingen (1613) gepubliceerd
3
met verzen van Cats en van de toenmalige rector van Vlissingen ; eveneens met
4
verzen van Cats verscheen in 1619 de Synodi Dordracenae delineatio , en in de
daaropvolgende jaren verschenen nog o.m. de Idea belgicarvm provinciarvm
5
6
confaederatarvm (1620) , de cavalcade van de prinsen van Nassau (1621) of de
7
Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden (1622) . Ook nu weer
toonden de Staten-generaal interesse voor de prestigieuze uitgaven: op 26 juni
1621 werden enkele afdrukken van de prinsencavalcade betaald (ook de stad
8
Middelburg bleek een aantal te hebben gekocht) en op 25 september van dat jaar
ontving Jan Pietersz. 'de somme van vier en twintich ponden van xl gr. 't stuck'
omdat 'hy aen haer Ho. Mo. heeft gepresenteert voor elck gedeputeerde van de
9
Provincie een Caertgen van het Huys van Nassau' ; het jaar daarop ging het om
'Hondert eenendertich ponden, vyff Schell. van xl groten 't pont' voor 'de leveringe
van eenetwintich caertgens, geintituleert (...) verthooninge van den Elendigen Staet
10
van deze Landen onder de Tyrannie van den Hertog van Alve' .
Het was de gebroeders Van de Venne daarbij beslist niet uitsluitend om winst te
doen; ze wensten ook uitdrukkelijk het aanzien van de gehanteerde kunstvorm te
bevorderen. In hun rekest van 21 januari 1619 aan de admiraliteit van Zeeland
verklaarden 'Jan ende Adriaen vander Venne

1
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Leupe 1877-90, 108 en Briels 1974, 495.
Bol 1989, 69.
Stolk 1895-1931, nr.1389 en Franken 1878, 83, nr.2. Octrooi werd verleend op 18 augustus
1618 (Briels 1974, 495). Zelf schreef Jan Pietersz. een uitvoerig bericht voor deze uitgave
(gedeeltelijk afgedrukt in Lantsheer 1866-70, dl.3, 527-8 en in Koops 1986, 13). Zie over deze
prent vooral Koops 1986, Bol 1989, 57-9 en Royalton-Kisch 1988, 59-60.
Stolk 1895-1931, nr.1360 en Muller 1863-82, nr.1337c. Zie verder Royalton-Kisch 1988, 61-2.
Stolk 1895-1931, nr.1449, Muller 1863-82, 1416, Franken 1878, 83, nr.5. Zie verder
Royalton-Kisch 1988, 63, Bol 1989, 56-7.
Een privilege hiervoor werd verleend op 26 juni 1621 (Franken 1878, 24); zie voor deze prent
Royalton-Kisch 1988, 62 en 64 en Bol 1989, 68-70.
Stolk 1895-1931, nr.408, Muller 1863-82, nr.514 en Franken 1878, 84, nr.6. Zie verder
Royalton-Kisch 1988, 62-4 en Pluis 1987, 85-8 en 154, M11 en M 12. J.A.L. de Meyere
(conservator Centraal Museum Utrecht) bereidt een studie voor over de verschillende
uitbeeldingen van dit onderwerp.
Bol 1989, 69 en Kesteloo 1902, 77-8.
Leupe 1877-90, 108-9 en Briels 1974, 495. De Amsterdamse admiraliteit zou drie dagen later
Van de Venne eveneens een bedrag toekennen voor enkele exemplaren van de prent (Franken
1878, 24).
Leupe 1877-90, 109, Briels 1974, 495 en Franken 1878, 24.
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ghebroeders hoe dat syluyden verthoonders alle moghelycke devoir daechlyckx
zyn aenwendende om de Conste van teykenen, Plaetsnyden, ende Plaetdrucken
1
hier in dese V. Ed. Provincie langhs hoe meer te doen floreren' .
Vanaf 1620 publiceerde Jan Pietersz. de door Adriaen geïllustreerde werken van
2
Cats die aanvankelijk bij Van der Hellen werden gedrukt . Zo verscheen in 1620
3
Cats' Self-stryt (met octrooi voor vier jaar) , een bundel die reeds in 1621 nog
4
herhaaldelijk diende te worden uitgebracht . De volgende jaren werd ook Cats'
5
Tooneel van de mannelicke achtbaerheyt meer dan eens gepubliceerd . In 1621
6
verscheen bij Jan Pietersz. De Brunes Grond-steenen Van een vaste Regieringe
en in dat jaar kregen de plannen om een verzamelbundel met bijdragen van
7
verschillende Zeeuwse literatoren samen te stellen, vaste vorm . Het jaar daarop
moest de uitgave reeds zo goed als klaar zijn geweest gezien de toekenning van
een octrooi op 22 juli voor de editie van de Zeeusche Nachtegael en van het door
de Zeeuwen bijzonder gewaardeerde (en door Adriaen geïllustreerde) literaire debuut
van Huygens, het Voorhout en 'tCostelick mal; beide laatste werken werden nog in
8
1622 gedrukt en reeds in 1623 herdrukt .
In die jaren onderhield het boekbedrijf van de Van de Vennes nauwe contacten
met Engeland en de daar huizende Nederlandse gemeente. Hoewel het niet zeker
is dat Jan Pietersz. inderdaad de auteur is van de lofdichten voor twee van
9
Meusevoets vertalingen van Perkins' werk , zeker is wel dat hij bundels van auteurs
uit die kringen heeft gepubliceerd. Uit 1623 is een brief bewaard gebleven waarin
de Middelburger Joh. Radermacher jr. als tussenpersoon tussen de Nederlandse
koopman-dichter in Londen, Jacob Cool, en de Middelburgse drukkerij blijkt te
10
fungeren . Deze schreef aan Cool dat hij 'aenden drucker Jan Pietersen vande
Venne (...) [heeft] ouergeleuert vwe Tractaetgen vande Doot, om aent werck te
11
vallen' . Inderdaad verscheen bij Van de Venne in 1624 Cools bundeltje Van de
12
doot een ware beschryvinge end tegen de doot een goede bereydinge . Het
voorwerk bestond uit de voorwoorden van Cool en van Jan Pietersz.,
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Het rekest werd door J.H. Kluiver opgespoord en afgedrukt in Van Vaeck 1989, 16. Vgl. ook
Koops 1986, 3-4.
Over de samenwerking tussen Cats en zijn illustrator Adriaen van de Venne, zie Luijten 1992.
De Jonge van Ellemeet 1887, 9-10, nr.72. Het privilege vermeldt als datum 16 mei 1620.
De Jonge van Ellemeet 1887, 10, nrs. 77-80.
M.n. in 1622 en 1623 (De Jonge van Ellemeet 1887, 13, nrs.97-9).
De Brune 1621.
Het aan Cats toegestuurde manuscript van Huygens' Voorhout was nl. -zo blijkt uit de
briefwisseling tussen Cats en Huygens- expliciet bedoeld om in de Zeeusche nachtegael te
worden opgenomen (Meertens 1943, 219-20; zie ook Schenkeveld-van der Dussen 1969).
Van Vaeck 1989, 5, 15 en de daar op p.20 in noot 6 opgegeven literatuur.
Cf. Op 't Hof 1987, 117 en 124.
Zie over Cool vooral Van Dorsten 1959-60 en Cool 1962.
Ecclesiae 1887, 855-8.
Cool 1624. Over deze bundel zie Cool 1962, 3-4 en Van Dorsten 1959-60, 29-30.
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een brief van Willem Teellinck aan Cool, een lofsonnet van D. Hoste en twee
1
lofdichten van Adriaen van de Venne . De beide gravures in de bundel werden naar
2
Adriaens ontwerp vervaardigd . In zijn voorwoord kon Jan Pietersz. zijn trots om de
gloednieuwe illustraties nauwelijks verbergen:
'Om nu de ooghen van den Leser te ghewilliger aen te leyden tot het
neer-stich doorsien deses noodich-nutten boecks, hebbe ick goet
ghevonden (om de weerdicheyt desselfs) daer in te voeghen eenige
nieuwe noyt-gesiene printjens, dienende tot naerder openinge; door
levende afbeeldinge; vant gene in den selven met krachrighe wel-gestelde
redenen grondelijc is verthoont. T'welck V.E. troost-gunstichlijck wert
aen-gheboden, verhopende dit mijn behulp V.E. niet ondienstich sal zijn,
3
ende dieshalven aengenamelick sal opgenomen werden' .
Jan Pietersz. nam zich daarbij voor om '(soot Gode belieft) corts noch eenighe meer
treffelijcke konstighe wercken der Gemeynte te behandighen, die alreede inden
druck aengeleght zijn, de welcke by alle kunst-gunstighe met verwonderinghe sullen
4
aenghesien worden' . Door zijn vroege dood in de beginmaanden van 1625 heeft
de drukker-uitgever zijn voornemen niet kunnen uitvoeren: wel verscheen in 1626
bij Jans weduwe de tweede druk van Cools Paraphrasis (...) van den CIII. psalm
5
die vroeger reeds (in 1618?) bij Jan Pietersz. was uitgegeven . In het licht van het
bovenstaande lijkt het dan ook aannemelijk dat Jan Pietersz. precies via zijn
contacten met de Nederlandse gemeente in Londen in 1624 de tekst van de Oratie
van de Britse koning in handen had gekregen: in het pamflet werd immers gewag
gemaakt van een 'sekeren brieff gheschreven in Londen door een Patriot' die samen
6
met de tekst van de Oratie was verzonden .
Wanneer men de maatschappelijke achtergrond reconstrueert van de auteurs uit
wier oeuvre de Van de Vennes te Middelburg bij het samenstellen van hun fonds
recruteerden, of wanneer men gegevens over de vaak kostbare uitvoering van de
aangeboden uitgaven en over hun afnemers bijeenbrengt, dan blijkt al vlug dat de
broers hun opdrachten vooral ontleenden aan en hun produkten bestemden voor
7
een kapitaalkrachtige Zeeuwse en Middelburgse elite . Adriaens schilderkunstige
activiteiten sluiten hier nauw bij aan: in die jaren had Van de Venne zich immers
doen; kennen als

1
2

o

o

3

Cool 1624, [*8]r .

4

Cool 1624, [*8]v .
Zie hierover: Van Dorsten 1959-60, 30-1 en Cool 1962, 4-5.

5
6

7

o

Cool 1624, *3r -*5v ('Lof-ghedicht Op de nutticheyt dese boecks') en [*6]r ('Ghedicht Op
het vvare bericht Van desen boeck').
De gravures werden in de bundel op p.3 en 38 afgedrukt. De ontwerptekening voor de gravure
op p.3 bevindt zich in het Museum Catsianum (vgl. Pluis 1987, 82 en 153, M2).
o

o

o

Oratie 1624, [Biij]v . De briefschrijver stelt nl. 'Ick sende V.E. hier neffens d'Oratie van zijne
Majesteyt ghedaen int Parlement'. Verder vermeldt hij de nieuwste ontwikkelingen in het
beleid van de Britse kroon en vermeldt vervolgens de in Engeland aangekondigde 'Vast ende
Bidtdach (...) nae't exempel onser Nederlanden'.
In een octrooi-aanvraag heeft Jan Pietersz. het expliciet over de hoge productiekosten van
de grote plano-uitgaven (Franken 1878, 23).
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een productief landschap-, portret- en historieschilder die op zijn veel-kleurige doeken
vooraanstaande burgers en verschillende figuren uit het toenmalige hofleven vaak
1
duidelijk herkenbaar heeft afgebeeld .
Het hoogtepunt in de uitgeverscarrière van Jan Pietersz. en in de samenwerking
tussen beide broers kwam ongetwijfeld met de publicatie in 1623 van de succesvolle
bundel, de Zeeusche Nachtegael, waaraan ook Adriaens literaire debuut, het Tafereel
van Sinne-mal was gehecht. Het was niet de eerste proeve van Adriaens dichtkunst:
wellicht reeds in 1619 had hij een lofdicht voor Samuel de Swaeffs Proef-stuck van
2
de Schryf-konste vervaardigd . De Zeeusche Nachtegael bracht een adequate
repliek op Cats' oproep in zijn Silenus Alcibiadis van 1618. Daarin kloeg de
raadpensionaris het literaire absenteïsme van de Zeeuwse poëten aan en stelde
het tegenover de letterkundige bedrijvigheid in Holland. Zijn verwijt had de Van de
Vennes ertoe aangezet om (met Cats als mentor) de pennevruchten van meer en
minder begaafde Zeeuwse literatoren te bundelen tot een welluidend tegenbewijs:
hun Zeeusche Nachtegael was niet langer nog een kikker die slechts een 'hees
3
ghewrock uyt stinckende poelen' wist voort te brengen . Met deze manifestatie van
Zeeuws zelfbewustzijn was het de gebroeders Van de Venne duidelijk ernst: het
verschijnen in de Middelburgse drukkerij van de bijzonder verzorgde uitgave werd
4
door Adriaen op doek vastgelegd .
Adriaens bemoeienissen bij het totstandkomen van de bundel is in elk geval groter
geweest dan tot nog toe werd aangenomen. Niet alleen voorzag hij het eetste deel
van een uitvoerig gedicht dat o.m. het principiële samengaan van pictura en poèsis
5
bepleit (de 'Zeeusche Mey-clacht') , en van een korter op homoniemen gebouwd
6
'Dubbel-boere-praetje' ; ook was hij de ontwerper van de illustraties voor de bundel
en zorgde hij voor de inleidende kwatrijnen die telkens op de versozijde van de
7
titelbladen voor het tweede en derde deel werden afgedrukt . Bovendien was het
uitgewerkte openingsgedicht uit het Sinne-mal, de 'Middelbvrchse Lavvver-hof',
8
aanvankelijk als drempeldicht voor de Zeeusche Nachtegael bestemd .
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Voor een overzicht van Van de Vennes schilderkunstige activiteiten te Middelburg, zie vooral
Bol 1958a, Royalton-Kisch 1988, 42-8 en Bol 1989.
De Swaeff s.a; Van de Venne schreef hierin het gedicht 'Lof-Dicht, Ter eeren den Const-rijcken
Mr. Samuel de Swaef, Schoolmeester tot Middelburgh'. Over de datering van de bundel:
Meertens 1943, 427 en 460; over De Swaeff als calligraaf zie Croiset van Uchelen 1974.
o

Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, *2v , r.14.
Over het ontstaan van de bundel en over de bundel zelf zie vooral Meertens 1943, 217-42,
Frederiks 1896, Van Vaeck 1989, 11-2 en Strengholt 1989, 25-33
Over het schilderij dat de publicatie van de Zeeusche Nachtegael vastlegt: De la Fontaine
Verwey 1975-9, dl:2, 67-9, Roosmalen-Mann 1978, 27 en Royalton-Kisch 1988, 39 en 118,
n.21.
Zeeusche Nachtegael 1623, dl.2, 55-68. Een analyse van dit gedicht in Porteman 1983-5,
340-3.
Zeeusche Nachtegael 1623, dl.2, 53-4. Voor een toeschrijving van dit gedicht aan Adriaen
van de Venne: Van Vaeck 1986b, 267, n.1.
Voor de toeschrijving van deze verzen aan Adriaen van de Venne: Frederiks 1896, 90.
Van Vaeck 1989, 9-12.
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Van de Vennes literaire debuutbundel, het aan de Nachtegael toegevoegde
Sinne-mal, weerspiegelde dezelfde intenties als de Zeeusche Nachtegael: een
manifestatie van Zeeuws zelfbewustzijn en van Zeeuws literair kunnen. Evenals in
de 'Mey-clacht' trad Van de Venne in de bundel naar voren als een bijzonder
onderlegd, inventief, ambitieus en zelfbewust kunstenaar-literator. O.m. door zijn
complimenteus-galante eerbetuigingen aan bevriende kunstenaars en door zijn
bewuste aemulatie van vooraanstaande en in zijn milieu bijzonder geapprecieerde
moderne dichters, heeft Van de Venne zich met dit debuut nadrukkelijk gesitueerd
binnen een maatschappelijk zeer gewaardeerde elite van toonaangevende
1
kunstenaars .
Aan de artistieke bedrijvigheid van de Van de Vennes te Middelburg kwam evenwel
2
abrupt een einde met de dood van Jan Pietersz. in de lente van 1625 . In de
Middelburgse drukkerij stond toen de eerste en bijzonder prestigieuze editie van
Cats' Houwelyck (het octrooi van 22 maart 1625 had het over 'groot ende nieuw
3
Poetisch werck' van Jacob Cats ) op stapel en was reeds zo goed als afgewerkt.
De gebroeders Van de Venne waren er trouwens reeds geruime tijd mee bezig
geweest: al in 1622 had Adriaen ontwerpen voor illustraties in de bundel vervaardigd
en ook uit zijn voorwoord blijkt dat een lange voorgeschiedenis daaraan was
4
voorafgegaan . Het werk verscheen nog in de loop van 1625 en bevatte naast de
voorwoorden van Jan en Adriaen ook nog een gedicht van de overleden
drukker-uitgever. De bundel werd verkocht 'inden VVinckel van vvijlent Jan Pieterß
vande Venne tot Middelburgh' en 'by Adriaen vande Venne Schilder en Teyckenaer,
5
vvoonende in s'Graven-Hage' . Na de dood van zijn broer was Adriaen immers
meteen naar Den Haag verhuisd terwijl het Middelburgse uitgeversbedrijf in handen
6
bleef van Jans weduwe, Catharina de Gheyn .
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Van Vaeck 1989, 6-18.
Jan Pietersz. wordt op 3 mei 1625 te Middelburg begraven (Briels 1974, 493).
Bredius 1915-22, dl.7, 242.
M.n. de vier tekeningen die de 4 seizoenen uitbeelden, werden reeds in 1622 vervaardigd;
oorspronkelijk dienden zij de opzet van de bundel te bepalen (Bol 1989, 123-4, afb. 112-5;
o

5
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o

voor Adriaens voorwoord, zie Cats 1625, I(*)r -I(*)ijv .
Dit wordt meegedeeld onderaan het 'Extract uyt de Priuilegie' in Cats 1625.
Royalton-Kisch meent uit het in het Houwelyck afgedrukte privilege van 22 maart 1625 te
mogen afleiden dat Van de Venne toen (en dus nog voor Jans dood) reeds in Den Haag
verbleef (Royalton-Kisch 1988, 40). Een valabel argument is het niet: het was nl. niet
ongebruikelijk om bij het afdrukken van een extract uit het toegekende privilege, de tekst aan
een nieuwe toestand aan te passen terwijl toch de oude datum van het octrooi gehandhaafd
bleef.
In de Van de Venne-studie werd Catharina de Gheyn graag gelieerd aan het bekende
kunstenaarsgeslacht De Gheyn waardoor meteen ook Adriaens opdracht aan Jacob de Gheyn
III van het 'Minne-mall' (uit het Sinne-mal) kon worden verklaard; toch zijn er maar weinig
gronden om Jans weduwe aan de Haagse kunstenaarsfamilie te liëren en ook Van de Vennes
dedicatie van het 'Minne-mall' kan gemakkelijk vanuit andere motieven worden verklaard (zie
hierover Van Vaeck 1989, 15-6 en de daar op p.23 in noot 32-5 vermelde literatuur).

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

19

§2. Verblijf in Den Haag (1625-1662)

1. Kortstondige samenwerking met Catharina de Gheyn
Het ging de Middelburgse drukkerij na de dood van Jan Pietersz. niet meer voor de
wind. Uitsluitend reeds op stapel gezette projecten werden afgewerkt, een enkel
gelegenheidswerk verscheen in compagnonschap tussen Jans weduwe en haar nu
in Den Haag gevestigde zwager Adriaen. In 1625 werden op die manier Cats'
1
Houwelyck en de derde druk van diens Self-strydt uitgebracht , terwijl het jaar daarop
de tweede druk van Cools Paraphrasis (...) van den CIII. psalm werd gepubliceerd.
In 1625 werd ook nog de rijmprent n.a.v. het overlijden van prins Maurits op 23 april
uitgegeven. De gravure van J. Verstraelen was gebaseerd op de tekening die Adriaen
van het doodsbed van de vorst had gemaakt; zelf voegde Adriaen hier nog een
2
92-regelig funerair vers aan toe . De plano werd gedrukt en te koop aangeboden
'inde Druckerye van [wijlen] Ian Pieterssz. vande Venne' en was 'mede te koop by
Adriaen vande Venne Schilder ende Teyckenaer, woonende in s'Graven-Haghe'.
Op 21 juli werd Van de Venne vergoed voor het aanbieden van enkele exemplaren
3
aan de Staten-Generaal .
De Middelburgse drukkerij bleef evenwel niet lang meer in handen van Catharina
de Gheyn. Op 26 juli 1626 stonden zij en Adriaen (wellicht t.g.v. haar tweede huwelijk
met Huybrecht Ruyssaert) het alleenrecht voor de uitgave 'vande Emblemata vande
Heer Cats, mette by-wercken' af aan de Rotterdamse drukker-uitgever Pieter van
4
Waesberghe die in 1627 een editie van de Proteus publiceerde . De drukkerij werd
5
aan Jacob vande Vivere overgedragen .

2. 'Schilder ende, poëet' van het huis van Oranje
Ondertussen had Van de Venne zich definitief in Den Haag gevestigd. Hij woonde
6
op de 'Fluwelen Burgwal t'ende de poten' , werd lid van de Haagse St.-Lucasgilde
en verkreeg op 9 april 1626 het burgerrecht in Den
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De Jonge van Ellemeet 1887, 11, nr.81.
Muller 1863-82, nr.1533, Franken 1878, 84, nr.8. De plano wordt sterk verkleind afgebeeld
in Royalton-Kisch 1988, 65, fig.26. Vgl. ook met het schilderij van Van de Venne (Franken
1878, 44, nr.11; een tekening van dit onderwerp wordt bewaard in het Amsterdamse
Rijksprentenkabinet, zie Knuttel 1919, 28).
Franken 1878, 24 en Royalton-Kisch 1988, 40.
Cats 1627. Over het drukkersgeslacht Van Waesberghe, zie Ledeboer 1869.
Voor De Gheyns huwelijk met Huybrecht Ruyssaert, Briels 1974, 496 en Bredius 1915-22,
dl.7, 245. In 1627 wordt Ruyssaert vermeld voor zijn levering van 'West Indische caerte en
passers'; mogelijk zette hij niet de drukkerij verder maar had hij wel Jans handel in de
'Schildery-winckel' overgenomen (vgl. nl. met Adriaens beschrijving in de 'Middelburchse
Lavvver-hof' in Van de Venne 1623, 8, v.189-92: 'Wil yemant (...) Compas, en Vyren-vverck,
of Kaerten cleyn en groot, // En watter tot behoef dient voor een Zee-pyloot').
Briels 1974, 493.
Royalton-Kisch 1988, 40.
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1

Haag. Later was hij ook lid van de Haagse schutterij . In die tijd werkte hij (mogelijk
op last van Frederik Hendrik of van de winterkoning) aan het prachtige album met
gouaches 'Tlants Sterckte' (met een titelblad gedateerd op 1626) dat onmiskenbaar
2
n.a.v. het verblijf van de Winterkoning in de Hofstad was vervaardigd . Daarnaast
3
legde hij zich ook toe op het (toen wellicht erg geapprecieerde ) grisaille-schilderen
waarbij hij vaak op een burleske wijze gebruik maakte van de zelfkant van de
4
zeventiende-eeuwse maatschappij als vehikel voor zijn satire en moralisatie .
Als schilder bleef hij de dynastieke ambities van het huis van Oranje (en meer in
het bijzonder van Frederik Hendrik) ondersteunen met o.m. zijn schilderijen in grisaille
van de ruiterstoet van Frederik V en zijn gemalin Maria Stuart (1628) en van Frederik
Hendrik met gevolg (1629) of met zijn tekeningen van het doodsbed van deze vorst
5
in 1647 . Hier sloten ook een aantal van Van de Vennes gelegenheidsgedichten
nauw bij aan. In 1629 verscheen het pamflet Practiicke van den Spaenschen
Aes-sack. Het werk werd onmiskenbaar geschreven n.a.v. Piet Heins 'veroveringe
van de Spaensche Silvere-Vlote' in 1628 en diens blijde intocht in Den Haag op 14
6
januari 1629 . Het bundeltje opent met een 'noodighe Poëtische 'tSamen-spraecke'
tussen 'Memorie' en 'Vrye-maet'; de dialoog waarschuwt voor het bedrog van de
Spanjaarden en brengt tegelijk een laudatio op Piet Heins overwinning. De
boertig-komische toon (sommige verzen herinnerden zeer sterk aan Van de Vennes
'Minne-mall') wordt aan het einde verantwoord met een verwijzing naar Prov.9, 10:
'Een Stadt verheught haer, vvanneert den Rechtvaerdigen vvel gaet: ende vvanneer
7
de Godloosen om-komen, salmen vrolijck zijn' . Op de 'Samen-spraecke' volgt een
'Gesangh, op dese
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Over de inschrijving in het Haagse St.-Lucasgilde: Bredius 1877-90, 258; over het verwerven
van het burgerrecht door Van de Venne: Bredius 1915-22, 379; op 11 april 1648 krijgt Van
de Venne de toelating de schutterij te verlaten (Bredius 1915-22, 379).
Het album werd op een schitterende wijze gereproduceerd in Royalton-Kisch 1988. Over het
album zie verder nog vooral Royalton-Kisch 1986, 1988b en 1989 en Van Vaeck 1988b en
1989b.
In 1626 maakte Van de Venne tevens zijn beroemde pentekening van de dodo die hij te
Amsterdam had gezien (toen werd de vogel vanuit het eiland Mauritius aangevoerd); bij de
pentekening vindt men de Latijnse bijschriften (mogelijk in Van de Vennes hand): 'Manu
Adriani Vennij Pictoris' en 'Vera effigies huius auis WALGH-VOGEL, (quae & à nautis
DODAERS propter foedam posterioris partis crassitiem nuncupatur) qualis viua Amsterodamum
perlata est ex Insula MAVRITII. ANNO M.DC.XXVI'). Zie hierover Oudemans 1917, 33, 37,
49 en 53 en Bakker 1983, 48 en afb.1.
In het Franse bijschrift (uit 1649 of kort daarna) bij Hollars gravure van Van de Vennes portret
wordt immers vermeld: 'mais ces plus belles euures sont esté en blancq et noyr'.
Plokker 1984. In de latere kunstliteratuur gingen een aantal (gelijkaardige) voorstellingen van
de pseudo-Van de Venne (de Brusselse kunstschilder Jan van de Venne) door voor werk
van Adriaen van de Venne (zie hierover Vlieghe 1983 en de daar vermelde literatuur).
Vgl. Bol 1989, 67-72.
Practiicke 1629 (Knuttel 1978, nr.3862; het exemplaar in deze collectie is defect; het pamflet
is ook aanwezig in de Leidse Universiteistbibliotheek als pamflet nr.1629 en in de collectie
Thysius aldaar als pamflet nr.3395).
Eigen cursivering. Het citaat verwijst trouwens ook naar de vreugde in Den Haag n.a.v. Heins
intocht aldaar.
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gelegentheyt van 'tVictory-vieren-vreught', ondertekend met 'Druck om geluck'. Na
een apart titelblad worden vervolgens enkele 'Aerdige Rijm-Vyeren' afgedrukt: een
zegezang 'op de Ieghen-woordige Victorie', een 'VVel-comst Aen den gemelten
Generael, op sijn inne-comen in 's Graven-Hage' en een gedicht 'Op het vyeren,
vande geseyde Victorie'. Tot slot worden nog 'Eenighe Treur-Versen' 'op het droevich
ongheluck, over-gekomen sijne Coninghlijcke Mt. van Bohemen' opgenomen. Deze
laatste verzen werden ondertekend door een bekende van Van de Venne, Andries
1
Duirkant . Waarschijnlijk was deze ook verantwoordelijk (stilistisch gezien lijkt het
althans niet uitgesloten) voor de daaraan voorafgaande 'Aerdighe Rijm-Vyeren'. De
'Samen-Spraecke' in het eerste deel mag hoogstwaarschijnlijk op rekening van
Adriaen van de Venne worden geschreven. Een belangrijk argument hiervoor vinden
we in de ondertekening in druk van de 'Samen-Spraecke' met 'P.A.P.', wellicht op
2
te lossen als P[ictor of Poeta] A[driaen] P[ietersz.] . De 'Samen-Spraecke' werd met
3
een gravure die onmiskenbaar door Van de Venne werd ontworpen, geïllustreerd .
Zelf zijn we niet de enigen die een verband leggen tussen het pamflet en de dichter
Adriaen. Op de titelpagina van het exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag staat genoteerd: 'door Adr. van de Venne'.
In 1630 verschenen bij Van de Venne verder twee rijmprenten die Frederik Hendrik
huldigen. De 'Victori-Waeghen vanden Doorlvchtigen Prince van Orangien' werd
gepubliceerd n.a.v. Frederik Hendriks heroveringen van Grol, Wesel en Den Bosch.
Het begeleidende 32-regelige vers (zo blijkt uit de cartouche op de prent) mag aan
Van de Venne worden toegeschreven: 'hanc tabulam Gratulatoriam submisso animo
4
dat, dicat, dedicat Adriaen vander Venne Autor' . Ook nu weer mocht Van de Venne
rekenen op waardering van de overheid. Op 15 februari 1630 ontving hij van de
Staten-generaal 'de somme van Vyftich ponden van xl groten (...) voor de presentasie
5
van synen Victorywagen, ter eeren des Doorluchtigen Heere Prince van Orangien' .
Eveneens n.a.v. Frederik Hendriks veroveringen verscheen bij Van de Venne nog
een andere rijmprent (de 'Nassovii heroes') met opnieuw een 32-regelig vers van
6
Van de Vennes hand .
In december 1632 drukte Burchoorn Van de Vennes Bid-daghs-bede; de plano
werd bij de Haagse 'Boeck-verkooper ende Kunst-drucker' Broer
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Zie over Duirkant, dl.III, C, hoofdstuk 1, §3.
Daarbij moet men er beslist ook rekening mee houden dat Van de Venne graag verschillende
o

initialen heeft gehanteerd: A[driaen] P[ietersz.] (in Zeeusche Nachtegael 1623, dl.2, **v ),
o
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I[ck] S[oeck] E[n] V[ind] (in Zeeusche Nachtegael 1623, dl.3, ***v ) en A[driaen] P[ietersz.]
S[childer] (in Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, 54; vgl. ook Ecclesiae 1887, 857).
Vgl. ook Muller 1863-82, nr. 1655A. Vgl. met de gravures naar Adriaens ontwerp in Valerius'
Nederlandtsche Gedenck-clanck (Veer 1626).
Ook Muller 1863-82, nr.1647 schrijft deze verzen toe aan Van de Venne, evenals Franken
en Waller (Amsterdam Rijksprentenkabinet, hs. Franken en Waller, kaft 5, nr.18).
Leupe 1877-90, 108.
Ook Franken 1878, 84, nr.11 en Muller 1863-82, nr.1653 zetten deze verzen op naam van
Van de Venne. De rijmprent wordt sterk verkleind afgebeeld in Royalton-Kisch 1988, 68,
fig.32.
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1

Jansz. te koop aangeboden . De aanleiding voor dit schrijven was de algemene
vast- en biddag die voor 15 december was uitgevaardigd. Biddagen werden door
de burgerlijke overheid in bepaalde omstandigheden (m.n. in penibele situaties of
bij wijze van dankzegging voor gunstig verlopen krijgs-verrichtingen) afgekondigd;
de verantwoordelijkheid voor de praktische organisatie lag bij de kerkelijke instanties.
Het hoeft hierbij geen betoog dat een biddag vaak als een belangrijk politiek
2
propagandamiddel werd gehanteerd . De biddag van 15 december kwam ongetwijfeld
het imago van Frederik Hendrik ten goede; de dag werd immers uitgeschreven n.a.v.
de
'diversche victorien, onder het cloucm. beleyt van S. Ex. den H. Pr. v.
Orangien, over vele Steden en forten van den vyant vercregen,
nyettegenstaende deselve met drye machtige Legers by den anderen
geconjugeert, hem omtrent 't Leger van desen Staet, geduyrende de
groote belegeringe van de Stadt Maestricht voor t merendeel van den tyt
heeft verthoont, t selver in allarm gehouden en vigoureuslick besprongen
3
en geattaquert' .
In zijn Meditatie 'uytghesproocken inde Remonstrantsche Ghemeente van
'sGraven-haghe' lichtte de remonstrantse predikant Uittenbogaert het doel van deze
dag als volgt toe:
'Laet ons dan dit Wijs Godtvruchtigh doen onser Overheyt ontmoeten met
behoorlijcke gehoorsaemheyt/ om wel ende Godt-vruchtichlijck te
betrachten de Saecken/ daer toe desen dach extraordinaris
gheordonneert/ ende geheylicht is. Dese zijn voornamelijck twee. D'eerste;
om Godt Almachtigh te dancken voor de groote Victorien ende
Segeninghen den Lande dit Jaer verleent met het in nemen van soo vele
Steden ende Forten op de Schelde, Maes, en Rhijn, sonderlinge der
stercke Stadt Maestricht, oock specialijck dat hy sijn Excell. heeft bewaert
in soo veele perijckelen. Ten tweeden; om Godt te bidden 'tVaderlandt
vorder te bewaren/ ende segenen/ oock over de aengeboden handelinghe/
ghevende de Regeerders/ ende merckelijck sijn Excell. daer toe wijsheyt/
ende kloeckmoedicheyt: ende alles soo te seghenen dat wy wel eens wel
ende met verseeckertheyt moghen geraecken uyt dese sware
langh-duyrighe Oorlogen tot Godes eere/ voortplantinge der Waerheydt/
4
's Landts welvaeren ende onse Saligheyt' .
De dankzegging voor Frederik Hendriks overwinningen (zoals in de afkondiging ook
werd aangegeven) werd door Uittenbogaert gecombineerd met een gebed om de
in december in Den Haag aangevatte officiële vredes-onderhandelingen te laten
5
welslagen . Deze door Frederik Hendrik gevoerde besprekingen hadden grote
verwachtingen gewekt. Ook Van de
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Een exemplaar van de plano wordt bewaard in de Leidse Universiteitsbibliotheek (Petit
1882-1934, nr.1802). Over Broer Jansz.: zie Kossmann 1937, 203.
Over de wijze waarop de biddagen werden georganiseerd en over hun functie in de
zeventiende eeuw: Kist 1848-9, i.h. bijz. dl.1, 109-253.
Kist 1848-9, dl.2, 146.
Uittenbogaert 1633, 2.
Zie hierover o.m. ook Smits-Veldt 1977-8, 229-30.
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Vennes Bid-daghs-bede dient binnen deze context te worden gelezen: de plano
maakt geen gewag van de roemrijke overwinningen maar is in de eerste plaats
opgevat als een 'Vrede-Wens' en bepleit een succesvol einde voor de Haagse
onderhandelingen. In dit opzicht sloot Van de Venne zich aan bij de althans naar
buiten toe gevoerde politiek van de stadhouder.
In 1636 verscheen vervolgens Van de Vennes Geluck-wenschinge n.a.v. Cats'
1
benoeming tot raadpensionaris van Holland . Het ging hier beslist om een bijzonder
controversiële aanstelling waarbij Cats' voorganger en belangrijke tegenstrever van
Frederik Hendrik, Adriaen Pauw, aan de dijk werd gezet voor de soepelere en meer
2
meegaande Jacob Cats . De moeizame benoeming had heel wat sporen nagelaten
in de pamflettenliteratuur. Burchoorn publiceerde zijn Het in-sienlijck Af-scheydt van
(...) Adriaen Paevvv (later in zijn Spiegel der Staten opnieuw opgenomen) en
beklemtoonde daarin de ondank die de aftredende Pauw te beurt viel; toch had
3
Burchoorn ook woorden van lof over voor de nieuwe raadpensionaris . Tegelijk
verscheen ook Burchoorns ophefmakende Des spoockende Schims Wel-kom (...)
Aen den tegenwoordigen nieu-gekosen Raed-Pensionarius Jacob Cats (later
eveneens in de Spiegel der Staten opgenomen): het pamflet bevatte een dubbelzinnig
welkom vanwege Cats' beroemde voorganger Oldenbarnevelt die hier als
'spoockende schim' ten tonele wordt gevoerd. Het pamflet dat niet minder dan drie
drukken kende, lokte heel wat reacties uit: het anonieme Des schamende Schims
Wel-kom viel fel uit tegen Oldenbarnevelts woorden en huldigde de nieuwe
raadpensionaris; ook in een ander pamflet Aenden Nieuw-Gekosen
Raedt-Pensionaris van Hollandt bleek Cats een aanvaardbare figuur te zijn, maar
4
toch werd hij gewaarschuwd voor de oorlogszuchtige ambities van de prins . Een
duidelijk standpunt in deze netelige kwestie nam Van de Venne in zijn
Geluck-wenschinge m.b.t. Paeuw niet in. Wel wou Van de Venne bij de reeds
gepubliceerde welkomstwoorden tot de nieuwe raadpensionaris Cats wiens werken
hij tot nog toe steeds had geïllustreerd, niet ten achter blijven. Expliciet heette het:
'Alsoo eenighe Geesten van onsen Tijdt verscheyde bedenckelijcke
Gedichten hebben uyt laten komen, ter gedachtenis en geheugenis van
den Ed: Heer IACOB CATS, Ridder, &c. (...) Dies heeft den Schrijver van
dit kleyn Gedicht willen sijne groote Gunst, plichtelijck door de Kunst,
mede laten verschijnen, om de goede Faem des te meer te doen wackeren
5
over die het waerdigh is' .
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Een exemplaar van dit pamflet wordt bewaard in de Leidse Universiteitsbibliotheek (Petit
1882-1934, nr.3622).
Zie over deze aanstelling vooral Smilde 1938, 56-89 en Poelhekke 1978, 416-40.
Burchoorn 1636 (Knuttel 1978, nr.4430; zie ook Olijkan 1978, 26 en Smilde 1938, 86-7).
Burchoorn 1636b (Knuttel 1978, nr.4431; een derde, lichtjes gewijzigde druk wordt vermeld
in Knuttel 1978, nr.4432), Des schamende Schims Wel-kom 1636 (Knuttel 1978, nr.4433) en
Aenden Nieuw-Gekosen Raedt-Pensionaris 1636 (Petit 1882-1934, nr.1945). Zie over deze
pamfletten vooral Smilde 1938, 86-8 en Olijkan 1978, 27.
Van de Venne 1636, [2].
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Toch liet Van de Venne zich ook nu weer als een vurig pleitbezorger van het huis
van Oranje kennen. Zijn 'Sprekende Hollandsche Maegt' die hij ten tonele voerde,
heeft het over haar 'in-geboren Vorst, en Prins van Prinçen Bloede' en steunt hem
in zijn beleid dat op langere termijn (m.n. door het verderzetten van de oorlog) tot
vrede zou leiden:
Blijft wacker in de weer, en wil Mijn staegh behoede,
En leydt, door sijn Beleydt, Beleggers oock ter neer,
1
Dan krijg ick metter tijt, door 't Swaert den Vrede weer .

In de daaropvolgende jaren greep Van de Venne nauwelijks nog naar de pen bij
actuele kwesties. Wel vervaardigde hij in 1647 een rijmprent op de dood van Frederik
2
Hendrik: de 'Af-beeldinge van het Nassausche Rust-Bedde' . De prent werd naar
3
Van de Vennes ontwerp gegraveerd door Adriaen Matham . Opnieuw werd de
rijmprent door Van de Venne van verzen voorzien. De overleden stadhouder wordt
er vooral in gepresenteerd als een 'grooten Heldt' en als
De Prins die was begaeft met Deugden, by de Zeden,
Die, als een groot çieraet, hem om end' om bekleden:
Gods-dienstig in't gemoedt, Rechtveerdig, Vryheyts-Stut,
Voorsichtigh, en vol Trouw, die 't Vader-landt beschut.
(v.13-6)

Vervolgens kondigt de dichter bij wijze van consolatio de zoon van de stadhouder
als nieuwe prins aan:
Hier rijst een Nieuwe Son, die ons tot Hoogheyt dient,
Een Grooten-Vaders Soon, tot Voogt, en ons een Vrient.
Al hebben wy den Prins, en grooten Vrient verloren,
Wy hebben weer een Prins hoogh-edel, hier geboren;
Die Ons, en al 'tGemeen, sal dienen tot een Heer.
(v.63-7)

Van de Vennes literaire zwanenzang was eveneens een hommage aan de Oranjes:
in 1659 (de dichter was toen zeventig jaar oud) verscheen Van de Vennes plano
4
Leyden-lof op de intocht van Willem III te Leiden . Bij die gelegenheid had Van de
5
Venne ook een allegorie getekend voor een rijmprent met verzen van Jan Zoet .

3. In dienst van Pictura
Als 'Schilder ende teyckenaer' maakte Van de Venne sinds 1625 deel uit van de
Haagse St.-Lucasgilde. In oktober 1631 werd hij voorgedragen en

1
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Van de Venne 1636, 3.
Stolk 1895-1931, nr.1927, Muller 1863-82, nr.1923b, Franken 1878, 85, nr.14. De plano wordt
sterk verkleind afgebeeld in Royalton-Kisch 1988, 72, fig.40.
Een andere versie, gegraveerd door C. van Dalen, werd opgenomen in Cats' Dootkiste voor
de levendige (Ten Berge 1979, 244-5, Franken 1878, 85, nr.13).
Stolk 1895-1931, nr.2269.
Stolk 1895-1931, nr.2268, Muller 1863-82, nr.2146, Franken 1878, 85, nr.16.
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benoemd als hoofdman (1631-2), een functie die hij ook het daaropvolgende jaar
zou vervullen (1632-3). In oktober 1633 werd hij opnieuw voorgedragen maar door
de magistraat niet aangesteld, hetzelfde gebeurde in oktober 1636. Benoemd tot
hoofdman werd hij wel in 1637 en 1638 (voor de jaren 1637-8 en 1638-9). In 1639-40
1
en 1640-1 bestuurde hij de gilde als deken . Over Van de Vennes activiteiten als
lid van de St.-Lucasgilde is weinig bekend gebleven. Als hoofdman vereerde hij de
gilde in 1631 met een ontwerp voor 'de wimpelstrick ent wapen met sieraden tot
2
beyde de twee groote silvere bekers daer de namen in syn gestelt' en in 1640
besloot deken Van de Venne met zijn hoofdmannen 'tot het maecken van een groot
tafereel met een gedicht tot Lof van St. Lucas Gilde' waarbij 'yder syn Wapen en
3
Naem onder het selve, gemeld stuck is gestelt' . Ook was Van de Venne betrokken
geweest in het geschil van 17 april 1632 met de Rekenkamer over
schilderijenverkopers op het Binnenhof die zich niet aan de gilderegels
4
onderwierpen .
In 1656 behoorde Van de Venne tot de medestichters van de Haagse
5
schildersconfrerie Pictura . Reeds in 1655 hadden een aantal schilders gepoogd
zich los te maken uit de bestaande St.-Lucasgilde. Op 16 oktober 1656 (gedurende
enkele maanden werden er reeds voorbereidende onderhandelingen gevoerd) werd
door een vijftigtal kunstenaars, buiten de 'Deken ende hobftmans' om, besloten tot
de oprichting 'van een nieuwe Confrerije, bestaende wt (...) meester Schilders,
6
Glaseschrijvers, Beelthouwers en Plaatsnyders' . De confreriebrief bepaalde in
7
hoofdzaak de economische rechten en plichten van haar leden en uit de praktijk
bleek dat het dagelijkse bestuur van de confrerie vooral ageerde tegen wildhandel
8
ten nadele van haar leden . In dit opzicht verschilde de confrerie nauwelijks van de
vroegere pp protectionisme gerichte gilde. De afscheiding was dan ook vooral te
wijten aan de te sterke verschillen tussen de beroepen die in de St.-Lucasgilde
waren bijeengebracht, met o.m. ook 'glaesemakers, boecverkoopers, kamerschilders'
9
en 'goutslaegers' . Toch hield de oprich-
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9

Bredius 1877-90c, 67-75. Er werd in principe naar gestreefd om een lid van de St.-Lucasgilde
niet langer dan twee achtereenvolgende jaren als hoofdman of deken te laten fungeren: bij
de voordracht aan de Haagse magistraat wordt dan ook telkens vermeld of het voorgedragen
lid eventueel reeds als hoofdman of deken in functie was (zie Bredius 1877-90, 67-85).
In de Van de Venne-literatuur bestaat er nogal wat verwarring m.b.t. de periode waarin Van
de Venne in het bestuur van de gilde zetelde: Franken 1878, 10 vermeldt slechts 1631
(hoofdman) en 1640 (deken), Bol 1958b, 143 geeft 1631 en 1637 (als hoofdman) en 1640
(als deken) op, Royalton-Kisch 1988, 41 heeft het over 1631, 1632 en 1636-8 (hoofdman) en
over 1640 (deken).
Bredius 1877-90, 272.
Bredius 1877-90, 276.
Kossmann 1932, 134-6.
Bredius 1877-90b, 59.
Bredius 1877-90, 278 en Bredius 1877-90b, 59.
Cf. voor deze bepalingen: Bredius 1877-90b, 46-55.
Vgl. hierover ook Miedema 1987, 5.
Bredius 1877-90, 278.
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ting van Pictura ten dele een sociale emancipatie in van een aantal leden uit de
St.-Lucasgilde: hun maatschappelijke status was van die aard dat zij niet langer met
1
de overige leden binnen één gilde wensten te blijven . Niet voor niets kregen de
leden van Pictura dan ook van de achtergebleven St.-Lucasgilde het verwijt van
'grootsmoedicheit' toegestuurd en bleef de St.-Lucasgilde openstaan voor 'meester
2
schilders, die haer bijt voorseide gilde sullen willen houden' ; in de praktijk bleven
3
inderdaad verschillende kunstschilders lid van de St.-Lucasgilde .
De bejaarde Van de Venne (in 1656 was hij reeds 67 jaar oud) heeft binnen de
Confrerie Pictura geen actieve en leidinggevende rol meer gespeeld. De archieven
van Pictura maken slechts melding van Adriaens contributies tot de Confrerie en
4
van de (opgelegde) levering van een schilderij aan de Confrerie-zaal .

4. Van de Venne als uitgever
In Den Haag zou Van de Venne, nadat zijn vennootschap met Catharina de Gheyn
was beëindigd, trachten zich als uitgever verder te blijven waarmaken. Op 24
november 1628 droeg Pieter van Waesberghe het octrooi voor de uitgave van de
'Emblemata, mette by-wercken' van Cats opnieuw over aan Van de Venne die nu
5
loost Ockers als compagnon had aangenomen . In 1629 verscheen bij hen een
editie van de Proteus en de eerste druk van Cats' Galathee terwijl in die jaren het
vroegere Cats-fonds, zoals dit bij Jan Pietersz. was verschenen, opnieuw werd
uitgebracht (met de Self-stryt in 1628, het Houwelyck in 1628 en 1632 en het Tooneel
6
van de mannelicke achtbaerheyt in 1632) . Aan dit compagnonschap kwam in de
beginmaanden van 1632 plots een einde (zeven jaar later zal Ockers zelfs met
7
succes een proces tegen Van de Venne inspannen ) en Adriaen kwam opnieuw
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Vgl. Miedema 1987, 10.
Bredius 1877-90, 278.
Bredius 1877-90, 85. De ontwikkelingen van de Haagse Schildersconfrerie t.o.v. de
St.-Lucasgilde zijn beslist niet uniek: vgl. Hoogewerff 1947 en vooral Miedema 1987 en de
daar vermelde literatuur.
Over de Haagse confrerie zie Miedema 1987, 5, 7-8, 10-11 en 24, n.26, De Riemer 1739,
dl.I2, 640-4, Vosmaer 1865, Gram 1882, Moll 1919 en Bredius 1887-90b.
Bredius 1877-90b, 128 en 148.
o

Cats 1629b, (.)3v : 'draghe over ende transportere by desen wederom aen Sr. Adriaen vande
Venne, Schilder ende Teyckenaer, als mede aen Sr. Ioost Ockerb. (die beneffens hem, in
plaets van sijnen over-leden broeder Ian Pieterb. vande Venne is aengenomen) het Octroy
van de E. Hoog Mog. Heeren Staten Generael, ghegheven in date den xxij. Maert, 1625'. Zie
ook Van Eeghen 1960-78, dl.V1, 215.
De Jonge van Ellemeet 1887, 6, nr.43 (Proteus), 18, nr.139 (Galathee), 11, nr.85 (Self-stryt),
15-6, nrs.118-9 en 121 (Houwelyck) en 14, nrs.103-4 (Tooneel van de mannelicke
achtbaerheyt).
In de dokumenten is er sprake van een compagnonschap tussen Joost Ockers, Adriaen van
de Venne en een derde persoon voor de uitgave van geïllustreerde boeken (Bredius 1915-22,
dl.7, 242-3). Wie met deze derde wordt bedoeld, is niet meteen duidelijk: zou het hier gaan
om de Rotterdamse uitgeversfamilie Van Waesberghe met wie Van de Venne toen (opnieuw?)
in contact stond.
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terecht bij de Van Waesberghes te Rotterdam. Rond het midden van 1632 (het
voorwoord is gedateerd op 1632) verscheen bij hen Van de Vennes fabelbewerking,
het VVoudt Van vvonderlicke Sinne-Fabulen der dieren en een herdruk van de
1
Zeeusche Nachtegael .
Op het einde van 1632 had Van de Venne een nieuwe drukker onder de arm
genomen: zijn uitgaven werden nu zonder uitzondering bij Isaac Burchoorn gedrukt
2
en stonden zowel in Burchoorns drukkerij als in Van de Vennes winkel te koop .
Van de Venne woonde niet meer op de Fluwelen Burgwal maar had sinds 1630 zijn
3
winkel 'inde drie Leer-Konsten' op de Haagse turfmarkt gevestigd . Al vlug liet Van
de Venne de beslommeringen van de winkel over aan zijn familieleden en meer in
het bijzonder aan zijn zoon, de kunstschilder Pieter van de Venne, die vanaf 1636
4
op het uitgeversadres werd vermeld .
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Van de Venne 1632 en Zeeusche nachtegael 1632. Een precieze datering van beide bundels
zorgt voor gelijkaardige problemen: in enkele exemplaren van Van de Venne 1632 werd zowel
op het titelblad als in Adriaens voorwoord het laatste cijfer van 1632 met de hand gecorrigeerd
tot 1633. Daarnaast draagt ook de titelprent van de Zeeusche Nachtegael 1632 i.t.t. de
titelpagina het jaartal 1633 (Van Vaeck 1986b, 259-60; vgl. ook Ledeboer 1869, 98-9 en De
Vries 1899, nr.75).
Over Van de Vennes betrokkenheid bij de heruitgave van de Zeeusche nachtegael 1632, zie
Van Vaeck 1986b, 259-62.
Over Burchoorn: zie verder dl.III, C, hoofdstuk 1, §1.
Royalton-Kisch geeft verkeerdelijk aan dat Van de Venne reeds in 1628 naar de Turfmarkt
was verhuisd (Royalton-Kisch 1988, 40): de uitgaven uit 1629 van Van de Venne en loost
Ockers. b.v. vermelden nog steeds het adres op de Fluwelen Burgwal (zie De Jonge van
Ellemeet 1887, 6, nr.43 en 18, nr.139). Op 27 maart 1630 (Royalton-Kisch 1988, 40 geeft
verkeerdelijk 27 mei op) koopt Van de Venne er een huis op de zuidzijde van de 'nieuwe
turfmarckt' (Bredius 1915-22, dl.2, 379). Over de aanleg van de nieuwe Turfmarkt in de jaren
1606-11: zie Pabon 1936, 216-9 en Moll 1932, 31-2.
In de uitgave van de Sinne-Vonck worden reeds 'sijne Erffgenamen' (Van de Venne 1634a)
in het uitgeversadres vermeld; in het Wys-mal en in de Belacchende Werelt gaat het over
'hem, ende de sijne' (Van de Venne 1634b en 1635). Vanaf 1636 evenwel is het vooral Pieter
van de Venne die als uitgever op de Turfmarkt wordt vermeld (vgl. met Van de Venne 1636
en met de rijmprenten op de dood van Frederik Hendrik en van de mosselverkoper, Muller
1863-82, nrs. 1923b en 1983).
Pieter van de Venne werd geboren, te Middelburg in 1624 (Royalton-Kisch 1988, 40). In 1640
wordt hij lid van de Haagse St.-Lucasgilde en in 1645 treedt hij toe tot de Haagse schutterij
(in 1657 staat hij zelfs vermeld als kapitein van het 'Colombyne vendel'). In 1647 organiseert
hij samen met Adriaen van de Venne een belangrijke schilderijenverkoop en huwt in dat jaar
ook met Clara Gool. Hij vestigt zich op de Oostzijde van de turfmarkt en koopt even later een
huis in de Boekhorststraat. In 1656 behoort hij tot de medestichters van de Haagse
schildersconfrerie Pictura. In juli 1657 was hij zwaar ziek en overleed nog voor 16 oktober
1657 (Bredius 1915-22, dl.2, 380-3, 457, 470-5, Bredius 1877-90, 263, Bredius 1877-90, 60,
Franken 1878, 114-5, Bol 1958b, 143, n.41 en Royalton-Kisch 1988, 40, 119, n.23 en 120,
n.60 (in deze laatste noot staat 1660 kennelijk verkeerd voor 1640 en 1665 voor 1656)). De
Bie vermeldt Pieter van de Venne als stillevenschilder: 'Peeter (...) is uytnemende fray in
blompotten te maecken conterfeyten en ander heerlijcke jnventien' (De Bie 1971, 236). Slechts
twee schilderijen zijn van hem bekend gebleven (Bol 1958b, 143, n.41; vgl. daarnaast Bredius
1915-22, dl.2, 393).
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5. Van de Venne als literator in Den Haag
In Den Haag genoot Van de Venne niet alleen als onderlegd kunstschilder een
gunstige faam maar ook als getalenteerd literator. Een aantal (politiek geëngageerde)
gelegenheidsgedichten werden reeds vermeld en als lofdichter was hij in het
voorwerk van verschillende dichtbundels terug te vinden. In 1634 schreef hij zijn
'Loff-Stoff voor Nootmans' Jeugdige Minne-Spiegel, in 1637 een lofdicht voor
Burchoorns Spiegel der Staten, in 1639 voor Orisandts Democriti Belacchende
1
Werelt en in 1641 tenslotte voor Burchoorns Nieuwe werelt vol Gecken . Naast dit
gelegenheidswerk had Van de Venne zich vooral verdienstelijk gemaakt als schrijver
van boertig-komische dichtwerken.
In dit opzicht kunnen ook enkele rijmprenten van Van de Venne worden vermeld.
Mogelijk rond de jaren dertig publiceerde Broer Jansz. een rijmprent waarbij op de
gravure (Van de Venne is de inventor) het gevecht van zeven vrouwen om een
mansbroek wordt uitgebeeld; onderaan de gravure werden 22 verzen van Van de
2
Venne opgenomen . Wellicht rond diezelfde tijd verscheen bij Abraham van
Waesberghe een niet minder kluchtige rijmprent waarvan de gravure eveneens naar
een ontwerptekening van Adriaen was vervaardigd. Het betreft een
vastenavondoptocht van een aantal kluchtige personages die op de gekste wijze
(met o.m. tonnen, kuipen of lantaarns) zijn uitgedost. Het zestienregelig bijschrift
3
mag waarschijnlijk eveneens aan Van de Venne worden toegeschreven . Later
vervaardigde Van de Venne nog de rijmprent Nievwe vasten-kost die bij Isaac
Burchoorn voor Pieter van de Venne werd gedrukt. De tekst is een aangepaste
versie van de 'Zeevsche Mossel-man' uit het Sinne-mal; ook de gravure werd aan
4
deze afdeling uit het Sinne-mal ontleend .
Tot het meer omvangrijke dichtwerk van Van de Venne behoorde zijn VVoudt
Van vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren (Rotterdam 1632). De bundel kende
een lange voorgeschiedenis. In 1578 was te Antwerpen bij

1

Nootmans 1634, 10-11 ('Loff-Stoff, Ter eeren de geest-verlichtende, liefde-rijcke,
konstigh-geslepene Minne-Spiegel van D.P. Nootmans'), Burchoorn 1637, 5 ('Genoodt om
Loff, Tot aen-sien van den Spiegel der Staten, ofte 'tVermaeck der Sinnen'), Orisandt 1639,
o o
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A5r -v ('Lock-Gedicht Aen De Belonckende Lesers, over de Belacchende Werelt van den
Konst-rijcken ende Geest-lievenden J.Orisandt') en Burchoorn 1641, 5 ('Letter-Stof Over Wijs
op Mal Aen De Nieuwe VVerelt vol Gecken, rondt uyt van den Weet-rijcken Isaac Bvrchoorn.
Lief-hebber van de lof-waerde Rijm-kunst'). Zie verder ook deel 3, hoofdstuk 1.
Niet in Franken. Hollstein 1949-, dl.9, 249 geeft als graveur C. van Kittensteyn op. De rijmprent
wordt uitvoerig besproken in dl.III, B, hoofdstuk 4, §5.
De rijmprent wordt beschreven in Muller 1863-82, nr.1545c, in Franken 1878, 91, nr.40 en in
de catalogus Vastenavond 1992, 129, nr.67. Zonder naam van graveur. Franken suggereert
C. van Dalen als graveur. Omdat de prent bij Abraham van Waesberghe werd gepubliceerd,
werd aangenomen dat Van de Venne de auteur van het bijschrift is; vgl. ook de laatste
versregel: 'Prijst de kunst en houd u wel'. De rijmprent wordt uitvoerig besproken in dl.III, B,
hoofdstuk 4, §2.
De rijmprent wordt beschreven in Muller 1863-82, nr. 1650 (niet in Franken). Zonder naam
van graveur of tekenaar. De rijmprent wordt uitvoerig besproken in dl.III, B, hoofdstuk 5, §1,
1.
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1

Plantin Perrets fabelbundel XXV Fables des Animavx verschenen . De
aantrekkelijkheid van de uitgave bestond vooral in de vierentwintig kwalitatief
bijzonder hoogstaande nieuwe gravures op groot formaat, die naar Marcus
Gheeraerts' beroemde illustraties voor de uitgave van De Denes De vvar-achtighe
2
fabvlen der dieren (1567) waren vervaardigd . Perrets bundel werd later in het
Nederlands vertaald; de vertaling verscheen in 1617 te Delft bij Adriaen Gerritsen
als de XXV fabulen der dieren. In 1632 waren de Van Waesberghes te Rotterdam
in het bezit gekomen van de prachtige gravures en plannen voor een nieuwe uitgave
werden gesmeed. De oude vertaling uit 1617 voldeed op zich niet meer en Van de
Venne werd aangezocht om de bundel van een nieuwe fabelbewerking te voorzien.
De nieuwe publicatie bestond niet alleen meer uit zorgvuldige afdrukken van de
gravures maar bevatte ook de tekst uit 1617 die werd aangevuld met Pers'
proza-bijschriften die vroeger in Vondels Vorsteliicke warande der dieren
3
(Amstelredam 1617) waren afgedrukt . Deze versie werd dan aangevuld met Van
de Vennes nieuwe fabelberijming en uitgebreid met talloze moraliserende spreuken.
Was de uitgave aanvankelijk ingegeven door de hoge kwaliteit van de gravures
(Adriaen had het in zijn voorrede over enige 'Vrienden die de kunstige Platen (...)
willen weder in't licht brengen'), voor Van de Venne was het een uitstekende
gelegenheid om het samengaan van pictura en poèsis te bepleiten én te
demonstreren. Daarnaast wou de dichter met zijn berijmde fabelbewerking bewust
een staaltje van zijn eigentijds poëtisch kunnen ten beste geven. Was vroeger, zo
stelde de dichter het in zijn 'Voorreden',
'de Rijm-kunst noch onghebakert, ende niet recht ghekoestert gheweest;
(...) sedert eenighe jaren herwaerts, is de lof-weerde Poësie, of Wijs-kunst,
eerst tot haer Duyts verstant gekomen; ende het schijnt, dat de
Hollantsche ende Zeeusche Lucht deselve Weet-kunst wat soeter, ende
opender, en meerder heeft verlicht van de vreemde lisperijen, en duystere
4
dompen' .
Nauwelijks twee jaar later had Van de Venne een nieuwe bundel klaar: zijn
Sinne-Vonck op den Hollandtschen Tvrf met daaraan als tweede deel toegevoegd
de Hollandsche Sinne-Droom op het nieuw Wys-mal (Den Haag 1634). De
Sinne-Vonck is een vernuftig geconstrueerde lofzang op turf als de belangrijkste
natuurlijke rijkdom van het land en als één van de belangrijkste pijlers waarop
Hollands gouden eeuw in economisch opzicht was gevestigd. Elders werden de
aard en de functie van dit bundeltje reeds uit-
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Perret 1578. De bundel werd later nog te Dordrecht in 1612 en in Delft (1618) gepubliceerd
(Scharpé 1900-2, 26-7).
De Dene 1978. Over deze bundel en de latere bewerkingen zie Geirnaert e.a. 1992.
Vondel 1974. Over Pers als auteur van de onderschriften: Nauta 1934. Over Vondels
Vorsteliicke warande der dieren zie vooral J. Beckers inleiding tot de facsimile-editie (Vondel
1974) en Raupp, 1987b en de daar vermelde literatuur.
Van de Venne 1632. Over Van de Vennes fabelbewerking: Heijbroeck 1941, 67-8,
Scharpé 1900-2, 30-8, Nederlandse Emblemata 1983, 107-11, Van Vaeck 1984b, 224
en Geirnaert e.a. 1992.
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1

voerig uiteengezet . Het Wys-mal werd in menig opzicht als een pendant van de
Sinne-Vonck opgevat. Tegenover de lofzang op de nuttige en bijzonder renderende
brandstof turf stond nu een uitgesponnen vituperatio van de nieuwe gewoonte van
het tabakroken. Daarnaast beantwoordde de 'VVijs-Redens-Toe-latinge' uit het
Wys-mal aan de 'Macht-Gifte' uit de Sinne-Vonck en was het gedicht 'VVat voor uyt'
uitgesproken door 'Mal-Niet' een vernuftige repliek op de 'Tijdt-Schaduvv' van
'Wis-yet' uit het eerste deel. De inhoud van het Wys-mal ging terug op een bekende
2
verhaalstof . Een 'ouden Italiaensche Smit' Doddus ontving in ruil voor zijn gastvrijheid
van enkele eremijten een ijzeren stoel waaruit niemand zonder zijn toelating meer
kon ontsnappen; ook de linde bij het smidshuis kreeg dezelfde eigenschap
toebedacht. Op die manier wist Doddus de schuldeisers van zich af te schudden
en kon hij zelfs de dood en de duivel te vlug af zijn. Toch ging de smid uiteindelijk
bankroet en trok hij met zijn knecht Julfus naar West-Indië waar hij het tabakroken
uitvond en tenslotte aan het roken ten onder ging.
Een jaar na de Sinne-Vonck en het Wys-mal publiceerde Van de Venne zijn
Tafereel van de Belacchende Werelt. Mogelijk verscheen de bundel in het late
voorjaar of wellicht in de zomer van 1635. Op 8 augustus stuurde Van de Venne
een exemplaar aan Constantijn Huygens. Interessant daarbij is het begeleidende
briefje waarvan de inhoud bekend is gebleven. Daaruit blijkt immers dat Van de
Vennes gebaar beslist niet gratuit was bedoeld:
'versoeckende altyt UEd. genegentheyt over de konst, die ik alle dagen
noch by de hant hebbe, om eyndlyck eens te verkrygen, dat ick mochte
de eere hebben wat aerdighs te maecken in de konstkamers van den
Doorluchtigen Prince van Orange, gelyck andere hebben gedaen. Daertoe
UEd. my wel helpen met gelegentheyt, mitsdien dat ick sal danckbaer
3
syn' .
Kennelijk wou Van de Venne met zijn dichtkunst o.m. ook de aandacht van de Prins
op zich vestigen om op die manier met een vorstelijke

1
2

Van Vaeck 1986.
De stof toont enige verwantschap met het verhaal uit het Esbatement van den appelboom.
Dat dit stuk ook door de Haagse rederijkerskamer werd opgevoerd, is niet zeker (Esbatement
1965 en Esbatement 1979, 25-6). Over deze verhaalstof ook nog: Meertens 1923, De Keyser
1927, De Meyer 1942, 51-75, Draak 1960, 9 (o.m. over Van de Venne), Geluykens 1985,
dl.1, 16-54 en Gijbels 1984, dl.2, 1-74, 246-59. Toch mag men Van de Vennes verhaal beslist
niet alleen in verband brengen met de populaire verhaalstof over 'Smidje Smee' en 'Vrouwtje
Miserie' maar ook met het antieke verhaal over de stoel van Vulcanus (vgl. Van Mander 1969,
o o

3

'Wtleggingh op den Metamorphosis', 14r -v ).
De volledige tekst in Huygens 1911-6, dl.2, 92. De brief wordt ook afgedrukt in Franken
1878, 20 en in Vosmaer 1866, 149. Vosmaer vermeldt de brief in het bezit van J.
Weissenbruch in Den Haag; in het hs. Franken-Waller uit het Amsterdamse
Rijksprentenkabinet staat genoteerd: 'Cette lettre a passé dans une vente publique à
Londres le 30 mai 1825 et dans la vente Meylink, à La Haye, le 14 novembre 1864.
Nous ignorons où elle se trouve actuellement' (kaft 1, p.50). Worp neemt de tekst over
naar Vosmaer en meent dat de brief verloren is gegaan.
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1

opdracht te worden belast . Wellicht dezelfde motieven hadden Van de Venne het
jaar tevoren ertoe aangezet om ook een exemplaar van zijn Sinne-Vonck aan
2
Huygens en zelfs aan de stadhouder toe te sturen .

1
2

Royalton-Kisch 1988, 119, n.36 wijst er terecht op dat Van de Venne wellicht reeds vorstelijke
opdrachten of afnemers had gehad.
De tekst van de brief wordt afgedrukt in Huygens 1911-6, dl.1, 452-3.
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Hoofdstuk 2
De drukgeschiedenis van de Belacchende Werelt: een
analytisch-bibliografisch onderzoek
Op het eerste gezicht lijkt de drukgeschiedenis van het Tafereel van de Belacchende
Werelt geen ingewikkelde zaak te zijn. Van de bundel is immers slechts één editie
(Den Haag 1635) bekend. Toch stelt deze uitgave de onderzoeker voor een aantal
problemen. Het exemplaar met sign.BL 1985 (74) uit de Gentse
Universiteitsbibliotheek heeft een titelblad dat sterk afwijkt van het titelblad van
andere exemplaren van de Belacchende Werelt. In plaats van het sierlijke vignet
'T'is al goet wat cunste doet' heeft het exemplaar een afdruk van een houtsnede in
de vorm van een bloemenkorf, terwijl ook de lettertypes duidelijk verschillen van
deze die gewoonlijk op de titelpagina van de Belacchende Werelt worden
aangetroffen (afb.1). Heeft men hier te maken met een andere editie of met een
nieuwe oplage waarbij alleen het titelblad opnieuw werd gezet (cancellans), of gaat
1
het om een later bijgewerkt defect exemplaar ? En er is meer. De gedrukte catalogus
van de Parijse Bibliothèque Nationale vermeldt onder de beschrijving van haar
exemplaar van de Belacchende Werelt met sign. Yi 353: 'Cette édition differe de la
précédente [bedoeld wordt: het ex. met sign. Yi 322] par l'initiale L de la p.1, par les
2
signatures et réclames du cahier A' . Nog meer van dergelijke verschillen werden
3
ontdekt in de beide exemplaren die ons te Leuven ter beschikking stonden . Het
ging om varianten binnen een zelfde zetsel. Kennelijk was er in het drukproces van
de Belacchende Werelt op de pers gecorrigeerd geworden. De persvarianten
betroffen vaak niet alleen de interpunctie, de spelling of het gebruik van hoofdletters
en van lettercorpsen. Op sommige pagina's had het ene exemplaar b.v. beduidend
meer glossen dan het andere. Het was dan ook zonder meer noodzakelijk om de
bundel aan een analytisch-bibliografisch onderzoek te onderwerpen. Het uitgangspunt
was zowel boekhistorisch als teksteditorisch: de gegevens dienden te worden
verzameld en geïnterpreteerd in functie van een reconstructie van de
drukgeschiedenis; een nauwkeurig inzicht in de drukgeschiedenis van de bundel
zou op zijn beurt de tekstediteur van het nodige materiaal voorzien om uit te maken
welke tekstversie voor een editie in aanmerking komt.

1

2
3

Zie hierover verder onder de exemplaarspecifieke beschrijving van ex.51. Voor het begrip
cancellans zie Gaskell 1972, 135. Wat met 'druk', 'editie' of 'oplaag' wordt bedoeld, wordt
uiteengezet in Janssen 1974-5.
Catalogue général 1971, dl.201, 413-4.
Het gaat om de exemplaren uit de Leuvense Universiteitsbibliotheek (sign. RA 39) en uit de
verz. K.Porteman.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

33

Opzet van het analytisch-bibliografisch onderzoek
Om praktische redenen werd de zoektocht naar zoveel mogelijk vindplaatsen van
exemplaren van de Belacchende Werelt beperkt tot het Nederlandse taalgebied.
Via een rondvraag werden exemplaren opgezocht in de Nederlandse en Vlaamse
universiteitsbibliotheken, in de belangrijkste stads- en gemeentebibliotheken (voor
zover er een min of meer uitgebreide collectie oude drukken aanwezig was) en in
enkele andere instellingen (prentenkabinetten, musea, ...). Op die manier kon een
relatief groot aantal (maar daarom beslist niet alle) exemplaren worden getraceerd.
In particuliere verzamelingen konden enkele exemplaren door toevalsvondsten en
1
via een oproep in gespecialiseerde tijdschriften worden gelocaliseerd . Door een
gelukkig toeval konden ook de drie exemplaren uit de Parijse Bibliothèque Nationale
en het exemplaar uit de Fondation Custodia worden ingekeken. Uiteindelijk werden
eenenvijftig exemplaren onderzocht.
Van elk exemplaar werden de bewaarplaats, de signatuur en de datum waarop
het exemplaar werd onderzocht, genoteerd. Daarnaast werden telkens
exemplaarspecifieke gegevens verzameld: de namen van vroegere bezitters (voor
zover in het exemplaar aangegeven), eventuele defecten in het exemplaar
(ontbrekende folia, gravures die niet werden afgedrukt) en verdere bijzondere
kenmerken zoals b.v. de aanwezigheid van handschriftelijke notities. Vervolgens
werden de exemplaren gecollationeerd met behulp van transparantkopieën volgens
2
de methode Vervliet en Bostoen . De transparantkopieën werden gemaakt van het
exemplaar uit de Leuvense Universiteitsbibliotheek (sign. RA 39). De nadelen van
de gevolgde methode (vervormingen als gevolg van het maken van het transparant,
de verschillende vochtigheidsgraad van de te onderzoeken exemplaren, het moeilijker
opsporen van zetselschade) bleken in de praktijk best mee te vallen en konden
gemakkelijk worden geremedieerd. Bovendien wogen dergelijke moeilijkheden niet
op tegen de onuitvoerbaarheid van een totale collatie zonder technische
hulpmiddelen.
Omdat niet alle bewaard gebleven exemplaren konden worden gelocaliseerd,
hebben de onderzoeksresultaten uiteraard slechts een beperkte waarde. Ook al
werden vanaf ca. het veertigste exemplaar nauwelijks nog nieuwe varianten
gevonden en was de hoeveelheid van nieuw gevonden varianten van dan af
omgekeerd evenredig aan de geleverde inspanning, toch moet men er wel degelijk
rekening mee houden dat elk nieuw exemplaar de conclusies in min of meerdere
3
mate ingrijpend kunnen beïnvloeden .

1

2

3

Het ligt voor de hand om de meeste exemplaren aan te treffen bij boekenverzamelaars en
bij neerlandici. Daarom werd een oproep geplaatst in het tijdschrift Dokumentaal 14 (1985),
88 en in De Boekenwereld 2 (1985-6), 71.
Vervliet e.a. 1979, 214-6. Zie hierover ook Verkruijsse 1983, 29-30 waarin de voor- en nadelen
van de gevolgde methode worden uiteengezet en verder nog: Helwig 1984 en Van Selm
1985, 9 en 11.
Vgl. hierover Vervliet e.a. 1979, 210 met verwijzingen naar Bowers en Shaw.
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Het uitgevoerde analytisch-bibliografisch onderzoek beoogde een beschrijving van
alle staten van alle drukvormen (de vorm wordt immers als kleinste eenheid van
1
drukken gehanteerd) . De gevonden varianten werden genoteerd, per drukvorm
gerangschikt, en in een tweede fase geïnterpreteerd: gaat het om intentionele
varianten, aangebracht door drukker, uitgever of auteur dan wel om varianten die
het gevolg zijn van b.v. zetselschade.
Het onderzoek heeft niet alleen aandacht gehad voor zin-, woord- of
spellingsvarianten, maar ook voor verschillen in paginanummer, katernsignatuur,
custode en het gebruikte lettercorps, verschillen in de plaatsing van de
katernsignatuur en/of de custode t.o.v. de kaderlijnen of verschillen in de hoogte
van de glossen t.o.v. het eigenlijke tekstcorpus. Deze elementen maken immers
deel uit van de wijze waarop het boekwerk zich aan de lezer presenteert, en zowel
voor de reconstructie van de drukgeschiedenis als voor de tekstediteur zijn zij van
belang.

Overzicht van de gecollationeerde exemplaren en beschrijving van de
exemplaarspecifieke kenmerken
De opsomming van de gecollationeerde exemplaren in dit overzicht werd bepaald
door de volgorde waarin de exemplaren werden onderzocht. Naar vindplaats
geordend werden exemplaren gelokaliseerd in Amsterdam (ex.18-20, 26-28, 34-35,
38), Antwerpen (ex.7), Arnhem (ex.29), Brugge (ex.12-13), Brussel (ex.3-6, 8),
Deventer (ex.42), Dordrecht (ex.24), Gent (ex.9-11, 51), Groningen (ex.41), Den
Haag (ex.21-23, 36-37), Haarlem (ex.31), Hilversum (ex.25), Kessel-Lo (ex.1),
Leeuwarden (ex.39-40), Leiden (ex.14-17, 32), Leuven (ex.50), Maastricht (ex.43-44),
Middelburg (ex.49), Parijs (ex.45-48), Rotterdam (ex.33), Schilde (ex.2), Utrecht
(ex.30).
Daarnaast bevat dit overzicht van de gecollationeerde exemplaren gegevens die
specifiek zijn voor het onderzochte exemplaar. Hiertoe behoren ook bijzonderheden
m.b.t. het afdrukken van de gravures. In de praktijk gaat het een enkele keer om
een slecht afgedrukte gravure, vaker evenwel om een gravure-afdruk die ontbreekt
en waarbij in een aantal gevallen later een los vel met een afdruk van de gravure
op de beschikbare ruimte werd ingekleefd. Kan men strikt genomen een dergelijke
ingreep interpreteren als een cancellans, zelf gaven wij er de voorkeur aan om een
dergelijke ingreep te presenteren als een element dat thuishoort in de geschiedenis
van het individuele exemplaar en deze niet onder te brengen in het

1

Het gaat hier m.a.w. om de samenstelling van een 'ideal copy' in de betekenis die Tanselle
voor ogen had (Tanselle 1980, 46). Zelf zullen we de term 'ideal copy' in de praktijk vooral
hanteren in de betekenis die Bowers daaraan heeft gegeven (cf. Verkruijsse 1983, 31; zie
verder infra).
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overzicht van de verschillende staten. Druktechnisch valt deze keuze gemakkelijk
te verantwoorden: het aanbrengen van de gravures in een exemplaar van de
Belacchende Werelt behoorde immers tot een andere drukgang en elk exemplaar
onderging in dit opzicht een afzonderlijke behandeling.
1. Kessel-Lo: verz. K. Porteman (februari 1985): vroeger als dubbel exemplaar
in het bezit van de Leuvense Universiteitsbibliotheek (sign.5A 23376); kennelijk
is bij het afdrukken van de gravure op p.5 de vorm lichtjes verschoven t.o.v.
de koperplaat waardoor een troebele afdruk ontstond. Het exemplaar heeft
o

2.
3.
4.

5.

enkele aankruisingen en aanstrepingen in inkt op fol.[††]3r en op p.7, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35 en 37. Op p.9 werd in
v.107 de tweede a in 'daagh' geschrapt. Ook het woord 'Haagh' uit v.108 werd
doorstreept; daarnaast staat genoteerd: 'NACHT'.
Schilde: verz. R. Willeme (februari 1985): fol.[[†]2] zit los in het exemplaar.
Brussel: Koninklijke Bibliotheek (sign.VH 23937) (april 1985): uit de collectie
Van Hulthem.
Brussel: Koninklijke Bibliotheek (sign.III 10755 B) (april 1985): op het schutblad
de volgende notitie in negentiende-eeuwse hand: '"Een dichter, dien ik wel
beloven wil nooit meer te zullen noemen." V. Hasselt over de E. Vad.
Klugtspelen p.59'. Bedoeld wordt: Van Hasselt 1780, 59.
Brussel: Koninklijke Bibliotheek (sign.LP 7186 A) (april 1985): fol.A ontbreekt;
o

fol.T2 werd verkeerdelijk gebonden voor fol.[T4]. Bij de vormen met fol.[††]v
en p.257 werd kennelijk vergeten de gravures af te drukken. Een afdruk van
de gravures op een los vel werd later op de beschikbare ruimte ingekleefd.
6. Brussel: Koninklijke Bibliotheek (sign.II 64585) (april 1985): bij de vormen met
p.233 en 257 werd kennelijk vergeten de gravures af te drukken. Een afdruk
van de gravures op een los vel werd later op de beschikbare ruimte ingekleefd.
7. Antwerpen: Stadsbibliotheek (sign.C 17103) (april 1985): bij het ter perse gaan
van deze studie meldde M. Bronselaer me dat de Antwerpse Stadsbibliotheek
3

de

nog twee andere exemplaren in haar bezit heeft met als signatuur C 1710 2
ex. en 66.462. Beide exemplaren werden niet of fout gecatalogiseerd. Het
exemplaar dat wij raadpleegden, werd gebonden met een exemplaar van de
Zeevsche Nach-tegael (Middelburg 1623) en van het Tafereel van Sinne-mal
(Middelburg 1623).
8. Brussel: Koninklijke Bibliotheek (sign.II 26117 A) (april 1985).
9. Gent: Universiteitsbibliotheek (sign.BL 5334) (mei 1985): de volgorde van de
folia in katern [†] is: [[†]] + [[†]4] + [[†]2] + [†]3.
10. Gent: Universiteitsbibliotheek (sign.BL 7251) (mei 1985): een aantal gravures
o

11.

12.
13.
14.

werd niet afgedrukt: m.n. op fol.[[†]2]r (titelprent: het folium is wel aanwezig
in het exemplaar) en op p.233 en 257.
Gent: Universiteitsbibliotheek (sign.H 1363) (mei 1985): vroegere bezitters: J.
Elias Michielsz. en J.F.J. Heremans. Enkele handschriftelijke notities in inkt:
op p.9 boven v.83: 'Feytje Goris'; op p.61 tussen v.1460 en 1461: 'T. Lubbert';
op p.64 naast v.1563: 'Fytje' (op p.61 en 64 de correcte aanduiding van een
nieuwe claus). De aanduidingen bleven in de druk verkeerdelijk achterwege.
Op p.9 is de mededeling overbodig: op de vorige blz. stond immers reeds in
druk aangeduid dat de bedoelde verzen door Fijtje werden gesproken.
Brugge: verz. H. de Jonghe (januari 1986): uit de collectie Em. van Heurck.
Brugge: verz. H. de Jonghe (januari 1986).
Leiden: Bibliotheek Instituut voor Nederlandse Lexicologie (januari 1986).
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15. Leiden: Universiteitsbibliotheek (sign.1178 A 17) (april 1986): vroegere bezitters:
E. Verwijs (1880) en N.J. Stormans. Fol. [[†]2] (met de titelprentgravure)
ontbreekt. Bij de vorm met p.257 werd kennelijk vergeten de gravure af te
drukken. Een afdruk van de gravure op een los vel werd later op de beschikbare
ruimte ingekleefd.
16. Leiden: Universiteitsbibliotheek (sign.1020 D 38) (april 1986): fol.[[†]2] (met
een afdruk van de titelprentgravure) ontbreekt. Met enkele handschriftelijke
notities in inkt: op p. 19 naast v.347-8: 'wat kan deeren // moetmen weeren';
op p.21 naast v.397: 'onnut dat stut'; op p.28 naast v.575-6: 'met lossen en
laan // ben ik belaan'; op p.83 naast i.m.1: 'voor doc[tor] // of barb[ier]' (de
ontbrekende letters werden afgesneden); op p.91 boven i.m.3: 'sonder kunst
gebooren // sonder kunst verlooren'; op p.100 naast v.2560-1: 'wy zyn stof
gebooren // wy gaan in stof verloren'; op p.107 tussen v.2773 en 2774: 'Fijtje
Goris' (tweemaal onderstreept; een correcte aanduiding van het sprekende
personage bij een nieuwe claus); op p.206 boven v.5896: 'wie dankbaar is, is
te prysen'.
17. Leiden: verz. C. Kruyskamp (april 1986): vroegere bezitter: J. te Winkel
18. Amsterdam: Bibliotheek Vrije Universiteit (sign.XH 00055) (april 1986): vroegere
bezitter: Mr. H. Bos. Met handschriftelijke notities in inkt: in de linkerbovenhoek
van p.132: 'geangegeerd'; in de rechterbovenhoek van p.133:
'gerecommendeerd'.
19. Amsterdam: Bibliotheek Vrije Universiteit (sign.XH 00006) (april 1986): fol.
[[†]2] (met een afdruk van de titelprentgravure) ontbreekt.
20. Amsterdam: Bibliotheek Rijksprentenkabinet (sign.321 B 15) (april 1986):
vroegere bezitter: M. Buisman. Fol. [[†]2] (met een afdruk van de
titelprentgravure) ontbreekt.
21. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (sign.1350 A 124) (april 1986): vroegere
bezitter: W. Kloos. Boven het drukkersmerk op de titelpagina enkele initialen
in inkt.
22. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (sign.28 K 13) (april 1986): uit de coll. F.G.
Waller, Amsterdam 1893.
23. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (sign.758 B 21) (april 1986): bij de vormen
met p.233 en 257 werd kennelijk vergeten de gravures af te drukken. Een
afdruk van de gravures op een los vel werd later op de beschikbare ruimte
ingekleefd.
24. Dordrecht: verz. S.J. Lenselink (april 1986).
25. Hilversum: verz. W. Hendriks (april 1986): uit de coll. G. Stuiveling. Bij de
vormen met de titelprentgravure, p.233 en 257 werd kennelijk vergeten de
gravures af te drukken. Een afdruk van de gravures op een los vel werd later
op de beschikbare ruimte ingekleefd.
26. Amsterdam: Bibliotheek Instituut voor Neerlandistiek (sign.254 D 10; olim 51
E) (april 1986): op p.152 in r.4240 in inkt een drukfout gecorrigeeerd: de letter
d in 'dan' geschrapt en gecorrigeerd tot v: '/v'.
27. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek (sign.368 E 23) (april 1986): fol.[K4]
ontbreekt.
28. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek (sign.1346 G 222) (april 1986): gebonden
in één band met de editie 1624 van De Brunes Emblemata.
29. Arnhem: Openbare Bibliotheek (sign.63 E 9) (april 1986).
30. Utrecht: Bibliotheek Kunsthistorisch Instituut (sign.rar. LMY Venne 1) (april
1986).
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

Haarlem, Stadsbibliotheek (sign.76 E 3) (april 1986).
Leiden: Universiteitsbibliotheek (sign.708 B 16) (april 1986).
Rotterdam: Gemeentebibliotheek (sign.1107 H 28) (april 1986).
Amsterdam: Bibliotheek Meertens-Instituut (sign.4 L III) (april 1986).
Amsterdam: Universiteitsbibliotheek (sign.077-40) (april 1986): op p.64 naast
v.1562 deze handschriftelijke notitie in inkt: 'Fijtje'.
Den Haag: Bibliotheek Gemeente-archief (sign.Hr 5) (april 1986): volgens een
mededeling op het schutblad werd het exemplaar op 20 april 1888 bij W.
Verhoeff (uit catalogus nr.65) aangekocht voor twee gulden.
Den Haag: particulier bezit Noordegraaf (april 1986): fol. [[†]], [[†]2] en Hh
ontbreken. Over het paginanummer van p.243 werd het paginanummer 241
gekleefd.
Amsterdam: verz. A. Gerits (april 1986).
Leeuwarden: Provinciale Bibliotheek van Friesland (sign.2473 TL) (april 1986):
geschonken door J.H. Halbertsma.
Leeuwarden: Provinciale Bibliotheek van Friesland (sign.2473 TL bis) (april
1986).

41. Groningen: Universiteitsbibliotheek (sign.EE e3) (april 1986): gebonden na een
exemplaar van het Tafereel van Sinne-mal (1623) en van de Bid-daghs-bede,
en vóór de Zeeusche Nachtegael (1623) en het 'Zeeus-vreuchden-liedt' (uit de
Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, 69-70 (Zeeusche Nachtegael 1982, 105-6)).
Convoluut met als rugtitel: 'V. VENNES POEZY'. Het 'Zeeus-vreuchden-liedt'
werd ten onrechte aan Van de Venne toegeschreven.
42. Deventer: Stads- of Athenaeumbibliotheek (sign.12 C 10) (april 1986): fol.[[†]2]
(met de titelprentgravure) ontbreekt. Met op het eerste schutblad de
o

handschriftelijke notitie: 'A 1623 gaf J.P. van de Venne uit het Tafereel van
Sinnemal door A.V.Venne (Adriaen van de Venne) zynen broeder, schilder,
graveur en dichter. De titel van dat werk is tafereel van Sinnemal. In 1635 kwam
dit werk uit als eene 2de en veel vermeerderde uitgave, tellende de eerste 114
en deze 280 bladzijde, die ook meer plaatjes heeft. De anderen zijn dezelfde
plaatjes als in de eerste editie, die op verzoek van den uitgever meest achter
de Zeeuwsche Nachtegael gebonden is' (de oorspronkelijke onderstrepingen
werden door ons gecursiveerd).
43. Maastricht: Stadsbibliotheek (sign.CB 14 F 2) (april 1986): uit de slechts ten
dele leesbare mededeling op het tweede schutblad blijkt dat dit exemplaar in
juli 1837 aan de Antwerpse rederijkerskamer 'den Olijftak' werd geschonken.
o

Bij de vormen met de titelprentgravure (fol.[[†]2]r ), p.233 en 257 werd kennelijk
vergeten de gravures af te drukken. Een afdruk van de gravures op een los
vel werd later op de beschikbare ruimte ingekleefd op p.233 en 257.
44. Maastricht: Stadsbibliotheek (sign.SB 163 D 37) (april 1986): fol.[[†]2] (met de
titelprentgravure) ontbreekt. Het kimmetje na fol.[[†]] is nog wel zichtbaar. Bij
de vormen met p.233 en 257 werd kennelijk vergeten de gravures af te drukken.
Een afdruk van de gravures op een los vel werd later op de beschikbare ruimte
ingekleefd. De katern Q (p. 121-8) ontbreekt. Met handschriftelijke notities in
inkt: in de linkerbovenhoek van p.190 een onleesbare krabbel met daarnaast:
'aelum'; op p.203 naast v.5796: '14 Octob'.
45. Parijs: Bibliothèque Nationale (sign.Yi 322) (augustus 1988): met
handschriftelijke notities in inkt: op p. 102 ter hoogte van i.m.2: 'om 't geen u
nut is, neemt gelegentheijt wel waar. Van achter is zij kaal, van vooren heyt zij
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Bij 'thair vatten'.
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46.
47.
48.
49.

Parijs: Bibliothèque Nationale (sign.Yi 323) (augustus 1988).
Parijs: Fondation Custodia (augustus 1988).
Parijs: Bibliothèque Nationale (sign.Yi 353) (augustus 1988).
Middelburg: Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek(sign.1062 B
8) (september 1989): bij de vormen met fol. [††], p.233 en 257 werd kennelijk
vergeten de gravures af te drukken. Een afdruk van de gravures op een los
vel werd later op de beschikbare ruimte ingekleefd. Op een blad voor de
titelpagina werd eveneens een afdruk op los vel van de titelprentgravure
ingekleefd.
50. Leuven: Universiteitsbibliotheek (sign.RA 39): van dit exemplaar werden de
transparantkopieën gemaakt.
51. Gent: Universiteitsbibliotheek (sign.BL 1985(74)) (oktober 1991): zonder afdruk
o

o

van de titelprent (blanco-folium is wel aanwezig). Voor fol.[[†]]r -v werd nieuw
zetsel (met een aantal incidentele varianten en de toevoeging van de custode
'ADRI-') en een nieuwe houtsnede (bloemenkorf) gebruikt (zie afb.1-2). De
gehanteerde lettertypes wijken duidelijk af van deze die in de overige
exemplaren werden aangetroffen. Ook het papier verschilt van het papier dat
o

o

voor de overige folia uit deze katern werd gebruikt: de tekst voor fol.[[†]]r -v
werd kennelijk opnieuw gezet, op een los vel afgedrukt en vervolgens aan de
(defecte) bundel toegevoegd. De ingreep werd mogelijk in opdracht van een
latere boekenbezitter uitgevoerd die zijn defect exemplaar wenste te
vervolledigen. De nauwgezetheid waarmee het oorspronkelijke zetsel werd
nagevolgd of zelfs nagebootst en de nieuwe houtsnede wijst in de richting van
1
een latere, wellicht achttiende-eeuwse boekenliefhebber . Voor deze eerste
hypothese pleit ook het tijdstip waarop het exemplaar in zijn huidige band moet
zijn ondergebracht. Het watermerk in de schutbladen vooraan vertoont veel
gelijkenis met Heawood nr.3697 ('Pro patria' papier van C. & I. Honig; datering:
2
1724-6) . Achteraan in het boek vier schutbladen Heawood nr.3697, dan een
blad Heawood nr.1719 (waarbij de tweede helft mogelijk op het achterplat is
gekleefd). De band is achttiende-eeuws, bruin kalfsleer met vergulde rug op
zes ribben; overplakt in de negentiende eeuw met blauw papier.
o

Het is vreemd dat in het zetsel van fol.[[††]]v een custode werd toegevoegd.
Mogelijk wijst dit erop dat meer afdrukken van deze versie van het titelblad
hebben bestaan. Een verklaring hiervoor zou dan luiden als volgt: de niet
verkochte exemplaren van de Belacchende Werelt werden in losse katernen
bewaard door de erven van Van de Venne of hun latere opvolgers; bij het
bewaren zou de titelpagina beschadigd zijn geworden zodat de titelpagina
opnieuw moest worden gezet; de custode werd dan toegevoegd met het oog
op het binden van de exemplaren. Deze hypothese wordt plausibel zodra een
3
tweede exemplaar met deze versie van de titelpagina wordt gevonden . Met
o

4

talrijke notities (in verschillende handen) : fol.[[†]]v : boven i.m.1: 'hier ist datmen
// genoeg aen ieder // een beduijt'; onder i.m.2: 'alwaer het eenen dief'; onder
o

i.m.3: 'rust soeckt rust'; onder i.m.6: 'de waere deught // die staet'; fol.[†]3r :
o

onder i.m.1: 'al waer hij inden // noodt'; fol.[†]3v : onder
1
2
3
4

Voor een dergelijke praktijk, vgl. Wieder 1917, 67 (met dank aan D.Coigneau).
Heawood 1950.
Met dank aan W.Waterschoot.
Voor het hier gebruikte transcriptiesysteem zie Verkruijsse 1973-4. Met dank aan
W.Waterschoot die me een aantal cruces in het handschrift hielp oplossen.
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i.m.2: 'want dese alle (- dese) // connen seer wel // buijsen.'; onder i.m.4: 'dit
o

siet men inde // alderminste Beest'; fol.[†4]v : onder i.m.1: 'sonder gequel';
o

fol.[††]r : onder i.m.2: 'het sal bloijen'; onder i.m.4: 'ditis seecker en // gewis';
o

o

fol.[††]2r : onder i.m.5: 'want dit is ≤ al te ≥ snap- // pigh'; fol.[††]2v : onder
o

i.m.3: 'dit is geen kunst'; onder i.m.5: 'sich selven wyst // den tyt'; fol.[††]3r :
onder i.m.5: 'soo en sal dan // niet baeten. // alhier alle ons // praeten.'; naast
o

het woord 'Ieugt.' uit i.m.6: ', ja // dan hebic alle // vreught'; fol.[††]3v : onder
o

i.m.1: 'dit is de fleur'; onder i.m.6: 'ja alwaer mer toe- // gesint'; fol.[††]4r : onder
i.m.1: 'maer en mag niet // queelen'; onder i.m.2: 'soo buijten als binnen'; onder
i.m.3: 'alst maer kan // baeten'; onder i.m.4: 'alst maer een // ieder Baet';
o

fol.[††]4v : onder i.m.2: 'ofte men wort gesch*e*- // ven'; p.1: onder i.m.1: 'ja
sonder krenken'; onder i.m.2: 't'allen tydt'; onder i.m.7: 'oft niet *appigh*'; p.2:
onder i.m.1: 'in myn daghen'; onder i.m.3: 'al schiet hij noch // soo snel'; onder
i.m.6: 'meest als my lust'; p.3: onder i.m.5: 'een claer bewijs'; p.62: onder i.m.2:
'oft in stront'; p.90: onder i.m.3: 'groot // gew*eel*den'; p.91: boven en naast
r.2305 werden versregels genoteerd maar geschrapt en onleesbaar gemaakt;
p.100: onder i.m.1: 'datis de saeck'; onder i.m.5: 'wilt niet Claegen'; p.101: onder
i.m.1: 'maer ten is niet // sonder Claegen'; onder i.m.3: 'en schr*...*t niet voor
gij syt gebeten'; p.103: onder i.m.5: 'ja om niet van ge- // breck te sterven';
p.104: onder i.m.1: 'heel rondigh'; p.105: onder i.m.4: 'ja om een saeck dat sich
// niet en raeckt'; p.106: onder i.m.5; 'al waert een // dingh van een // cleyne
saeck'; onder i.m.6: 'alwaert een // dochter een kindt' p.107: onder i.m.1: 'al
waer het // op een guijt'; onder i.m.2: 'ja suer geschreij'; onder i.m.3: 'dit is alsoo
niemant // [-en] kant weder leggen'; onder i.m.5: 'is dit quaedt'; onder i.m.6: 'en
Rust baert // lust'; p.108: onder i.m.3: 'alwat dater ommegaet'; onder i.m.7:
'maer wel om // mij'; p.109: onder i.m.5: 'want niet en boet'; p.110: onder i.m.6:
'dat maeckt ronde // scheijven'; p.111: onder i.m.9: 'als de saecke wel //
verkeert'; p.112: onder i.m.3: 'maeckt behaegen'; p.113: onder i.m.3: 'is niet te
weder leg- // gen'; onder i.m.4: 'alsment proeft'; p.114: onder i.m.4: 'en is groot
quaet'; p.116: ter hoogte van v.3013-5: 'liefde sonder troost // Saeijen sonder
oost'; p.170: onder i.m.1: 'staet // laet // quaet // haet'; onder i.m.3: 'en[-de]
rallen'; p.171: onder i.m.2: 'bij de heeren'; onder i.m.4: 'naer iemants doot';
p.199: onder i.m.3: '*bille*'; p.210: onder i.m.1: 'en lyckt een stomp'; onder i.m.5:
'voor huybrecht'; p.211: onder i.m.5; 'hou u pat'; p.228: onder i.m.8: 'en teugen
// verheugen'; p.254: onder i.m.5: 'en beschytelyck'; p.261: onder i.m.5: 'maer
een quaet'; p.267: onder i.m.5: 'tracht cracht'; p.270: onder i.m.7: 'geen cleer';
p.271: onder i.m.2: 'maer fenyn'; p.275: onder i.m.7: 'dan // gekust'.

Overzicht van de verschillende staten
De verschillende drukvormen waarin varianten voorkomen, worden per katern
gerangschikt. Daarbij komt eerst de buitenvorm, vervolgens de binnenvorm ter
sprake. Van elke vorm wordt aangegeven welke pagina's deze omvat. Hierop volgt
een overzicht van de staten met opgave van de exemplaren waarin een bepaalde
staat voorkomt. De gepresenteerde volgorde van de staten geeft meestal, maar niet
altijd de chronologische opeenvolging weer. Voor een beschrijving en een
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het variantenoverzicht en -commentaar dat om praktische redenen in hoofdstuk 3
is ondergebracht. Het variantenoverzicht en -commentaar vindt men er niet meer
per vorm maar per pagina gerangschikt. Uiteraard was het niet mogelijk om de
diverse staten van de pagina's met varianten te reproduceren; uiteindelijk zouden
niet minder dan 115 bladzijden moeten worden weergegeven. Controle van de door
ons beschreven varianten blijft evenwel altijd mogelijk aan de hand van de
exemplaren die in het overzicht van de staten werden opgegeven. Wel hebben we
een aantal pagina's verkleind als afb.3-16 opgenomen. Het gaat om bladzijden
waaraan in latere staten nieuwe glossen werden toegevoegd. Tevens illustreren ze
de wijze waarop in de Belacchende Werelt andere incidentele en substantiële
varianten werden aangebracht. Met het oog op de teksteditie van de Belacchende
Werelt in deel II werd bij de verschillende drukvormen die staat met een asterisk
aangeduid waarvan men redelijkerwijs mag aannemen dat deze wellicht de zo
perfect mogelijke eind-staat (het hoeft niet de chronologisch laatste staat te zijn)
van een drukvorm weergeeft, terwijl ook werd aangegeven naar welk exemplaar in
de facsimile-editie de pagina's met die bepaalde varianten werden gereproduceerd.
In het variantenoverzicht en -commentaar in hoofdstuk 3 en in de verantwoording
van deel II wordt deze (interpreterende) werkwijze verder toegelicht.
o

o

o

o

Binnenvorm [†]-katern [fol.[[†]]v , [[†]2]r , [†]3v en [[†]4]r ]:
Staat I: in ex. 3, 9, 12-13, 15, 19, 21, 23, 30, 32, 39-40, 45;
Staat II: in ex. 2, 5, 7-8, 10-11, 14, 17, 20, 24-25, 27-28, 31, 33-34,
41-43, 46-47, 49;
Staat III*: in ex. 1, 4, 6, 18, 22, 26, 29, 35-36, 38, 44, 48, 50.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
o

cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij fol.[[†]]v in hoofdstuk:
o

3. Staat III van fol.[[†]]v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

o

Buitenvorm [††]-katern [fol.[††]r , [††]2v , [††]3r en [[††]4v ]:
Staat I: in ex. 2-10, 12-20, 25, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46-47, 50;
Staat II*: in ex. 1, 11, 21-24, 26-33, 36-37, 39, 41, 43, 45, 48-49,
51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
o

cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij fol.[††]3r in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.[††]3r werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.1.
o

o

o

o

Binnenvorm [††]-katern [fol.[††]v , [††]2r , [††]3v en [[††]4r ]:
Staat I: in ex. 2, 6, 10;
Staat II: in ex. 13, 25, 35, 40;
Staat III*: in ex. 1, 3-5, 7-9, 11-12, 14-24, 26-34, 36-39, 41-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
o

o

cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij fol.[††]v , [††]2r ,
o

o

[††]3v en [[††]4]r in hoofdstuk 3. Staat III van de binnenvorm [††]
werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm A-katern [p.1 (fol.Ar ), p.4 (fol.A2v ), p.5 (fol.A3r ) en p.8
o

(fol.[A4]v )]:
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Staat I: in ex. 1, 3, 5-6, 9-13, 15-16, 19, 21-25, 27-28, 30-32, 34-35,
37-40, 42-45, 47, 49-50;
Staat II*: in ex. 2, 4, 7-8, 14, 17-18, 20, 26, 29, 33, 36, 41, 46, 48,
51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.1, 4, 5 en 8 in
hoofdstuk 3. Staat I
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o

o

o

van fol.Ar , A2v en [A4]v vindt men verkleind gereproduceerd in
afb.3-5 naar het ex.50; staat II van de buitenvorm A werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.2, met uitzondering
van p.5 dat gereproduceerd werd naar het ex.51 (de afdruk van de
gravure op p.5 van ex.2 is nl. erg beschadigd).
o

o

o

Binnenvorm A-katern [p.2 (fol.Av ), p.3 (fol.A2r ), p.6 (fol.A3v ) en p.7
o

(fol.[A4]r )]:

Staat I: in ex. 9, 11, 22-23, 27, 30-32, 35, 37, 43, 47, 49;
Staat II: in ex. 1, 3, 5-6, 10, 12-13, 15-16, 19, 21, 24-25, 34, 38-40,
42, 44-45, 50;
Staat III*: in ex. 2, 4, 7-8, 14, 17-18, 20, 26, 29, 33, 36, 41, 46, 48.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.2, 3, 6 en 7 in
o
o
hoofdstuk 3. Staat II van fol.A3v en [A4]r vindt men verkleind
gereproduceerd in afb.6-7 naar het ex.50; staat III van deze
binnenvorm A werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar het
ex.2.
o

o

o

Buitenvorm B-katern [p.9 (fol.Br ), p.12 (fol.B2v ), p.13 (fol.B3r ) en p.16
o

(fol.[B4]v )]:
Staat I: in ex. 1, 11, 14, 15-16, 22, 24, 26-28, 36-38, 41, 48, 51;
Staat II*: in ex. 2-10, 12-13, 17-21, 23, 25, 29-35, 39-40, 42-47, 49,
50.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.9 en 16 in hoofdstuk
o

o

3. Staat II van fol.Br en [B4]v werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm G-katern [p.50 (fol.Gv ), p.51 (fol.G2r ), p.54 (fol.G3v ) en p.55
o

(fol.G4r )]:

Staat I: in ex. 18, 21, 27-28, 34, 38;
Staat II: in ex. 36;
Staat III*: in ex. 1-17, 19-20, 22-26, 29-33, 35, 37, 39-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.51, 54 en 55 in
o
o
o
hoofdstuk 3. Staat III van fol.G2r , G3v en G4r werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm H-katern [p.57 (fol.Hr ), p.60 (fol.H2v ), p.61 (fol.H3r ) en p.64
o

(fol.H4v )]:

Staat I: in ex. 11, 23, 30, 32, 43;
Staat II: in ex. 19, 21, 31;
Staat III*: in ex. 1-10, 12-18, 20, 22, 24-27, 29, 33-42, 44-50.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.64 in hoofdstuk 3.
o
Staat III van fol.H4v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
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o

o

Binnenvorm I-katern [p.66 (fol.Iv ), p.67 (fol.I2r ), p.70 (fol.I3v ) en p.71
o

(fol.[I4]r )]:

Staat I: in ex. 5-6, 9, 14, 47;
Staat II: in ex. 2, 8, 15, 28, 38, 44, 48, 51;
Staat III*: in ex. 1, 3-4, 7, 10-13, 16-27, 29-37, 39-43, 45-46, 49-50.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.71 in hoofdstuk 3.
o
Staat III van fol.[I4]r werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm L-katern [p.82 (fol.Lv ), p.83 (fol.L2r ), p.86 (fol.L3v ) en p.87
o

(fol.L4r )]:

Staat I: in ex. 11, 14, 28, 32;
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Staat II*: in ex. 1-10, 12-13, 15-27, 29-31, 33-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.83 in hoofdstuk 3.
o
Staat II van fol.L2r werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar
het ex.5.0.
o

o

o

Binnenvorm M-katern [p.90 (fol.Mv ), p.91 (fol.M2r ), p.94 (fol.M3v ) en p.95
o

(fol.[M4]r )]:
Staat I: in ex. 6, 10, 24, 32, 40, 43-44;
Staat II*: in ex. 1-5, 7-9, 11-23, 25-31, 33-39, 41-42, 45-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het
variantenoverzicht en -commentaar bij p.91- en 94 in hoofdstuk 3.
o

o

Staat II van fol.M2r en M3v werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm N-katern [p.97 (fol.Nr ), p.100 (fol.N2v ), p.101 (fol.N3r ) en p.104
o

(fol.[N4]v )]:
Staat I: in ex. 3, 29;
Staat II: in ex. 21, 32, 38, 44;
Staat III*: in ex. 1-2, 4-20, 22-28, 30, 31, 33-37, 39-43, 45-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.104 in hoofdstuk
o

3. Staat III van fol.[N4]v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm N-katern [p.98 (fol.Nv ), p.99 (fol.N2r ), p.102 (fol.N3v ) en p.103
o

(fol.[N4]r )]:

Staat I: in ex. 16, 45;
Staat II: in ex. 2-4, 6-9, 11-12, 14-15, 19-23, 25-26, 29, 31-32, 34,
37-39, 42-43-44, 47-48;
Staat III*: in ex. 1, 5, 10, 13, 17-18, 24, 27-28, 30, 33, 35-36; 40-41,
46, 49-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.98, 99, 102 en 103
in hoofdstuk 3. Staat III van binnenvorm N werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm O-katern [p.105 (fol.Or ), p.108 (fol.O2v ), p.109 (fol.O3r ) en p.112
o

(fol.[O4]v )]:
Staat I: in ex. 26;
Staat II*: in ex. 1-25, 27-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.105 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Or werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
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o

o

Buitenvorm P-katern [p.113 (fol.Pr ), p.116 (fol.P2v ), p.117 (fol.P3r ) en p.120
o

(fol.[P4]v )]:
Staat I: in ex. 2, 7, 14, 32-34;
Staat II*: in ex. 1, 3-6, 8-13, 15-31, 35-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij 113 en 120 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Pr en [P4]v werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Q-katern [p.121 (fol.Qr ), p.124 (fol.Q2v ), p.125 (fol.Q3r ) en p.128
o

(fol.[Q4]v )]:
Staat I: in ex. 3-4, 11, 13, 25, 38, 47, 50;
Staat II*: in ex. 1-2, 5-10, 12, 14-24, 26-37, 39-46, 48-49, 51.
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Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.121 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Qr werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.1.
o

o

o

Binnenvorm Q-katern [p.122 (fol.Qy ), p.123 (fol.Q2r ), p.126 (fol.Q3v ) en
o

p.127 (fol.[Q4]r )]:
Staat I: in ex. 3, 10-11, 25, 38, 47, 50;
Staat II*: in ex. 1-2, 4-9, 12-24, 26-37, 39-43, 45-46, 48-49, 51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.123 en 127 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Q2r en [Q4]v werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.1.
o

o

o

Buitenvorm R-katern [p.129 (fol.Rr ), p.132 (fol.R2v ), p.133 (fol.R3r ) en p.136
o

(fol.[R4]v )]:
Staat I: in ex. 2, 6-7, 9, 11-12, 14, 16, 20-21, 23-24, 30, 32, 35, 40,
42, 44, 49;
Staat II*: in ex. 1, 3-5, 8, 10, 13, 15, 17-19, 22, 25-29, 31, 33-34,
36-39, 41, 43, 45-48, 50-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.136 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.[R4]v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm R-katern [p.130 (fol.Rv ), p.131 (fol.R2r ), p.134 (fol.R3v ) en
o

p.135 (fol.[R4]r )]:
Staat I: in ex. 30;
Staat II*: in ex. 1-29, 31-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.130, 131 en 135
o

in hoofdstuk 3. Staat I van fol.[R4]r vindt men verkleind
o

o

gereproduceerd in afb.8 naar het ex.30; staat II van fol.Rv , R2r
o

en [R4]r werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm S-katern [p.137 (fol.Sr ), p.140 (fol.S2v ), p.141 (fol.S3r ) en p.144
o

(fol.[S4]v )]:
Staat I: in ex. 9, 12, 16, 36, 43, 48, 50;
Staat II*: in ex. 1-8, 10-11, 13-15, 17-35, 37-42, 44-47, 49, 51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.137, 140, 141 en
o

144 in hoofdstuk 3. Staat I van fol.Sr vindt men verkleind
gereproduceerd in afb.9 naar het ex.50; staat II van de buitenvorm
S werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar het ex. 1.
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o

o

o

Binnenvorm S-katern [p.138 (fol.Sv ), p.139 (fol.S2r ), p.142 (fol.S3v ) en p.143
o

(fol.[S4]r )]:

Staat I: in ex. 1, 16, 19, 21-22, 24, 27-28, 31, 37-40, 45;
Staat II: in ex. 3-4, 7-10, 12-15, 17-18, 20, 29, 33-36, 41, 43-44,
46-51;
Staat III: in ex. 2, 26;
Staat IV*: in ex. 5-6, 11, 23, 25, 30, 32, 42.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.138, 139, 142 en
o
o
143 in hoofdstuk 3. Staat; I van fol.Sv en [S4]r vindt men verkleind
gereproduceerd in afb.10-11 naar het ex.1. De staten I-III van
o
fol.S2r vindt men verkleind gereproduceerd in afb.12-14 naar het
ex.1, resp. ex.50 en ex.2. Staat IV van de binnenvorm S werd in
de facsimile-editie gereproduceerd naar ex.11.
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o

o

o

Buitenvorm T-katern [p.145 (fol.Tr ), p.148 (fol.T2v ), p.149 (fol.T3r ) en p.152
o

(fol.[T4]v )]:
Staat I: in ex. 1, 4-5, 7, 10, 17, 19, 22, 25-26, 36, 38, 40-46, 49;
Staat II*: in ex. 2-3, 6, 8-9, 11-16, 18, 20-21, 23-24, 27-35, 37, 39,
47-48, 50-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.149 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.T3r werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar ex.50.
o

o

o

Binnenvorm T-katern [p.146 (fol.Tv ), p.147 (fol.T2r ), p.150 (fol.T3v ) en p.151
o

(fol.[T4]r )]:

Staat I: in ex. 1-2, 4, 7-9, 12, 17-18, 20-21, 24, 26, 29, 31, 33-34,
36-39, 41, 45-48, 50-51;
Staat II*: in ex. 3, 5-6, 10-11, 13-16, 19, 22-23, 25, 27-28, 30; 32,
35, 40, 42-44, 49.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.146 in hoofdstuk
o
3. Staat I van fol.Tv vindt men verkleind gereproduceerd in afb.15
naar het ex.50; staat II van dit fol. werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar ex.10.
o

o

o

Buitenvorm V-katern [p.153 (fol.Vr ), p.156 (fol.V2v ), p.157 (fol.V3r ) en p.160
o

(fol.[V4]v )]:
Staat I: in ex. 4, 7-8, 11, 13, 15, 20, 24, 26, 30, 32-34, 36, 48, 50;
Staat II: in ex. 3, 5-6, 9, 21-22, 25, 27, 35, 38, 44;
Staat III*: in ex. 1-2, 10, 12, 14, 16-19, 23, 28-29, 31, 37, 39-43,
45, 46-47, 49, 51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.153, 157 en 160
o

o

o

in hoofdstuk 3. Staat III van fol.Vr , V3r en [V4]v werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex. 1.
o

o

o

Buitenvorm X-katern [p.161 (fol.Xr ), p.164 (fol.X2v ), p.165 (fol.X3r ) en p.168
o

(fol.[X4]v )]:
Staat I: in ex. 9, 10, 47;
Staat II*: in ex. 1-8, 11-46, 48-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.168 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.[X4]v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm X-katern [p.162 (fol.Xv ), p.163 (fol.X2r ), p.166 (fol.X3v ) en p.167
o

(fol.[X4]r )]:

Staat I: in ex. 2, 4, 7, 9-14, 17, 21, 24, 27, 29-30, 32-36, 41-44,
46-48, 50;
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Staat II*: in ex. 1, 3, 5-6, 8, 15-16, 18-20, 22-23, 25-26, 28, 31,
37-40, 45, 49,51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.162, 163, 166 en
167 in hoofdstuk 3. Staat II van binnenvorm X werd in de
facsimile-editie gereproduceerd, naar het ex. 1.
o

o

o

Buitenvorm Y-katern [p.169 (fol.Yr ), p.172 (fol.Y2v ), p.173 (fol.Y3r ) en p.176
o

(fol.[Y4]v )]:
Staat I: in ex. 1, 3, 5, 16, 30, 32, 37-38, 42, 44;
Staat II*: in ex. 2, 4, 6-15, 17-29, 31, 33-36, 39-41, 43, 45-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.169 en 172 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Yr en Y2v werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
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o

o

o

Binnenvorm Y-katern [p.170 (fol.Yv ), p.171 (fol.Y2r ), p.174 (fol.Y3v ) en p.175
o

(fbl.[Y4]r )]:

Staat I: in ex. 6, 9-10, 12-14, 17, 23, 25, 27-29, 36, 40, 43, 48-49,
51;
Staat II*: in ex. 1-5, 7-8, 11, 15-16, 18-22, 24, 26, 30-35, 37-39,
41-42, 44-47, 50.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.175 in hoofdstuk
o
3. Staat II van fol.[Y4]r werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Aa-katern [p.185 (fol.Aar ), p.188 (fol.Aa2v ), p.189 (fol.Aa3r ) en
o

p.192 (fol.[Aa4]v )]:
Staat I: in ex. 7, 15, 18, 33, 37;
Staat II: in ex. 6, 11, 17, 25-27, 36, 46-49;
Staat III*: in ex. 1-5, 8-10, 12-14, 16, 19-22, 24, 28-32, 34-35, 38-45,
50-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar p.185, 188, 189 en 192
o

in hoofdstuk 3. Staat I van fql.[Aa4]v vindt men verkleind
gereproduceerd in afb.16 naar het ex.7. Staat III van de buitenvorm
Aa werd in de facsimile-editie gereproduceerd naar hét ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Cc-katern [p.201 (fol.Ccr ), p.204 (fol.Cc2v ), p.205 (fol.Cc3r ) en
o

p.208 (fol.[Cc4]v )]:
Staat I: in ex. 2, 14-15, 17, 20-21, 23, 39-40, 43, 46, 48;
Staat II*: in ex. 1, 3-13, 16, 18-19, 22, 24-38, 41-42, 44-45, 47,
49-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.205 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Cc3r werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Dd-katern [p.210 (fol.Ddv ), p.211 (fol.Dd2r ), p.214 (fol.Dd3v )
o

en p.215 (fol.Dd4r )]:
Staat I: in ex. 2, 4-5, 7-8, 11, 17, 20-21, 23-26, 29, 31, 36-37, 39-42,
46, 48;
Staat II*: in ex. 1, 3, 6, 9-10, 12-16, 18-19, 22, 27-28, 30, 32-35,
38, 43-45, 47, 49-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.210 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Ddv werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Ee-katern [p.217 (fol.Eer ), p.220 (fol.Ee2v ), p.221 (fol.Ee3r ) en
o

p.224 (fol.[Ee4]v )]:
Staat I: in ex. 7, 10, 15, 33, 44;
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Staat II*: in ex. 1-6, 8-9, 11-14, 16-32, 34-43, 45-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.220, 221 en 224
o
o
o
in hoofdstuk 3. Staat II van fol.[Ee2]v , Ee3r en [Ee4]v werd in
de facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Ee-katern [p.218 (fol.Eev ), p.219 (fol.Ee2r ), p.222 (fol.Ee3v ) en
o

p.223 (fol.[Ee4]r )]:
Staat I: in ex. 7, 10, 33, 44;
Staat II*: in ex. 1-6, 8-9, 11-32, 34-43, 45-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.218 en 223 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Eev en [Ee4]r werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
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o

o

o

Buitenvorm Ff-katern [p.225 (fol.Ffr ), p.228 (fol.Ff2v ), p.229 (fol.Ff3r ) en
o

p.232 (fol.[Ff4]v )]:
Staat I: in ex. 21;
Staat II*: in ex. 1-20, 22-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.229 en 232 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Ff3r en [Ff4]v werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Ff-katern [p.226 (fol.Ffv ), p.227 (fol.Ff2r ), p.230 (fol.Ff3v ) en
o

p.231 (fol.[Ff4]r )]:
Staat I: in ex. 1, 3, 9-10, 13-20, 22, 24-25, 27-28, 34-35, 39-40, 46,
48-49;
Staat II*: in ex. 2, 4-8, 11-12, 21, 23, 26, 29-33, 36-38, 41-45, 47,
50-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.230 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Ff3v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Gg-katern [p.233 (fol.Ggr ), p.236 (fol.Gg2v ), p.237 (fol.Gg3r ) en
o

p.240 (fol.[Gg4]v )]:
Staat I: in ex. 10, 15, 27-28, 48;
Staat II*: in ex. 1-9, 11-14, 16-26, 29-47, 49-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.236 in hoofdstuk
o

3. Staat II van fol.Gg2v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Hh-katern [p.241 (fol.Hhr ), p.244 (fol.[Hh2]v ), p.245 (fol.Hh3r )
o

en p.248 (fol.[Hh4]v )]:
Staat I: in ex. 2, 7, 10, 17-18, 23, 27, 30, 33, 37, 44, 46;
Staat II*: in ex. 1, 3-6, 8-9, 11-16, 19-22, 24-26, 28-29, 31-32, 34-36,
38-43, 45, 47-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.241, 244, 245 en
248 in hoofdstuk 3. Staat II van buitenvorm Hh werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Hh-katern [p.242 (fol.Hhv ), p.243 (fol.Hh2r ), p.246 (fol.Hh3v )
o

en p.247 (fol.[Hh4]r )]:
Staat I: in ex. 2, 7, 10, 17-18, 27, 30, 33, 37, 44, 46;
Staat II*: in ex. 1, 3-6, 8-9, 11-16, 19-26, 28-29, 31-32, 34-36, 38-43,
45, 47-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. Het variantenoverzicht en -commentaar bij p.242, 246 en 247
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o

o

o

in hoofdstuk 3. Staat II van fol.Hhv , Hh3v en [Hh4]r werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Ii-katern [p.249 (fol.Iir ), p.252 (fol.Ii2v ), p.253 (fol.Ii3r ) en p.256
o

(fol.[Ii4]v )]:

Staat I: in ex. 4, 20, 26, 29, 36-37, 40;
Staat II*: in ex. 1-3, 5-19, 21-25, 27-28, 30-35, 38-39, 41-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.252 en 253 in
o
o
hoofdstuk 3. Staat II van fol.Ii2v en Ii3r werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Ii-katern [p.250 (fol.Iiv ), p.251 (fol.Ii2r ), p.254 (fol.Ii3v ) en p.255
o

(fol.[Ii4]r )]:
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Staat I: in ex. 1, 13, 19, 22-23, 30, 35, 38;
Staat II*: in ex. 2-12, 14-18, 20-21, 24-29, 31-34, 36-37, 39-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenovetzicht en -commentaar bij p.250, 251, 254 en
255 in hoofdstuk 3. Staat II van binnenvorm Ii werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Binnenvorm Kk-katern [p.258 (fol.Kkv ), p.259 (fol.[Kk2]r ), p.262 (fol.Kk3v )
o

en p.263 (fol.[Kk4]r )]:
Staat I: in ex. 23, 25;
Staat II*: in ex. 1-22, 24, 26-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.259, 262 en 263
o

o

o

in hoofdstuk 3. Staat II van fol.[Kk2]r , Kk3v en [Kk4]r werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Ll-katern [p.265 (fol.Llr ), p.268 (fol.[Ll2]v ), p.269 (fol.Ll3r ) en
o

p.272 (fol.[Ll4]v )]:
Staat I: in ex. 4, 6, 22, 25, 27, 50;
Staat II*: in ex. 1-3, 5, 7-21, 23-24, 26, 28-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.265 en 272 in
o

o

hoofdstuk 3. Staat II van fol.Llr en [Ll4]v werd in de facsimile-editie
gereproduceerd naar het ex 1
o

o

o

Binnenvorm Ll-katern [p.266 (fol.Llv ), p.267 (fol.[Ll2]r ), p.270 (fol.Ll3v ) en
o

p.271 (fol.[Ll4]r )]:
Staat I: in ex. 4, 6, 22, 25;
Staat II: in ex. 37;
Staat III: in ex. 1;
Staat IV: in ex. 13, 36, 40;
Staat V*: in ex. 2-3, 5, 7-12, 14-21, 23-24, 26-35, 38-39, 41-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.266, 267, 270 en
271 in hoofdstuk 3. Staat V van de binnenvorm Ll werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
o

o

o

Buitenvorm Mm-katern [p.273 (fol.Mmr ), p.276 (fol.Mm2v ), 277 p.(fol.Mm3r )
o

en p.280 (fol.[Mm4]v )]:
Staat I*: in ex. 3, 8-12, 14, 17-19, 24, 27-28, 34, 41, 44-46, 48, 50;
Staat II: in ex. 1-2, 4-7, 13, 15-16, 20-23, 25-26, 29-33, 35-40,
42-43, 47, 49, 51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.276 in hoofdstuk
o

3. Staat I van fol.Mm2v werd in de facsimile-editie gereproduceerd
naar het ex.50.
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o

o

o

Binnenvorm Mm-katern [p.274 (fol.Mmv ), p.275 (fol.Mm2r ), p.278 (fol.Mm3v )
o

en p.279 (fol.[Mm4]r )]:
Staat I: in ex. 3, 34;
Staat II*: in ex. 1-2, 4-33, 35-51.
Voor een beschrijving en interpretatie van de verschillende staten,
cf. het variantenoverzicht en -commentaar bij p.274, 275, 278 en
279 in hoofdstuk 3. Staat II van binnenvorm Mm werd in de
facsimile-editie gereproduceerd naar het ex.50.
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Enkele onderzoeksresultaten: de drukgeschiedenis van de Belacchende
Werelt
M.b.t. de reconstructie van de drukgeschiedenis van de Belacchende Werelt komt
men tot enkele belangrijke vaststellingen. Kennelijk werden er tijdens het drukproces
van de bundel herhaaldelijk wijzigingen in het zetsel aangebracht: het totale aantal
getraceerde varianten is zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht aanzienlijk. In
niet minder dan vijfenveertig drukvormen (in totaal waren er vierenzeventig
drukvormen nodig om een exemplaar van de Belacchende Werelt samen te stellen)
werden varianten aangetroffen. In een aantal gevallen gaat het daarbij onmiskenbaar
om zetselschade, meestal echter betreft het persvarianten die men met de nodige
omzichtigheid en met aandacht voor hun status als substantiële dan wel incidentele
1
varianten ('substantives' en 'accidentals') dient te interpreteren . In een aantal
gevallen werd de tekst van een drukvorm zelfs tweemaal herzien en gewijzigd.
Wie de verantwoordelijkheid droeg voor deze wijzigingen (lag het initiatief bij de
drukker en/of corrector dan wel bij de auteur?) kan men niet voor elke persvariant
afzonderlijk met een even grote stelligheid uitmaken. Wel kan men wijzen op enkele
meer algemene tendensen. Het is daarbij van belang rekening te houden met het
onderscheid tussen incidentele varianten (bedoeld worden varianten m.b.t de spelling,
2
het letterkorps, de interpunctie of het gebruik van afkortingen ) en substantiële
varianten. Het interpreteren van incidentele varianten ligt vaak erg moeilijk, zeker
wanneer er in de verschillende staten van een drukvorm geen substantiële varianten
werden aangebracht. In de praktijk hebben we moeten vaststellen dat b.v. in de ene
drukvorm de lange a wel eens gecorrigeerd werd van 'aa' tot 'ae', in een andere
drukvorm dan van 'ae' tot 'aa' gewijzigd. Een verklaring voor dergelijke ingrepen
dient wellicht te worden gezocht in het aandeel van de corrector(en) en/of van de
auteur in het drukproces.
Voor de interpretatie van de substantiële varianten (en voor het bepalen van de
chronologische ordening van de varianten) heeft de onderzoeker veelal meer vaste
grond onder de voeten. Een aantal varianten dienen zich onmiskenbaar aan als
perscorrecties van zetfouten die op vraag van de auteur of van de corrector (op
eigen initiatief of op basis van Van de Vennes manuscript) werden aangebracht. In
tal van andere gevallen zijn de wijzigingen nog belangwekkender: zo b.v. werd het
metrum wel eens aangepast, werd een neologisme vervangen door een andere
nieuwvormirig, werd de zinsbouw gewijzigd en werden tal van nieuwe spreuken als
glossen aan de tekst toegevoegd. Juist de aard van deze meer ingrijpende
veranderingen maakt het weinig aannemelijk dat zij geheel op rekening van de
drukker/zetter en/of een corrector uit het drukkersatelier van Burchoorn mogen
worden gezet. Veeleer komt de auteur Van de Venne zelf als 'auctor

1
2

Zie over de begrippen 'substantives' en 'accidentals' de door Verkruijsse 1983, 32 opgegeven
literatuur.
Gaskell 1972, 344.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

49
intellectualis' hiervoor in aanmerking en blijkt het dus om auteurscorrecties te gaan.
Uiteindelijk is dit niet zo verwonderlijk. Als uitgever van de bundel en door zijn goede
relatie met de drukker Burchoorn kon Van de Venne gemakkelijker zijn teksten
ingrijpend corrigeren en kon hij zich zelfs afwijkingen van het oorspronkelijke
manuscript veroorloven: een aantal varianten maken onmiskenbaar deel uit van het
1
dichtproces .
Een aantal varianten zijn vrij vlug na de eerste afdrukken van de vorm aangebracht.
Het is immers opvallend (een volkomen sluitend argument is dat niet) dat sommige
staten met minder correcte varianten, vaak slechts in een beperkter aantal
exemplaren terug te vinden waren. In een aantal gevallen blijkt de correctie in een
wat later stadium te zijn aangebracht: de diverse staten vindt men in een min of
meer gelijk aantal exemplaren terug. Het gehele drukproces moet evenwel wel in
een relatief korte tijdspanne zijn voltooid. Verschillende oplagen waarbij van hetzelfde
zetsel gebruik werd gemaakt, heeft de bundel niet gekend. Dit blijkt alleen al uit het
feit dat het zetsel van de ene vorm werd gedistribueerd nog voor een andere vorm
2
volledig was gezet .
Dat de hier geschetste reconstructie van het drukproces van de Belacchende
Werelt ook belangrijke repercussies heeft voor de interpretatie van de tekst, kap
men b.v. aan de hand van de toegevoegde glossen aantonen. Niet zozeer het aantal
tijdens het drukproces toegevoegde spreuken en spreekwoorden is belangrijk (een
twintigtal op een totaal van 1800), wel het feit dat de dichter op een ogenblik dat de
tekst van zijn manuscript reeds gezet was en afgedrukt werd, erop stond om zijn
tekst met nog nieuwe glossen te vermeerderen. Op die manier komt het belang dat
de dichter aan deze commentaren in de marge hechtte, zeer duidelijk tot uiting. Een
aantal bezitters van een exemplaar van de Belacchende Werelt hebben Van de
Vennes creativiteit op dit vlak zeer goed aangevoeld en voegden op hun beurt in
handschrift nieuwe spreuken toe aan hun exemplaar van de bundel.

1

2

Uiteraard blijft het bij dit alles mogelijk (het lijkt evenwel weinig plausibel: Van de Venne was
immers de uitgever) dat iemand anders dan Van de Venne dergelijke wijzigingen heeft
aangebracht.
Vgl. b.v. de karakteristieke afwijkingen in één van de loodblokje die gebruikt werden voor het
o

o

afdrukken van de onderste kaderlijn van fol.[K4]r en fol.Mr . Met dank aan P.J. Verkruijsse.
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Hoofdstuk 3
Variantenoverzicht met commentaar en verklarende aantekeningen
bij de Belacchende Werelt
Verantwoording
In dit hoofdstuk vindt men zowel een overzicht van de varianten die in de
gecollationeerde exemplaren van de Belacchende Werelt werden aangetroffen (met
commentaar), als een woord- en zakencommentaar bij de bundel. Beide vormen
van toelichting bij Van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt werden
overeenkomstig de pagina's van de bundel gerangschikt.
De volgorde waarin de varianten per pagina worden weergegeven, is de volgende:
eerst worden eventuele varianten in het paginanummer, vervolgens in het eigenlijke
tekstcorpus (van boven naar onder), in de katernsignatuur, in de custode en tenslotte
in de randteksten (eveneens van boven naar onder) vermeld. Om de verschillen
tussen twee of meer varianten duidelijk aan te geven, werden de gevarieerde
plaatsen onderstreept. Elke variant wordt tevens in de staat waartoe hij behoort,
thuisgebracht. De beschrijving van een variant wordt telkens gevolgd door een kort
commentaar dat tussen vierkante haakjes werd geplaatst. In dit commentaar werd
gepoogd om de aard van de variant te duiden en indien nodig de volgorde van de
diverse staten te verduidelijken. De numerieke volgorde van de staten b.v. hoeft
niet steeds met de chronologische orde van de staten overeen te stemmen. Wie
een inzicht wil krijgen in de verhouding tussen de verschillende staten, dient steeds
rekening te houden met het commentaar bij de verschillende pagina's met varianten
uit één en dezelfde drukvorm (cf. dl.I, hoofdstuk 2, overzicht van de staten). Een
interpretatie van een variant dient dan ook steeds in het licht van het
variantencommentaar bij de gehele drukvorm te worden gezien.
Het woord- en zakencommentaar beperkt zich tot het regel voor regel geven van
summiere toelichtingen die in de eerste plaats op de directe begrijpelijkheid van de
tekst zijn gericht. Omdat wellicht ook historici en kunsthistorici die niet in eerste
instantie vertrouwd zijn met het zeventiende-eeuwse taalgebruik van onze studie
gebruik zullen willen maken, stond ons bij de redactie van deze toelichtingen een
wat ruimer publiek voor ogen en hebben we ons niet alleen gericht tot een
lezerspubliek van literatuurhistorici en filologen. Wel dienden de annotaties, gezien
de omvang van de bundel, zo beknopt mogelijk te worden gehouden. 'Bredere
aantekeningen' m.b.t. de literaire, historische en cultuurhistorische context
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vindt men verspreid terug in deel III van deze studie . Daar wordt ook een register
opgenomen waarin naar de behandelde passages uit de Belacchende Werelt wordt
verwezen.
Bij het schrijven van het woord- en zakencommentaar hebben we vaak gebruik
gemaakt van het WNT dat de Belacchende Werelt in zijn bronnenlijst heeft
opgenomen. Herhaaldelijk bleek evenwel dat daar een passus uit Van de Vennes
bundel niet adequaat of zelfs verkeerd werd toegelicht. Waar nodig werd dit in de
annotaties vermeld. De moeilijke toegankelijkheid van de Belacchende Werelt is er
verantwoordelijk voor dat de hier geboden tekstverklaring een voorlopig en soms
zelfs uitnodigend karakter heeft: op tal van plaatsen is de annotator het antwoord
schuldig gebleven, werden vraagtekens geplaatst pf kon slechts tentatief een
mogelijke betekenis naar voren worden geschoven. Om de controleerbaarheid van
de voorgestelde toelichtingen te vergroten, hebben we herhaaldelijk expliciet
verwezen naar de bronnen waarop we ons hebben gebaseerd.

Variantenoverzicht met commentaar en verklarende aantekeningen
o

Fol.[[†]]r

ANNOTATIE - Tafereel: vertoning (cf. dl.III, A, hoofdstuk 2, §1); - Belacchende:
belachelijke (cf. dl.III, A, hoofdstuk 2, §1); - des selfs: haar (nl. van de wereld); geluckige Eeuwe: gelukkige, gouden tijd (cf. dl.III, A, hoofdstuk 1, §1); - Goet Rondt:
ronduit, oprecht (cf. over de betekenis van 'Goet Rondt' verder dl.III, A, hoofdstuk
2, §2); - Raedsel-Spreucken: raadselachtige spreuken, maar ook: spreuken die raad
geven, belerend zijn (WNT 12 3, 47) (cf. dl.III, B, hoofdstuk 6); - aen-gevvesen in:
aangeduid met, uitgedrukt aan de hand van (vgl. b.v. ook de titel van J. Cats'
Maechden-plicht: 'Maechden-plicht (...) aen-ghewesen door Sinne-beelden'; in het
Latijn wordt dit vertaald met: 'Officivm Puellarum (...) Emblemate expressum' (Cats
1618b)); - Boer-Achtige Eenvoudigheyt: eenvoud van boeren; - verçiert: opgesmukt;
- [drukkersvignet]: het drukkersmerk wordt uitvoerig besproken in Porteman 1983-5,
334-7; de auteur wijst daarbij o.m. n.a.v. de afgebeelde drollerieën op de
Bosschiaanse traditie van grillig groteske figuren. Inderdaad lijkt de vreemdsoortige
vogel op het drukkersmerk ontleend aan een groteske figuur op de luxuria-prent
naar Bruegel (Van Bastelaer 1908, nr.131); het figuurtje dat de vorm heeft van een
luit, lijkt sterk op één van de houtsneden in Les songes drolatiques de Pantagruel
(Paris 1565) (Les songes drolatiques 1869, nr.96); - de sijne: zijn verwanten, zijn
erven; uiteraard moet hierbij ook in de eerste plaats worden gedacht aan zoon Pieter
(cf. dl. 1, hoofdstuk 1, §2, 4); - inde drie Leer-Konsten: volgens Van Lennep en Ter
Gouw de teken-, graveer- en drukkunst (Van Lennep e.a. s.a., 220).

1

Voor de discussie omtrent de commentaar bij historische teksten verwijzen we graag naar
A.E.Jacobs beschouwingen in Six van Chandelier 1991, dl.2, XX-XXX en de aldaar vermelde
literatuur.
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Fol.[[†]]v

o

VARIANTEN - Het gereproduceerde fol.[[†]]v geeft staat III van binnenvorm [†] weer
naar het exemplaar 50.
titel: staat I: Voor-Tijtels,; staat II+III: Voor-Tijtel, [perscorrectie in staat II]; - i.m.1:
staat I + II: men Krans; staat III: men de Krans [perscorrectie in staat III].
ANNOTATIE - Aen-Spraecke op de Voor-Tijtel: toespraak bij de titelprent (WNT 1,
339 en 17, 223); - verthoonende: die afbeeldt; - 1 licht en sware Tijt: snelle en trage
tijd (cf. dl.III, A, hoofdstuk 3); - wijsen: belerend tonen; - 2 prijsen: roemen; - 3 Kunste
met gemak: zonder moeite, zonder inspanning (WNT 4, 1339); aan het gemak
waarmee de kunstenaar zijn kunst voortbrengt, valt, aldus Van Mander, ook diens
begaafdheid af te meten (cf. Miedema 1981b, 26); of gaat het hier veeleer om de
wijze waarop deze kunst 'leert' en om het effect dat deze kunst in dit opzicht inhoudt?;
- 4 Staeg: voortdurend; - vlien: vluchten; - 5 aerdigh: gevat, schrander, vermakelijk
(WNT 1, 555); - 6 sleurt: meesleept, voorttrekt; - 7 los: willekeurig; - micken: nl. met
pijl en boog; - wonder knap: bijzonder juist, precies (WNT 7, 4494); - 8 bedod uyt:
bedrogen door; - 9 snege: schrandere, gevatte (WNT 7, 4494); - Beluste: zij die zin
hebben, begerig zijn; - Lusten: zin, geneigdheden; - 11 lost en hecht: losmaakt en
koppelt; - om heen en weer: om af en aan (loopt parallel met 'lost en hecht') (WNT
6, 294-5); - 13 wonder Werk: vreemde gebeuren; - bestaender veel te kijcken: staan
er veel toe te kijken (WNT 2, 2103); bedoeld worden de personages die op de kermis
van de wereld zullen rondlopen: cf. de figuren rond Cupido; - 14 af-beeldig:
uitbeeldend, in de vorm van een afbeelding; - 15 voor: op de voorgrond; - in't
Verschiet: in de verte (eig. schilderkunstige term, zie De Pauw-van Veen 1969, 162);
- 16 Wert...vliet: (boven, beneden, op de voorgrond en in de verte) wordt naar de
buitenwereld toe getoond wat men betracht en wat men ontvlucht; - 17 belacht:
bespot; - soete Grillen: aangename invallen, luimen, streken (cf. hierover ook Bruyn
1974, Miedema 1974 en 1974b en Vandenbroeck 1987c; zie verder ook dl.III, B,
hoofdstuk 4, §4); - 19 vergist: verloren (WNT 19, 2177); eig.: verspild, cf. 'verspillen'
in v.18; - 20 aerdig: mooi, bevallig, schrander (in verbinding met 'is geweest' wordt
hier wellicht de klemtoon gelegd op de vergankelijkheid en uitgedrukt dat al wie niet
(meer) 'aerdig' is, in Reyn-uyts boot belandt); - Reyn-uyts Boot: het schip van sint
Reinuit, patroon van de leeggangers; - 22 dient: past; - so 'tmoet belacchend' wesen:
letterlijk: indien het bespot moet worden; - 'Tis den Verstandigen genoegh geseyt:
'Dictum sapienti sat est' (Plautus, Persa 729 en Terentius, Phormio 541); - i.m.1:
Most: jonge wijn; - veylt: verkoopt; de uitgehangen krans diende als aanduiding dat
op die plaats wijn werd verkocht (WNT 8, 101 en Stoett 1943, dl.2, 500-1); - i.m.2:
gerieff: voordeel; - vgl. i.m.2 met i.m.4 van p.244: 'Gemack is lieff // Als't brengt
gerieff'; - 'Fraey' sluit hier aan bij 'aerdigh' uit v.5; - i.m.4: aansluitend bij 'valtet' (v.12)
brengt deze glosse 'vallen' in verband met 'vals'; - i.m.5: Liefde-Naren: verliefde
gekken (cf. dl.III, A, hoofdstuk 3); - deze glosse waarschuwt de verliefden voor de
kracht van de liefde ('Minne-Kracht') die het gemoed van binnen bedroefd maakt
('Sinne-Klacht') (?); - i.m.6: intensivering van de vanitas-gedachte: al wat vergankelijk
is, vergaat; - i.m.6 sluit aan bij v.20: 'Wat aerdig is geweest' (eigen cursivering).
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Fol.[[†]2]r

ANNOTATIE - de Kunst: de tekenkunst; - met stom beleijt: zonder woorden (cf. dl.III,
A, hoofdstuk 3) (WNT 2, 1701); - Reden: mogelijk: verstand, maar wellicht ook:
woorden (verwijst dan naar de gesprekken in de Belacchende Werelt).

o

Fol.[†]3r

ANNOTATIE - Neder-Duytschen: Nederlandse (cf. De Vreese 1909, 423-424 en
Vanderheyden 1983, 253); - Voor-Beduydsel: verklaring, duiding vooraf (WNT 2,
1255); - 2-3 Kunst-lustighe Aen-schouwers: kunstminnende kijkers; - 5-6 den
Omme-gang: de rondgang, handel en wandel (WNT 10, 223); - 6 omstandelijck:
uitgebreid; - 8 Goet Rondt: de verbinding komt ook reeds voor op de titelpagina (cf.
verder dl.III, A, hoofdstuk 2, §2); - 10 Nu-Standtsche Werelt: wereld in zijn huidige
toestand (vgl. WNT 16, 663) (i.t.t. de 'voor-tijdsche Werelt' uit r.11-2; elders hanteert
Van de Venne het begrippenpaar 'nu-tijds' vs. 'voor-tijds' (Van de Venne 1634a,
48)); - 12 door-sienigen: schrandere, die de ware betekenis doorziet (WNT 3, 3122-3);
- 14 be-oogt: bekeken; - 15 losse: lichtzinnige; - 16 Olympias: Olympiade (de
vierjarige cyclus van de Olympische spelen wordt hier als tijdsaanduiding gebruikt;
vgl. hierover Pauly 1964-75, dl.4, 287-8); de zesentach-tigste olympiade valt, althans
berekend volgens Pauly 1894-1978, dl.9a, 2460-1, in 436 v.Chr.; Hippocrates en
Democritus worden hier als tijdgenoten voorgesteld (Blankert 1967, 34, Guthrie
1965, dl.2, 386-9 en Pauly 1964-75, dl.2, 1169-72); - als doen: toen; - 17 bedwaest:
tot dwazen geworden; - 18-19 Wijsen-wijsende Philosooph: Democritus wees als
wijze man op de gebreken van de wereld; - Abbera: Abdera; Thrakische havenstad;
- i.m.1: Tijdt-Dingen: tijdingen; maar ook (door de splitsing): zaken van zijn tijd (vgl.
deze dubbele betekenis ook op p.162, r.4524-5: 'Alle die veel nieuwe Tijt-dinghen
op-speuren, en hun noodt-dinghen en stonden versloffen'); - Boden-Broodt: oorspr.
de sneden brood die een bode bij het afleveren van zijn boodschap ontving (WNT
3, 48); - kennelijk meent Van de Venne zelf recht te hebben op een beloning (cf. de
opbrengst van zijn boek); zijn goede tijding bestaat wellicht uit het gepresenteerde
boek maar ook uit de aankondiging dat zijn werk komisch is ('Om te lacchen');
daarnaast brengt Van de Venne met zijn Belacchende Werelt ook de goede dingen
van zijn tijd; - i.m.2: Goedt-Rondt is Rol-bolligh: goed rond tuimelt hals over kop
('rol-bolligh' < rollebollen, WNT 13, 945-6); - i.m.3: over het belang van Mudsaerts
tekst voor Van de Vennes voorwoord cf. dl.III, A, hoofdstuk 1, §1.

o

Fol.[†]3v

ANNOTATIE - 25-6 Wee-Werelts-Wandelschap; en des selfs ghevolgh: zowel 'de
spijtige gang van de wereld en de gevolgen daarvan' als ook: 'de spijtige gang van
de wereld en haar gevolg, entourage' (voor een dergelijke personificatie van de
wereld: De Jongh 1973); vgl. ook met r.300-4: hierin kondigt Van de Venne in
gelijkaardige bewoordingen de voorstelling van de personages die in zijn
Belacchende Werelt zullen optreden, aan: 'Kom, siet en hoort; spreeckt met die
praten: elck in sijn aerdighe Waerdigheydt, in de loop vande Werelt, volgt dit Gevolgh'
(eigen cursivering); - 30-1 ont-eert: tot schande gebracht door (nl. door 'sijn wisse
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- 36 Hippocratem: cf. over deze figuur en zijn relatie met Democritus: dl.III, A,
hoofdstuk 1, §1; - 39 genaerdert: genaderd; - 46 Vinden: ontdekken; - prijs-waerde:
loffelijke; - 47 by de Wereltsche: door de wereldlijken (zij die zich niet, i.t.t.
Democritus, van de wereld hadden afgewend); - 49 gheholpen: afgeholpen, genezen;
- 50 af-gevraegt: de vraag gesteld; - 52 hy: m.n. Hippocrates; - i.m.1: Prov.: m.n.
het boek der Spreuken; - gelustet: aangenaam is; - settet hem tegen: zet zich af
tegen; - i.m.2: Wijse...Muysen: wijze dichters, peinzen over allerlei onbenulligheden;
de uitdrukking was reeds langer bekend; 'Muysen' zinspeelt zowel op het dier (vs.
'Luysen') als op het werkwoord 'musen' met de betekenis 'peinzen, denken' (vgl.
ook 'muizenissen') (WNT 9, 1210 en MW 4, 2021; vgl. ook Stoett 1943, nr.1576-7
en Vandenbroeck 1987c); daarnaast wellicht ook een toespeling op de muzen (vgl.
voor een dergelijke woordspeling Roemer Visschers Brabbeling (Visscher 1918-23,
dl.1, 9); - Leuy-Sacken: luiaards; - i.m.3: Eenigheydt: eenzaamheid (WNT 3, 3837);
- vgl. deze glosse met Ripa 1971, 100: 'het ooghwit van een eensaem Man moet
wesen de liefde van de wijsheyd en van de leeringe'; - i.m.4: Eensaem Ghebreck:
gebrek aan eenzaamheid (?); - i.m.5: Bloo: schuchter, verlegen; - noo: nauwelijks,
met tegenzin (WNT 9, 2090-1); - wellicht sluit de glosse aan bij 'nae lange
Bedenckinghe' uit r.53.

o

Fol.[[†]4]r

ANNOTATIE - 56 By-wesers: aanwezigen (WNT 2, 2666); - 59 Genees-Meester: nl.
Hippocrates; - 61 Over sulcks: bijgevolg; - 62 Staet: toestand; - 62-3 met genuchelijck
ghenoegen: met een tevreden genoegen (WNT 4, 1524-5); - 65 Siet!: vergelijkbaar
met het geijkte deiktische gebaar waarmee op schilderkunstige voorstellingen de
lachende filosoof naar de wereld wijst (Blankert 1967, 31 en 55-8); - 66
Lach-ha-hachen: onomatopee om het lachen aan te duiden; - 67 'tWerelts ydel Yet:
de ijdele nietigheid van de wereld (WNT 6, 1382); - 68 Pracchen: bluffen, pralen;
misschien ook: vleien (?) (WNT 12 1-2, 3806-9); - 69 Steege: koppige (WNT 15,
935); - 71 sich trotsen op: trots (en daardoor ook hovaardig geworden) zijn op; - 73
Godheyt...belacht: de mens vermag nl. nauwelijks iets tegen wat de godheid met
hem voorheeft; - 75 heden-tijdts Eeuwe: huidige tijd; - 75-6 van noode: nodig; - 77
by gelegentheyt: aan de hand van (WNT 4, 1111); - 78 Omme-gang: rondgang
(wellicht verwijzend naar de in de Belacchende Werelt beschreven wandeling,
rondgang van de boeren op de kermis; 'Omme-gang' misschien ook met de
bijgedachte aan de wisselvalligheden van het ronddraaiende levensrad); - 79-80
by-ghebracht: voortgebracht, samengebracht; - 82 het oude Belacchen: m.n. het
lachen van Democritus in die vroegere eeuw; - 86 vrye Een-dracht: vrije
eendrachtigheid, de vrije, spontaan ontstane harmonie; alle rangen en standen
namen aan de kermis deel (cf. hierover dl.III, B, hoofdstuk 3, §1); - 87 paren: voegen;
- i.m.1: genuchlijck Aensicht: een tevreden, onbezorgd gelaat; - i.m.2: Giuneckt:
kennelijk een zetfout voor 'ginnikt': grinnikt (WNT 4, 2385); - Gicchert: giechelt (WNT
4, 2277); - i.m.2 drukt uit dat zowel de vroegere als de huidige tijd het belachen
waard is; voor verder commentaar, zie Harrebomée 1856-70, dl.3, 385 en Tuinman
1726, dl.1, 307; de betekenis (zoals Tuinman het aangeeft) als zou het latere lachen
de voorkeur moeten wegdragen, speelt in deze context niet mee; - i.m.3: drae: snel;
- deze glosse is kennelijk een berijmde verkorting van het spreekwoord op p.244,
i.m.1: 'Ofmen voor of na komt inde Schuyt/ yder spoedigt even dra'; - 'Soo voor'
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nieuwe Lente-daghen' (r.81-3); vroeger en later gaan even vlug, er is m.a.w. niets
veranderd; in dit opzicht sluit deze glosse dan ook nauw aan bij i.m.2.

o

Fol.[[†]4]v

ANNOTATIE - 88-95 Hoogh-Machtighe...Koude: een gelijkaardige opsomming vindt
men op p.147, i.m.1; - 88 Hoogh-Machtighe: ter aanduiding van de hoogste stand;
- 89 Statige: leden van de voorname, deftige maar kennelijk (cf. 'Middel-bare') niet
de hoogste stand (WNT 15, 849); - 90 Slechte: eenvoudigen; - 92 Spoedige:
voorspoedigen, gelukkigen (MW 7, 1772); - 98 ghestalte: vorm; - 98-9 goet-sinnigh:
verstandig; - 99-100 gehoor...van: wil luisteren naar; - 102 Aen-gangh: begin,
aanvang (WNT 1, 136 en suppl., 57), de eerste stap (?); het WNT 1, suppl., 58
verklaart deze passage bij Van de Venne minder bevredigend als 'aanspraak, poging
tot toenadering'; - 102-3 door 'tBeleydt van: onder de hoede van (WNT 2, 1702); 103 Eerbare Reden: verstandige woorden; Van de Venne stelt zijn Belacchende
Werelt voor als een 'Reden-Spijse' (r.146) waarbij het volledige verhaal door
Ionck-Heer Reyn-Aert 'met Reden' ('In-leydinge', v.94) wordt gepresenteerd; - 104
Weet-rijcken: veel wetende, onderlegde, verstandige; - 106-7 op...Thuyn: op het
vrije grondgebied van de republiek; over de allegorie van de Hollandse tuin, cf. Van
Winter 1957, Beelaerts van Blokland 1929 en Perry Chapman 1986; - 107-8
verlustinge: genoegen; - 109-10 blakeren: zich (...) warmen; - 111 schouwen:
schuwen; meteen ook een woordspeling met het homonieme 'Schouw' uit r.110; 113 mach-schien: misschien; een (overigens etymologisch correcte) koppeling van
'mach' en '(ge)schien'. Het WNT 9, 855 wijst er bij deze passage uit de Belacchende
Werelt op dat het woord hier overtollig werd gebruikt (cf. 'soude'); - 114 Warmer:
iemand die zich warmt; - 115 Lolster: vrouw die zich warmt (aan de lollepot) (WNT
8, 2651); - 116 Hollandsche Turf: Van de Vennes werkje uit 1634; inderdaad was
dit werkje bedoeld om gelezen te worden door de 'koele winter-hatende, sinnelijcke
Vonck-Beminners, terwijlje sit en bloost, en de Assen vande glommende Kolen
rotelt, om aengenaem Gesicht, en nut Gevoel te hebben aen uwe téénen, en
dun-gevelde schénen' (Van de Venne 1634a, 19); - 117-8 Wijs-mal...Smit: dit
bundeltje was in 1634 als tweede deel aan de Sinne-vonck toegevoegd (Van de
Venne 1634b); - i.m.1: sluit aan bij r.87 e.v.; - i.m.2: verwijst naar de 'by'-constructies
uit r.88-95 of naar r.96-7; - i.m.3: spits-vinnigh: scherpzinnig; - i.m.3 doelt kennelijk
op de 'Boersche Ieught' uit r.101; - i.m.4: Schouw: schuw; - i.m.5: het volle Wondere
Hollandt: het rijke Holland, vol met wonderlijke dingen; ook in zijn Sinne-vonck heeft
Van de Venne het over het 'Wonder Hollandt' (p.27). Dat 'volle' in verband wordt
gebracht met 'Hollandt' is niet verwonderlijk: vgl. Van de Venne 1634a, 32: 'Daer
men Hol-landt vol mee houdt' (eigen cursivering). 'Vol' is daarbij een graag gebruikt
epitheton bij 'Hollandt' dat contrasteert met de traditionele naamsverklaring die toen
aan 'Hollandt' werd gegeven (cf. Kampinga 1980, 100-2); - Van de Venne verwoordt
in deze glosse de opiniërende functie van zijn Sinne-vonck (cf. Van Vaeck 1986).

o

Fol.[††]r

ANNOTATIE - 123 Om voort te raken: om verder te gaan; - 125 blicken: schitteren
(WNT 2, 2847); - 126 de volle Verstanden ontsluyten: ze worden m.n.
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geprikkeld; - 127 verquicken: worden levendig; - 129 dofheydt: lusteloosheid, maar
ook: geringe helderheid van geest (WNT 3, 2745); - 130 uytter muyten: naar buiten;
eigenlijk: uit zijn kooi (WNT 9, 1215-6); - 131-2 boven-Wonder en onder-Wonder:
wonderen overal; - 132 gelijckelijck: gelijktijdig (WNT 4, 1184); ook in zijn voorwoord
tot het Sinne-mal heeft Van de Venne het erover 'hoe de vier onderscheydelijcke
Elementen (...) nochtans de gantsche vvereit by een binden' (Van de Venne 1623,
*ijv, r.29-30); - 137 om: rond; - 139 na't leven: naar het leven; referentie aan het
klassieke mimesis-ideaal dat de imitatie van het leven of de natuur vooropstelt; 140 Levende: allitererend met 'Lesers'; wellicht ook een allusie op 'na't leven' uit
r.139 en op ''tMenschen Leven' uit r.137; - 141 genoodt: uitgenodigd; - 142-3
Voor-Hof van dese Werelt: kennelijk beschouwt Van de Venne zijn Belacchende
Werelt als een voortuin van de echte wereld; deze 'Voor-Hof' vindt men letterlijk
o

afgebeeld op fol.[††]v ; - 146 Reden-Spijse: voedsel voor het verstand; - 147
gherieven: bedienen, tevreden stellen; - 148 laffe: flauw smakende; met de figuurlijke
betekenis van 'niet geestig' (WNT 8, 913-4) contrasteert 'laffe Kermis-Koeck-Kost'
met 'Reden-Spijse'; - Kermis-Koeck-Kost: vgl. met de bundel de Uytertse
Hylickmaeckers waarin het eigen literaire werk eveneens als voedsel wordt
gepresenteerd (cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §3); - 150 af-trecken: afzonderen, uithalen
(WNT 1, 1682); - 150-1 naeuw-keurige: kieskeurige (WNT 9, 1648); - 151-2
onderscheydentlijcke: afzonderlijke; - 156 aen-leydinghe: introductie, leidraad bij
het begin (?) (WNT 1, suppl., 99); - i.m.1; i.m.1 sluit aan bij de strekking van de
o

laatste glosse van de vorige bladzijde (fol.[[†]4]v ) en betekent zoveel als de spreuk
'liever één vogel in de hand dan tien in de lucht'; - i.m.2: moeyen: tussen te komen;
- niet alleen inhoudelijk sluit deze glosse aan bij r.128-9, maar ook formeel (via de
rijmwoorden 'groeyen' en 'moeyen' met 'bloeyen' uit r.128); - i.m.3: vgl. voor een
o

dergelijke constructie ook fol.[[†]]v , i.m.5. De betekenis is niet meteen duidelijk.
Wellicht is het gebruik van de kapitaal in het eerste deel relevant om de betekenis
van de glosse te achterhalen: 'Wesen' (met kapitaal) verwijst mogelijk naar de
'Natuyre' (cf. r.134-5). Een mogelijke parafrase van het geheel zou dan kunnen zijn:
'Mag de Natuur er zijn? Zeker. De aangename aard van de Natuur brengt met zich
mee dat de natuur goed is. En de Natuur brengt aangename en goede dingen voort'
(?); - i.m.4: Belaeffenis: drinkpartij (WNT 2, 1628); 'Belaeffenis' is ook een
woordspeling met 'laffe' (r.148); - i.m.4 is mogelijk een (wel vreemde) omkering van
Prediker 7, 4 waarin de wijze die liever een begrafenis bijwoont, geprezen wordt
boven de dwaas die liever naar een feest gaat. Impliceert deze omkering dan ook
dat wie 'gheen Reden-Spijse kan her-knaeuwen' en wie zich wil 'laten gherieven
met laffe Kermis-Koeck-Kost' (r.146-8), dwaas is?; - i.m.5: verkeert: doet dwalen;
- i.m.5 sluit aan bij 'Af-beeldinge' (r.155).

o

Fol.[††]v

o

VARIANTEN - Het gereproduceerde fol.[††]v geeft staat III van binnenvorm [††] weer
naar het exemplaar 50. Staat II verschilt voor dit fol. niet van staat III.
164 staat I: in-sien nae den aerdt; staat II + III: in-sien, nae den aerdt [wellicht
een perscorrectie in staat II: de toegevoegde komma zorgt voor een parallelle
constructie met v.163) (',nae de Kunst,')]; - 168 staat I: verliesen,; staat II + III:
verliesen. [perscorrectie in staat II].
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Belacchende Werelt; - Vack: ruimte (WNT 18, 2146); - 163 nae de Kunst: volgens
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de regels van de (teken/graveer)kunst. Bedoeld wordt wellicht het aanbrengen van
het 'in-sien'(v.164) op de gravure naar het voorschrift zoals dit door Van Mander
werd geformuleerd i.v.m. de ordinantie van een kunstwerk (Van Mander 1973, dl.
1, cap.5, 12; de ook bij Van de Venne voorkomende termen werden gecursiveerd):
'Want ons' ordinancy moeste ghenieten // Eenen schoonen aerdt, naer ons sins
ghenoeghen, // Als wy daer een insien oft doorsien lieten // Met cleynder
achter-beelden, en verschieten // Van Landtschap, daer t'ghesicht in heeft te
ploeghen, // Daerom moghen wy dan oock neder voeghen // Midden op den
voorgrondt ons volck somwijlen, // En laten daer over sien een deel mijlen'; - in't
voorste: vooraan; - 164 In-sien: inkijk (WNT 6, 2226); - nae den aerdt: van het soort;
- op vernoegen: genoegen aan beleven; - 165 veelte: overvloed; - 166 lavingh:
verkwikking (vanwege de reuk); - vulte: volheid, overvloed (?), of vervulling,
verzadiging (?); - 167 neemje keur: neem wat je verkiest; - 168 waerde: waardevolle.

o

Fol.[††]2r

o

VARIANTEN - Het gereproduceerde fol.[††]2r geeft staat III van binnenvorm [††]
weer naar het exemplaar 50.
176 staat I: met een goede meenigte ghesaeyt; staat II + III: met een goede
meyninge gesaeyt [perscorrectie in staat II]; - 187-8 staat I: tot den Leser sijn besluyt.
Ick segge voor duydigh Besluyt; staat II + III: tot den Leser sijn lust. Ick segghe voor
duydigh Besluyt [perscorrectie in staat II: 'besluyt' in r.188 werd gecorrigeerd tot
'lust' om herhaling met het onmiddellijk daarop volgende 'Besluyt' te vermijden; het
teveel aan regelwit (door het kortere 'lust' t.o.v. 'besluyt') werd gedeeltelijk
opgevangen door het inlassen van een 'h' in 'segge' (r.188)]; - 193 staat I + II: segge;
staat III: segh [perscorrectie in staat III: zowel v.193 als v.194 heeft nu een jambisch
metrum]; - 196 staat I + II: geen schreyen; staat III: geen Schreyen [perscorrectie
in staat III: ingevoerde kapitaal stemt overeen met het hoofd-lettergebruik in v.195-6].
ANNOTATIE - 172 Raedsel-Spreucken: raadselachtige spreuken (WNT 12 3, 47),
maar ook: spreuken die raad geven (cf. nl. i.m.1: 'die laet hem raden'); - 173 de
bloeyende Werelt: m.n. de in v.159-70 beschreven tuin; - 176 meyninge: bedoeling;
- 177 heusche: oprechte (WNT 6, 714); - 179 spits: scherp omhoog; - 180 geschickt:
geregeld; - 181 mal-soete: onaangenaam zoete (WNT 9, 161-2); - 182 Wey-Spruyten:
veldgewassen; - 183-4 de gestalte vande ghemeene Al-omme-Grondt: de toestand
van de gehele wereld rondom ons; - 186 de Bedenckingen van mijn Vindinghen:
zowel de bedenkingen bij mijn inventies, als de bedenkingen die er het gevolg van
zijn; - 187 Raep-Spreucken: de spreuken die in de Belacchende Werelt voor het
rapen liggen; cf. de 'gheraepte Ruyckers' uit r.171 waarmee Van de Venne zijn
spreuken aanduidde; - 188 duydigh: duidend, verklarend (WNT 3, 3557); - 192 in
de ydele Omme-Swier: in het nietige draaien en keren, in de ijdele gang, loop (WNT
10, 863-4); - 194 Nae: na, maar ook: volgens; - Beduydt: verklaring, uitleg (nl. in
r.189-92) (WNT 2, 1250); - 197 vol-eynden: beëindigen; - 197-8 tot aenkomste van
het beginnen: om het begin (van het verhaal) te laten aankomen; - 199-200
moeyelijck maecken: lastig vallen; - 200 Of: indien; - 201 gheviel: gebeurde, zou
zijn; - dese Werelt: m.n. de Belacchende Werelt; - in hadde: zou bevatten; - 202 de
Wt-Haelders: de lezers; - 203 Letter-knaeuwen: (aandachtig) lezen; - 203-4
Sinne-Lessen: lessen voor het verstand; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij
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zinspeelt daarnaast wellicht ook nog op 'spreuken'; - i.m.2 sluit aan bij
'Raep-Spreucken' uit r.187; - i.m.3: het onbesinnet wesen: het onverstand, de
dwaasheid (WNT 10, 1148-9); - i.m.3 sluit zowel aan bij de vorige glosse als bij de
betekenis van r.189-92; - i.m.4: Goedt...Sinne-Werck: goede bedenkingen (vgl. ook
merk, merg voor de kern, het pit; WNT 9, 576) brengen voedsel aan voor het verstand
(de 'Sinnen', die samenhangen met geest en verstand, worden door Van de Venne
graag met 'binnen' in verband gebracht: vgl. b.v. met p.90, i.m.3: 'Sinne-beelden
maken Binne-beelden' en met p. 115, i.m.2: 'Vijf sinnen // Vijf binnen'); - i.m.5: de
glosse sluit aan bij de voedselmetafoor uit r.200 e.v.

o

Fol.[††]2v

ANNOTATIE - 205-7 daer...zijn: alludeert met 'vinden' en 'gesocht' op Van de Vennes
zinspreuk 'Ick soeck en vin'; - 209 heeftet in: heeft het in zich, brengt het mee (WNT
6, 1679); - 211-2 die...meugt: die er reeds bent of die er nog zal bijkomen (mogelijk
een parodiëring van de aanvangsformules in officiële mededelingen); - 214
fonderlijcke: hier verkeerdelijk voor 'sonderlijcke': bijzondere; - oeffenen: uitoefenen
(WNT 10, 39); - 215 mijn Beroep: nl. als schilder en tekenaar; - 216 verposen: rusten;
- 216-8 om...baren: om de kostbare woorden in de vorm van een spreuk voort te
brengen; - 217 spreuckelijeken: hier verkeerdelijk voor 'spreuckelijcken'; - 218-9
ter...wijlen: terwijl; - tot Wt-beeldinghen van: ter uitbeelding van, maar ook: om (Cats'
werken) in beeld om te zetten; - 221 Rede-Wercken: werken die het produkt zijn
van het verstand, hier ook: poëzie; - 223 over de 18. jaren: in de veronderstelling
dat Van de Venne dit 'Voor-Beduydsel' in 1635 schreef, komt men terugrekenend
tot het jaar 1617. Inderdaad verschijnt reeds in 1618 Cats' door Van de Venne
geïllustreerde, literaire debuut: de Maechden-plicht; - 225-6 Lant-saten: medeburgers;
- 226 ghenoegh-saem: voldoende, maar ook: tot hun genoegen (WNT 4, 1567-8);
- 228 Dien-volghende: daarom; - 230 laete by-komen: geef, in druk laat verschijnen;
- 231-2 te samen (...) ghereghelt: mogelijk: bijeengebracht; maar wellicht eerder: bij
elkaar gedicht (WNT 12 3, 1304 en 1264); - raedtsaem: als raadgeving; - 232 te
raden: te halen, gissen, maar ook: als lering te ontvangen (WNT 12 3, 152 en 150);
- 233-4 gheraeckt: gekwetst; - 234 sonder raken: zonder kwetsen (m.a.w. zonder
dat hij geviseerd werd): Van de Venne wijst in zijn 'Voor-Beduydsel' herhaaldelijk
(het gaat hier om topics uit de satire) op de goede bedoelingen van zijn satire; hij
heeft zijn Belacchende Werelt 'met een goede meyninge' (r.176) en 'uyt goede wil'
(r.213) gemaakt; - 236 Ronde: 'Ronde' kan hier sterk uiteenlopende betekenissen
hebben: zie dl.III, A, hoofdstuk 2, §2; - i.m.1: Haest hinckt haest: haastigheid loopt
bijna mank, te grote haast doet mank lopen, en ook: haastigheid hinkt gauw, doet
gauw hinken; vgl. met het Duitse equivalent vermeld in Cats 1968, dl.3, Staten en
Ampten, 26: 'Eile sehr/ brach den hals'; vgl. ook Harrebomée 1856-70, dl.1, 272
met verwijzing naar Gruterus; - i.m.1 sluit aan bij 'Loopter' (r.207); - i.m.2:
Harrebomée 1856-70, dl.1, 457 met verwijzing naar Sartorius; - i.m.2 sluit aan bij
'Schilder-Konste' (r.215); - i.m.3: Wel-daet maekt Gunst: op goede daden volgt een
gunstige gezindheid; hier echter ook (door de spelling van 'Wel-daet': wat goed
gedaan is): kunst die goed gemaakt is, levert de gunst (van de kunstminnaar) op; i.m.3 sluit aan bij r.219-28; - i.m.4: in aansluiting bij de tekst, betekent deze glosse:
Van de Vennes illustraties in het oeuvre van Cats (cf. r.220-7) zetten het werk van
de raadpensionaris de nodige luister bij; - i.m.5: Tijdt...selven: de tijd zal het
uitmaken; - i.m.5 sluit aan bij
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r.227-8: 'daer...getuygen' (o.m. ook bij het woord 'selfs' daarin); - i.m.6: staegh:
voortdurend; - i.m.6 sluit aan bij 'Tijdt' en 'raedtsaem' uit r.231.

o

Fol.[††]3r

o

VARIANTEN - Het gereproduceerde fol.[††]3r geeft staat II van buitenvorm [††] weer
naar het exemplaar 1.
58 staat I: Daerom beminje; staat II: Daerom,_beminje [staat II geeft wellicht een
betere lezing; staat I is zetselschade t.o.v. staat II of staat II is perscorrectie t.o.v.
staat I].
ANNOTATIE - 240 Gevry: vrijen; - 240-1 blijft...Woel: blijf uit het dwaze gedrang; - 241
bevrijdt: tevens ook woordspel met 'Gevry' (r.240); - 245 Mals: geks, vreemds; - 246
neemter oog-merck op: let er op; - 246-7 on-gemerckt: tevens woordspel met
'neemter oog-merck op' (r.246; eigen cursivering); - 248-9 de Onheusche...Heusche:
de oneerlijken, ruwen zowel als de eerlijken en hoffelijken; - 252 Dier: kostbaar; Straff: onbuigzaam, stijf, sterk (WNT 15, 2087-8); - 258-63 Daerom...reycken: wellicht
ook parallel met r.250-1: 'de Werelt heeft veel in, en geeft niet weynigh uyt'; - 258
begheerte: op te vatten als 'amor habendi' (cf. r.259) i.t.t. 'mildtheyt' uit r.260; - 262
wisse: vaste, onveranderlijke; - 262-3 af te schorten: het WNT vertaalt 'af te schorten'
in deze passus met 'te ontdragen', 'te ontnemen' (WNT 1, suppl., 653); cf. r.258:
'begheerte'; - 263 by te reycken: bij te geven; cf. r.261: 'missen'; - 264 buyten-Tijt:
vrije tijd (WNT 2, 1856); - 265 bestandigh: standvastig (WNT 2, 2113), maar
misschien ook: voortdurend (?); - 268 die: m.n. de 'Eeuwe'; - voorn: voornoemde,
hoger vermelde; - 269-70 versierlijck ende verçierlijck: inventief en opgesmukt
o

o

(Plantijn 1972, Nn3v en Kk2v , Kiliaan 1972, 602; vgl. ook Zijderveld s.a. 371, n.6,
Miedema 1981b, 43 en 140 en Miedema 1984b, 67); - i.m.1: i.m.1 sluit ook aan bij
r.238-42; - i.m.2: veer: ver; - i.m.2 sluit aan bij r.244-7 (vgl. 'siet' met 'oog-merck' en
'on-gemerckt'): wie zijn eer wil bewaren, moet goed uitkijken (en op alles acht slaan);
- i.m.3: Ly...vry: blij hoort bij vrij (lett.: breng wie blij is bij wie vrij is); - i.m.3 sluit aan
bij 'Vrye Marct' uit r.47: vrijheid wordt wel vaker met vreugde geconnoteerd (vgl. met
de spreuk: vrijheid, blijheid; zie hierover Harrebomée 1856-70 dl.1, 69 met
vindplaatsen bij Cats en De Brune); - i.m.4: Over-weeghtmen: overdenkt men, maar
ook: kent men een te hoog gewicht toe (deze laatste betekenis zinspeelt dan
uiteraard ook op 'ghewichtighe Dingen'); - i.m.4 betekent dan ook zoveel als: als
men een iets grotere hoeveelheid aflevert dan eigenlijk gevraagd, doet men aan
geen enkele klant te kort (tenminste wanneer men slechts het gevraagde gewicht
aanrekent). Harrebomée 1856-70, dl.1, 136 verklaart deze passus bij Van de Venne
met: 'weeg zuiver, dan krijgt men zijn behoorlijk gewigt. De gewigtige dingen, dat
is: de dingen, die men bij 't gewigt verkoopt, moet men overwegen, niet overwegen';
- i.m.4 sluit aan bij r.251-7; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij r.257; - i.m.6: i.m.6 (ontleend
aan de tweede brief aan Timoteus sluit met 'Ieugt' aan bij r.266 'Jonckheydt'.

o

Fol.[††]3v
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VARIANTEN - Het gereproduceerde fol.[††]3v geeft staat III van binnenvorm [††]
weer naar het exemplaar 50. Staat II verschilt voor dit fol. niet van staat III.
284-8 staat I: soo dien ick, ten gerie- // ve, hier wat openingh by te stellen, in't //
Ronde, alle de ongelijcke Aen-sichten, die // de Vreugt maken in het Reden-Spelê
van // de Belacchende Werelt; staat II + III: soo dien ick, ten gerie- // ve, hier wat
openingh by te
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stellen, van // alle de onghelijcke Aen-sichten, die de // Vreught maken in het
Reden-Spelen van // de Belacchende Werelt [perscorrectie in staat II: het duistere
'in't Ronde' uit staat I wordt weggewerkt waarbij de wat ondoorzichtige constructie
'alle de ongelijcke Aen-sichten' verhelderd wordt door het gebruik van het voorzetsel
'van'; de verdere aanpassingen hebben in de eerste plaats te maken met het opvullen
van de vrijgekomen ruimte (ontstaan door het weglaten van 'Ronde'): in 'ongelijcke'
wordt een 'h' tussengeschoven, het lidwoord 'de' (uit r.287 van staat I) verhuist in
staat II naar r.286 en 'Vreugt' en 'Reden-Spelê' worden gewijzigd tot het langere
'Vreught' en 'Reden-Spelen']; - 301-3 staat I: elck na sijn aer- // dighe Waerdigheydt,
nae de loop vande // Werelt; staat II + III: elck in sijn aer- // dighe Waerdigheydt, in
de loop vande // Werelt [perscorrecties in staat II]; i.m.3: staat I: Als de Wervels los
zijn // dan klappen de Deurê.; staat II + III: Men seyt: // Als de Wervels los zijn // dan
klappen de Deurê/ [aantal perscorrecties in staat II: 'Men seyt' wordt aan de spreuk
toegevoegd zodat de bekendheid van het spreekwoord sterker wordt benadrukt
(ook elders gebruikt Van de Venne dergelijke inleidingen: vgl. p.39, i.m.1, p.98,
i.m.4, p.108, i.m.2, p.156, i.m.6, p.185, i.m.2, p.198, i.m.8, p.202, i.m.2, p.249, i.m.7
en p.268, i.m.4); het gehanteerde lettertype (romein) wijst op een latere wijziging:
kennelijk heeft de zetter uit het oog verloren dat elders voor 'men seyt' steeds fractuur
werd gebruikt; minder duidelijk is het waarom het correcte 'Deurê.' werd gewijzigd
in 'Deurê/' (introductie van een fout bij het aanbrengen van de overige
persvarianten?)].
ANNOTATIE - 270 begrepen: aangevat, voorgesteld (WNT 2, 1425-30) (?); - 270-1
tusschen...Rust-plaetsen: tussendoor verschillende rustplaatsen, die het overdenken
waard zijn; - 272 ververschen: verfrissen, verkwikken; - 273 sinne-voe-dende
By-Spreucken: spreuken (WNT 2, 2638) die voedsel aan het verstand verschaffen;
- 274 na de gelegentheyt vermach: naargelang het uitkomt; - 276 Aen-hoorders:
toehoorders, i.c. de lezers; - 278 Heydenen: zigeuners: zij komen in de Belacchende
Werelt voor op p.74-96; - 278-9 Waer-Teyckenen: tekenen, blijken van waarheid
(cf. dl.III, B, hoofdstuk 6, §3); - 279 Raest: roept, schreeuwt; - Botte-Slijper: dit
personage komt in de Belacchende Werelt voor op p.210-23; - 280 op-scharpen:
scherper maken, wetten; - Roemt: eig.: pocht, bluft; hier door het woordspel met
'Roem-boud' te verzwakken tot: zegt, spreekt; - Roem-boud: dit personage komt in
de Belacchende Werelt voor op p.144-70; - 281 Bedel-Gebreken: laakbare
bedelpraktijken; - Gewisselijck: zeker, stellig; - 282 Elck...Elck: m.a.w. ieder
personage heeft wel iets voor iedereen; - 283 Toe-Gifte: toemaatje; - 285 openingh:
opheldering, verklaring; - 286 onghelijcke Aen-sichten: verschillende personages
(cf. de lijst in r.304-39); - 287 Reden-Spelen: het dialogeren in de gesprekken; 288-9 Aen-Merckers: toeschouwers (i.c. de lezers); - 289-90 met...Voor-deel: bedoeld
wordt dat wie op een verstandige wijze de Belacchende Werelt leest, er ook voordeel
voor zich uit haalt; met dezelfde bedoeling wil de Botte Slijper met enkele spreuken
'eenige Sinne-Koppen (...) op (...) scherpen/ Tot Soet Voordeel om Goet Oordeel'
(r.6326-30); vgl. ook met Cats 1968, dl.1, 'Aen de spreuck-lievende-lesers', p.2 (fol.a
o

v ): 'VVilje voordeel? // Leest met oordeel'; - 291-2 Reden-Kunst: poëzie; - 293
Rondt uyt: voluit, ronduit, recht af, oprecht; - 294 Stichtighe: stichtelijke; - 295 Wil-aen
dan: zowel 'welaan dan' als (door zijn spelling) 'wil er dan aan beginnen'; - 298-9
inde Woel: in het gedrang, in het gewoel; - 301-2 elck...Waerdigheydt: m.n. iedere
lezer in zijn eigen (hem karakteristieke) hoedanigheid (Miedema 1984b, 16 en WNT
24, 256-7); - 303 dit Gevolgh: dit gezelschap, maar ook: zij die hierop volgen (m.n.
de lijst met personages die in r.304-39 wordt gegeven); - i.m.1: Keur: keuze; - i.m.1
sluit aan bij r.270-4; - i.m.2: i.m.2 sluit wellicht aan bij r.275-7 'Als...werden': de lezer
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grendels (WNT 9, 2327); - klappen: 'klappen' moet hier niet alleen worden opgevat
als 'slaan' maar ook als 'praten': als het slot van de mond is, begint men te praten.
I.m.3 alludeert daarmee op het 'melden', 'razen' en 'roemen van de Heydenen, de
Botte Slijper en de Ouden Roem-bout (r.277-81); - i.m.4: Gabber-Kaken: babbelaars
(gabberen = babbelen, wauwelen, WNT 4, 114); - Schaden Oudt: brengen ouderen
schade toe; - smade: maken te schande; - i.m.4 sluit, net als het vorige i.m., aan bij
r.277-81; - i.m.5: Van Godt komt de Tijt: cf. 'Tempus est Dei' (zie Iansen 1971, 619);
- Loff: lofprijzing (laudatio), maar ook: eer, roem (WNT 8, 2575-6); - een
kettingredenering (gradatio) zoals in deze glosse komt in de zestiende- en
zeventiende-eeuwse Nederlandse (en buitenlandse) literatuur vaak voor (cf. over
de gradatio Lausberg 1960, dl.1, p.315-7; voorbeelden in de Nederlandse literatuur
worden besproken in Overdiep s.a., 399, B[rom] 1950, Verhaak 1952, Iansen 1971,
132-7, Keersmaekers 1985, 73 en Visscher 1918-23, dl.1, 111. Nog andere
voorbeelden, vindt men bij Van Mander 1969, Wtbeeldinghe der figuren, fol. 135
o

o

r -v , Hooft 1899, dl.1, 155-6, Coster 1883, 82, Hofferus 1635, 178, en Burchoorn
1641, 57); - i.m.5 sluit via 'Tijt' aan bij 'metter Tijdt' (r.292); - i.m.6: i.m.6 sluit aan bij
r.297-300: 'Indien...zijn'.

o

Fol.[[††]4]r

o

VARIANTEN - Het gereproduceerde fol. [[††]4]r geeft staat III van binnenvorm [††]
weer naar het exemplaar 50. Staat II verschilt voor dit fol. niet van staat III.
341-2 staat I: Hoort // Leser watse; staat II + III: Hoort // Leser, watse [perscorrectie
in staat II]; - 8 staat I: Om een Werelt; staat II + III: Iuyst om een Werelt [perscorrectie
in staat II: zowel v.7 als v.8 bestaan nu uit een jambische tetrameter].
ANNOTATIE - 306 Tamme Lubbert: over deze naamgeving, zie dl.III, B, hoofdstuk 4,
§2; - 307 Fiftje Goris: Fijtje was een traditionele vrouwennaam in kluchtige teksten
(vgl. Bredero 1975, 48, 54 en 83; daar zelfs een keer als Fytje Floris: zie hierover
Bredero 1983, 220 en de daar vermelde literatuur). Ook Van de Venne hanteert
elders nog de naam Fijtje: o.m. in zijn 'Neep-klvytjes' en in het 'Minnemall' (Van de
Venne 1623, p.29, v.513 en p.105); of Goris wat te maken heeft met een goor of
slonzig vrouwspersoon, valt moeilijker uit te maken; - 308 Soetje Strijckers: zie over
deze naamgeving dl.III, B, hoofdstuk 4, §2; - 309 Lammert Gijsen: zie over deze
naamgeving dl.III, B, hoofdstuk 4, §2; - 310 Fopje: van Fobert (vgl. Bredero 1975,
70); 'foppen' betekent daarbij ook bedriegen; - Garnaet-jongen: garnaalverkopertje
(WNT 4, 298); - 311 Besje Krimpers: Besje is de gewone aanduiding voor een oude
vrouw (uit bestje, beste moeder, WNT 2, 2092-3); 'Krimpers' kan dan zowel verwijzen
naar 'krimpen, kleiner worden' maar ook naar 'klagen, kniezen' (WNT 8, 271); - 312
Aerd-Akers: aardeikels, aardnoten; - 313 Waer-seggende: zowel die de toekomst
voorspellen als die de waarheid vertellen; cf. dl.III, B, hoofdstuk 6, §3; - 315 Kan-Al:
die alles kan; - 316 Quets-Salver: kwakzalver ('quets' is eig. een verwonding, WNT
8, 768); - 317 Aefje: wellicht afgeleid van de mansnaam Abe (WNT 1, 12); Koock-Wijff: koekverkoopster (uit p.111 blijkt dat de vrouw koeken verkoopt); - 318
Sijmen Gaeuw: Simon, de gauwdief; - 319 Snege: schrandere; - 320 By-wesende
Kijckers: aanwezige toeschouwers; - 322 Reyer: mogelijk mag bij de naam Reyer
ook gedacht worden aan 'reien', bewegen, lopen waarmee dan op het draven van
de waard kan worden gezinspeeld (WNT 12 3, 1596-7) terwijl daarnaast misschien
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rige houding van een waard, WNT 13, 223); - 323 Baertje: de naam is wellicht niet
toevallig gekozen; mogelijk alludeert 'Baertje' op een bazige vrouw of zinspeelt de
naam op 'baren', schreeuwen, tekeergaan (WNT 2, 1018): Baertjes houding in de
Belacchende Werelt zou alvast een dergelijke interpretatie kunnen rechtvaardigen;
- 326-7 Pieter Prangh Toe-siender: Pieter Prangh was de opzichter (WNT 17 1-2,
890) van de schuitvoerders. Ook hier is de naam wellicht niet toevallig gekozen;
'Prangh' verwijst wellicht naar het drukken en dringen waarmee Pieter de reizigers
aanmaant om in de trekschuit plaats te nemen; of wordt hier eerder zijn gierigheid
in het daglicht gesteld (WNT 12 1-2, 3896)? Daarnaast noteerde Ghysen 'prangen'
ook als Zeeuwse schippersterm voor 'laveren' (Ghysen s.a., 748); - 328-9 mijn
Hartje: een hartje was ook een beursje (WNT 6, 41): wordt hier op de hebzucht van
de Schuyte-Baes gealludeerd?; - 330-1 Holle... Treck-Boef: magere Kees die de
schuit langs het jaagpad voorttrekt. Of is 'Holle' daarbij een eufemisme voor het
moeizaam voortgaan van de 'Treck-Boef' bij het slepen van de boot?; - 332 Meyndert:
mogelijk verwijst deze naam naar iemand die op iets uit is, wellicht ook naar een
minnaar (WNT 9, 378 en 380-1); - 333-4 Hans van der Haest/ vlijtigen Brabander:
een erg gehaaste Brabantse koopman; - 335 Gielende: bedelende (WNT 4, 2340);
- 337-8 Heb-lustighen Lasery-Knecht: hebzuchtige jongen uit het leprozenhuis (WNT
8, 1198); - 339 Vrome Koen: Koens epitheton laat zich niet eenduidig verklaren:
vanuit zijn rol in de tekst lijkt de betekenis 'verheven' of 'aanzienlijk' voor de hand
te liggen; daarnaast is ook mogelijk: eerlijk, integer of betrouwbaar (hier wellicht
ironisch), sterk, onverschrokken; - 340-1 Woel-Lieden: zij die 'inde Woel' (r.298-9)
leven; - 341-2 die...maken: die na elkaar het woord voeren; de personages werden
in r.306-39 in volgorde van optreden opgesomd; - 343 te berechten: te berichten,
mee te delen hebben, maar ook: te bedillen, terecht te wijzen hebben (WNT 2, 1847
en 1888-9); - 344 hun-lieden: hen; - 346 keeren: ten goede keren (cf. WNT 7, 1974);
- wendt: wendt ten goede (cf. WNT 7, 1974); - 347 duydet Goedt: leg het in goede
zin uit; - 351 Ambros. l. de Virg.: het citaat dat hierop volgt is ontleend aan Ambrosius'
eerste boek De Virginitate, 108-9 (cf. verder dl.III, A, hoofdstuk 1, §2); - 352
Discite...esse: leer in deze wereld boven de wereld te staan; - 5 Soeckt (...) Vindt:
allusie op Van de Vennes zinspreuk: 'Ick soeck en vin'; - 7 veyl: te koop; - i.m.1:
i.m.1 alludeert op de lijst van optredende personnages in r.304-39; wat ze precies
bijbrengen, zal blijken uit hun woorden: cf. r.342-3: 'Hoort Leser, watse te berechten
hebben'; - i.m.2: Harrebomée 1856-70, dl.1, 329 met o.m. verwijzing naar Cats en
De Brune; - i.m.3: doens: gen. bij 'Veel'; - i.m.3 kan men weergeven als: vele daden
zorgen ervoor dat men deze daden niet (meer) doet; cf. het bekende argument dat
het vertonen van lakenswaardige handelingen de toeschouwer weerhoudt om zelf
dergelijke daden te stellen; - i.m.4: recht: goed, juist; - i.m.4 sluit aan bij r.340-5; i.m.6: vrijdt: bevrijdt (?); - dijdt: doet gedijen, bloeien (cf. Harrebomée 1856-70, dl.3,
334: 'Wilt gij, dat iets wel gedijt? Geef het over aan den tijd'); - splijt: drijft uiteen,
scheidt, verdeelt (?); - lijdt: duldt, verdraagt (Harrebomée 1856-70, dl.2, 334 met
o.m. verwijzing naar Gruterus) (?); - snijdt: wellicht: snelt, loopt hard (?) (WNT 14,
2340); - i.m.6 sluit aan bij 'Tijdt' (v.3).

o

Fol.[[††]4]v

ANNOTATIE - Boeck-sprake: rede door het boek uitgesproken (cf. dl.III, A, hoofdstuk
4); - Reden-Minnaers: liefhebbers van de rede, het verstand, maar ook:
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verstandige minnaars (cf. dl.III, A, hoofdstuk 4); - 1 door-gaet: doorleest; - 2 innigh:
intrinsiek (WNT 6, 1826-7); het werk draagt geen kwaad in zich; - 4 wensch, en heb:
wens te hebben (hendiadys); - 5 Maegden (...) Vrijsters: over het onderscheid tussen
'Maegden' en 'Vrijsters' cf. dl.III, A, hoofdstuk 4; - soeckt (...) vindt: een allusie op
Van de Vennes kenspreuk 'Ick soeck en vin'; - 6 Liefdt: bemint; - 7 Spil: nl. het
gereedschap waarmee men al draaiend vezels tot een draad maakt, mogelijk ook
een onderdeel van een spinnewiel (WNT 14, 2810); alleszins gold het als het symbool
bij uitstek van de vrouwelijke bedrijvigheid; - 8 reyn af-genaeyt: netjes afgemaakt
(WNT 1, 1208); - 9 Gebrey: breiwerk; - 10 Klos: nl. van het kantwerk; - ongeschickt:
nl. zonder dat men ze nog aanroert (WNT 10, 1656 en 14, 644); - 11 blaeuwtjes:
verwijst m.n. naar de blauwe kleurstof die aan het stijfsel werd toegevoegd om het
linnen voor vergelen te behoeden (WNT 15, 1619); - Stijft: het linnen stijf maakt; 12 schommelkockt: de vaat doet en schoonmaakt (WNT 14, 792); - schuyrt...wrijft:
poetst; - 14 lolt: met de Iollepot bij het vuur zit (cf. WNT 8, 2649-51); - 15 naer:
dichterbij; - 17 sweeft: ronddoolt (Kiliaan vertaalt 'sweven' nl. met 'vagari', Kiliaan
1972, 546); - 18 aerdigh: overeenkomstig hun aard; - 19 Ontdoet mijn Doen: ontbloot
mijn aard, maak me open (WNT 10, 1832 en 3, 2704) (?); - foolt: doorbladert (WNT
3, 4610); - 20 Grijpers: vrijers; maar ook zij die het boek vastnemen; - 22
Door-wentelt: doorbladert; - 23 Belachje Vreught: lach je met, lach je mee met de
vreugde (die in dit werk tentoon gespreid wordt); - 25 Grijndt: grinnikt of pruilt (WNT
5, 724); - onder-dies: ondertussen; - 27 vooruyt: vroeger; - 28 Dat...wacht: waarop
onze jeugdigheid al spottend lachend op wacht (?); - 29 die 't Eynde zijt: die aan
het einde bent beland (?), of misschien ook: die het einde vertegenwoordigt (?); 30 Wie...quijt: wie een gevorderde leeftijd heeft bereikt, heeft nog maar weinig jaren
voor de boeg; - 32 Reyn-Aerts Wijs: de wijsheid van Reyn-aert; - Mal: gekheid; - 33
Hael: ook met de bijbetekenis: schaf aan; - Lust: vermaak, genoegen; - 34 met Gunst
te koop: met welwillendheid (i.c. de geldelijke bijdrage van de kunstminnaar; cf. nl.
ook i.m.8) te koop; - i.m.1: Noodigh nut: noodzakelijke lering; - veylt: verkoopt, prijst
aan; - i.m.1 sluit aan bij de titel van dit gedicht: het boek prijst zichzelf aan; - i.m.2:
toe-geven: erbij geven, schenken, toestaan; - i.m.2 sluit aan bij 'Vrijsters' (v.5). Het
boek wordt hen 'gegeven'; - i.m.3: Quiste-Kolen: verkwisters (WNT 8, 822); - i.m.3
sluit aan bij 'lolt' (v.14). Vrijsters die met de lollepot bij het vuur zitten, verkwisten
inderdaad de kolen die het vuur gaande houden; dat soort (luie) vrijsters kan men
nauwelijks van bij het vuur weghalen. Het woord 'Quiste-kolen' vindt men bij Van
de Venne ook nog in een andere contekst. Op een grisaillepancel uit 1637 heeft
Van de Venne een aantal boertige personages afgebeeld die elkaar met stukken
kool bekogelen; de banderol draagt als tekst: 'Quiste-kolen' (Plokker 1984, 200-1);
- i.m.4: Bly lockt by: vreugde trekt aan; - i.m.4 sluit aan bij v.17 'lockt'. Het boek dat
vreugde bevat (cf. v.20: 'Terwijl ick lach'), trekt de 'Vryers' aan; - i.m.6:
Buyten...Vreucht: wie niet meer tot de jeugd behoort, heeft geen deel meer aan de
vreugde; m.a.w. als de jeugd weg is, is het uit met de pret. Jeugdigheid werd immers
traditioneel met vrolijkheid in verband gebracht: Ripa b.v. (hier geciteerd in de
Nederlandse vertaling van Pers) beeldt de 'Riso' of de 'Lach' uit door een jongeling
'om dat de teere en jonge Ieughd, meest tot lacchen is genegen, 't welck ten
meestendeel van de vrolijckheyt heerkomt' (Ripa 1971, 278). 'Ieucht' en 'Vreucht'
zijn dan ook de in dit opzicht voor de hand liggende rijmwoorden: 'De vreugd
Verjeugdt' (Harrebomée 1856-70, dl.2, 410 met verwijzing o.m. naar De Brune) en
'Vreugd voedt de jeugd' (Harrebomée

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

64
1856-70, dl.1, 157 met verwijzing naar o.m. Gruterus). Vgl. verder b.v. nog p.216,
i.m.3: 'Deugt jeugt, // Heugt Vreugt'; - i.m.6 sluit aan bij v.25-6; - i.m.7: voor sijn
Gelach: voor zijn eigen rekening; - i.m.7 sluit aan bij v.27-8: de ouderling en de
jeugdigen lach(t)en ieder op hun tijd; - i.m.8: qualijck: slecht; - i.m.8 sluit aan bij
v.33-4. Wie zich de Belacchende Werelt aanschaft heeft zijn geld goed besteed en
niet verkwist (cf. 'bewaertet niet qualijck').

p.1
VARIANTEN - De gereproduceerde p.1 geeft staat II van buitenvorm A weer naar het
exemplaar 2.
inleiding staat I: Openinge krijgen; staat II: Openinge krijghen [wijziging m.b.t.
de spelling in staat II (vgl. nl. met het variantencommentaar bij v.1); een
perscorrectie? (incidentele variant)]; - staat I: Edel Jonghelinck; staat II: Edel
Ionghelinck [wijziging m.b.t. de spelling in staat II (vgl. nl. met het
variantencommentaar bij v.1); een perscorrectie?: vgl. ook met het
variantencommentaar bij v. 67 op p.8 van dezelfde buitenvorm A]; - staat I: heeft
begheven; staat II: heeft begeven [wijziging m.b.t. de spelling in staat II (vgl. nl. met
het variantencommentaar bij v.1 van p.1); een perscorrectie?]; - staat I: vroege
morgen-stont; staat II: vroege Morgen-stont [wellicht perscorrectie in staat II (vgl.
met het variantencommentaar bij v.1); ook elders in deze buitenvorm worden
hoofdletters geïntroduceerd]; staat I: ghekomen om; staat II: ghekomen, om [wellicht
perscorrectie in staat II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1)]; - staat I:
Voor-Bereydinge; staat II: Voor-bereydinge [wellicht perscorrectie in staat II (vgl.
met het variantencommentaar bij v.1)]; - staat I: met boersche; staat II: met Boersche
[wellicht perscorrectie in staat II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1); ook
elders in deze buitenvorm worden hoofdletters geïntroduceerd]; - staat I: vande
aerdige; staat II: van de aerdige [wellicht perscorrectie in staat II; vgl. met het
variantencommentaar bij v.1]; - 1 in staat II wordt een andere sierkapitaal gebruikt
voor 'Lestmael' dan in staat I [perscorrectie in staat II: wijziging van de krullende
sierkapitaal in staat I tot de meer eenvoudige kapitaal in staat II die overeenstemt
met de kapitalen die elders in de bundel ter aanduiding van een nieuw onderdeel
o

o

o

o

werden gebruikt (vgl. nl. op [†]3r , [††]v , [[††]4]r , [[††]4]v en p.5); dat de logisch
meest correcte variant uit staat II hier als een perscorrectie wordt geïnterpreteerd,
heeft o.m. ook te maken met het feit dat elders in deze buitenvorm in staat II een
groter aantal in margines voorkomen dan in staat I; ook elders uit de Belacchende
Werelt bleek dat in latere staten spreuken in de marge werden toegevoegd]; - 4
staat I: van het Veldt; staat II: in het Veldt [perscorrectie in staat II (vgl. ook met het
variantencommentaar bij v.1); het gebruik van het voorzetsel 'in' ligt hier meer voor
de hand]; - 5 staat I: vry en niet; staat II: vry, en niet [wellicht perscorrectie in staat
II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1)]; - 9 staat I: begon te dolen,; staat II:
begon te dolen [perscorrectie of zetselschade in staat II; wellicht perscorrectie: het
gebruik van de komma ligt hier niet meteen voor de hand]; - 10 staat I: Water-Molen;
staat II: Water-Molen, [wellicht perscorrectie in staat II: de interpunctie uit staat II
lijkt meer cqrrect]; i.m.2: ontbreekt in staat I [perscorrectie in staat II; ook uit andere
vormen bleek dat herhaaldelijk spreuken werden toegevoegd]; - i.m.3: ontbreekt in
staat I [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk
spreuken werden toegevoegd]; - i.m.4: staat I: veel krijgt dat is gemac- // kelijck
vangen; staat II: veel krijght dat is ghe- // mackelijck vangen [varianten aangebracht
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in staat II; de reden ligt niet meteen voor de hand]; - i.m.5: ontbreekt in staat I
[perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk spreuken
werden toegevoegd]; - i.m.6: staat I: Hy doolt niet heel die te // halven keert: staat
II: Hy doolt niet heel die // ten halve keert; - in staat I springt r.2 van i.m.6 niet in
t.o.v. r.1; - i.m.6 staat in staat I ter hoogte van v.9 en 10, en niet zoals in staat II ter
hoogte van v.8 en 9 [de spellingswijzigingen werden om niet meteen duidelijke
redenen aangebracht in staat II (vgl. nl. met het variantencommentaar bij v.1); het
inspringen van r.2 in staat II bracht met zich mee dat een minder correcte vorm werd
ingevoerd; in de Belacchende Werelt beginnen in margines in fractuur (proza)
doorgaans
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netjes tegen de kaderrand, zonder inspringen; ook elders in deze vorm werden met
staat II foutieve schikkingen op dit punt ingevoerd; door het losmaken van de vorm
en het toevoegen van nieuwe spreuken in staat II van deze pagina is i.m.6 op een
iets andere hoogte vastgemaakt]; - i.m.7: staat I: Benje machtigh, // Weest niet
jachtigh; staat II Benje machtigh? // VVeest niet jachtigh; - in staat I staat de glosse
niet gecentreerd (zoals in staat II) maar korter tegen de linkerkantlijn geplaatst [de
spellingswijzigingen werden om niet meteen duidelijke redenen aangebracht in staat
II (vgl. nl. met het variantencommentaar bij v.1); ook elders in deze buitenvorm, en
ook in binnenvorm A werden gelijkaardige spellingswijzigingen doorgevoerd in latere
staten: cf. het variantencommentaar bij i.m.1 van p.3 van binnenvorm A; het centreren
van de glosse in staat II t.o.v. I geeft een meer correcte variant; in de Belacchende
Werelt worden in margines in romein (met rijmwoorden) doorgaans gecentreerd;
ook elders in deze vorm werden met staat II dergelijke correcties aangebracht]; i.m.8: in staat I staat de glosse niet gecentreerd (zoals in staat II) maar korter tegen
de linkerkantlijn geplaatst [wellicht een perscorrectie in staat II: vgl. nl. met het
variantencommentaar bij i.m.7 van p.1]; - katernsignatuur: katernsignatuurpositie
(genoteerd volgens Verkruijsse 1983, 38) in staat I: schemer-scheen:^^;
katernsignatuurpositie in staat II: schemer-scheen [de signatuurpositie in staat II
stemt meer overeen met het gebruik elders in de Belacchende Werelt]; - custode:
staat I: de custode staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de glossen;
staat II: de custode staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de verzen
[perscorrectie in staat II (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.1); de ongewone
plaatsing van de custode in staat I wordt aangepast aan de geplogenheden op dit
vlak elders in de bundel; in de Belacchende Werelt wordt de custode van de
recto-zijde meestal uit het vak van de glossen gehouden; uitzonderingen hierop
komen nauwelijks voor (enkel op p.11, 13 en 215)].
ANNOTATIE - Aen-sienelijcken Leser: voorname, in aanzien staande lezer, maar ook:
de lezer die naar het boek kijkt; - In-leydinge: het hierna volgende gedicht wordt als
inleiding tot het eigenlijke kermisverhaal uit de Belacchende Werelt voorgesteld; Openinge: zowel begin als verklarende toelichting; - innigh: in hoge mate, maar ook:
innerlijk, van binnen (nl. begaafd met verstand); - geestigh: schrander; - Morgen-stont:
ochtendlijk uur; - binnen... Veldt: vanuit Den Haag (vanuit de beslotenheid van de
Haagse stadswallen) naar buiten in het vrije veld; - ghenegentheyt: neiging, lust; vol-voeden: genoegdoening te geven; - ende...ghekomen: lett.: en is aan het einde
van zijn vermoeide stappen gekomen (en houdt vermoeid halt); - vergeselschapt
met: en heeft het gezelschap van; - wackere: vinnige; - lust-scheppende:
vermakelijke; - die: m.n. de 'Gedachten'; - achter-volgende: na; - by-gebracht:
gepresenteerd (lett. erbij gebracht); - verçiert: opgesmukt (met de betekenis van
'ornatus'); - Wijs-Reden: m.n. de leerrijke gesprekken (in de Belacchende Werelt);
- beneffens: naast; - aerdige: mooie, bevallige (Miedema 1984b, 9); - 1 Lestmael:
onlangs; - in het nieuw bedagen: bij het krieken van een nieuwe dag (WNT 2, 1120);
- 2 Woud' een Geest: wilde een (verstandig) man, een dichter (?); - 7 Voor-hout:
over de realia in deze 'In-leydinge': cf. dl.III, B, hoofdstuk 2, §1; - 9 dolen: dwalen;
- 11 bedacht: aan het denken gezet; - 12 Kracht: nl. nodig voor het jagen; - 13
Onder-wijl: ondertussen; - 14 wil en gange: geest en lichaam; - 15 bewackert: fris,
monter (WNT 2, 2376); - 16 Als...schemer-scheen: bij de schemering van het
ochtendgloren; - i.m.1: Voor-sien: vooruitzien; - i.m.1 sluit aan bij de toelichtingen
(m.n. de 'In-leydinge') die de lezer nog voor zijn eigenlijke lektuur van de Belacchende
Werelt krijgt toegespeeld en waardoor hij van het eigenlijke kermisverhaal 'Openinge'
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dan ook zoveel als: wat goed is opgevat, geeft (extra) moed; - i.m.3: Roem lockt
Gehoor: een lofzang trekt toehoorders aan; - i.m.3 sluit aan bij de gunstige wijze
waarop Van de Venne zijn eigen dichtwerk presenteert: 'verçiert met de Edele Kunst
van Wijs-Reden, beneffens 'tgeselschap van de aerdige Af-beeldingen'; - i.m.4:
i.m.4 sluit aan bij 'jagen' (v.2); mogelijk alludeert deze glosse ook op het eigen
dichtwerk: de Belacchende Werelt bevat veel dat de lezer zomaar wordt
voorgeschoteld en dat deze zich zonder veel moeite kan eigen maken; - i.m.5:
Sonder...wesen: zonder vrees overtreft men zichzelf; - i.m.5 sluit aan bij 'sonder
vrees' (v.6); - i.m.6: Hy...keert: hij is niet helemaal verdwaalt, die halverwege naar
het goede pad terugkeert; - vgl. met Harrebomée 1856-70, dl.3, 19 (met verwijzing
naar o.m. Gruterus, Cats en Sartorius); - i.m.6 sluit aan bij 'dolen' (v.9); - i.m.7:
jachtigh: gehaast, onrustig. De betekenis van i.m.7 luidt dan: ben je machtig, wees
dan niet te gehaast; machtigen mogen niet te overhaast tewerk gaan. 'Jachtigh' hier
echter ook met de bijbetekenis van 'op jacht gaand'; de jacht was aan de hoogste
standen ('machtigh') voorbehouden; 'machtigh' wordt wel vaker met het rijmwoord
'jachtigh' in verband gebracht: het WNT verwijst hierbij naar Starter: 'De Vyand is
te machtigh, Hy prangt ons al te sterck, en jaeght ons al te jachtig' (WNT 7, 97); i.m.7 sluit met 'machtigh' aan bij 'Kracht' (v. 12), met 'niet jachtigh' (niet overhaast)
bij 'Heeft hy sich een wijl bedacht' (v.11; eigen cursivering); - i.m.8: Rappe trappen,
// Knappe happen: wie snel te been is, krijgt gauw te eten (?) ('knap': snel, vlug,
dadelijk, WNT 7, 4494); - i.m.8 sluit met 'Rappe trappen' aan bij v.15: 'Gantsch
bewackert in sijn treen'. In zijn geheel sluit i.m.8 wellicht aan bij het beschreven
jachttafereel: de snelle jager Reyn-Aert zal vlug zijn buit binnen hebben (?).

p.2
VARIANTEN - De gereproduceerde p.2 geeft staat III van binnenvorm A weer naar
het exemplaar 2.
18 staat I + II: gekregen,; staat III: gekregen [zetselschade in staat III; de in staat
III hoger geplaatste eind-n van het woord 'gekregen' pleit ervoor om het ontbreken
van de komma in staat III als zetselschade te interpreteren]; - 19 staat I + II: wildt
Konijn; staat III: wilt Konijn [incidentele variant in staat III; perscorrectie?; vgl. met
de onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2]; - 28 staat I + II: kan!;
staat III: kan! [incidentele variant in staat III; perscorrectie?; vgl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat III van v.38 op p.2]; - 31 staat I + II: in de Laen; staat III: inde
Laen [wellicht perscorrectie in staat III (vgl. met de onmiskenbare perscorrectie in
staat III van v.38 op p.2)]; - 33 staat I + II: verthooningh,; staat III: verthooningh:
[wellicht perscorrectie in staat III; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat
III van v.38 op p.2]; - 34 staat I + II: Dorpen-Wooning; staat III: Dorpen-wooning
[wellicht perscorrectie in staat III (vgl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat
III van v.38 op p.2); de reden voor de spellingswijziging ligt niet voor de hand]; - 35
staat I + II: sant,; staat III: sant; [perscorrectie in staat III? (vgl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat III van v.38 op p.2); de wijziging m.b.t. de interpunctie ligt hier
niet voor de hand]; - 37 staat I + II: swemmen,; staat III: swemmen [perscorrectie
in staat III? (vgl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2); de
wijziging m.b.t. de interpunctie ligt hier niet voor de hand]; - 38 staat I + II: 'tgehoor
aen soete stemmen; staat III: 'tgehoor van soete stemmen [onmiskenbaar een
perscorrectie in staat III: het gebruik van het voorzetsel 'aen' ligt binnen deze context
beslist niet voor de hand]; - 41 staat I + II: drille-klincken; staat III: quinckel-klincken
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[perscorrectie in staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van
v.38 op p.2); de lexicale variant laat zich niet meteen verklaren; wellicht
auteurscorrectie?]; - 44 staat I + II: neder-Lucht; staat III: neder-lucht [wellicht
perscorrectie in staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van
v.38 op p.2): wellicht wordt de hoofdletter hier
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weggewerkt omdat 'neder' hier ook zonder kapitaal werd gedrukt]; - 47 staat I + II:
om hoogh,; staat III: om hoogh [perscorrectie in staat III?; wellicht gaat het bij de
variant in staat III veeleer om een variant als gevolg van het losmaken voor het
aanbrengen van de overige wijzigingen in staat III]; - i.m.1: i.m.1 staat in staat I en
II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat III [perscorrectie
in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2); voor deze
perscorrectie cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm A]; i.m.2: i.m.2 staat in staat I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd
zoals in staat III [perscorrectie in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij
v.38 van p.2); voor deze perscorrectie cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1
van buitenvorm A]; - i.m.3: r.2 van i.m.3 springt in t.o.v. r.1 van deze glosse in staat
III, niet in staat I en II [het inspringen van r.2 in staat III bracht met zich mee dat een
logisch minder correcte vorm werd ingevoerd; voor deze wijziging cf. het
variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A]; - i.m.4: i.m.4 staat in staat
I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat III
[perscorrectie in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2);
voor deze perscorrectie cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm
A]; - i.m.5: staat I + II: Het Edel/ loffelijck/ heer- // lijck Geslachte van Dorp // blijft in
onvergetende ge- // dachten door de lieffelijc- // ke/ segen-rijcke/ wel-ge- // leghene
/ roem-waerde // Land-Wooninghe/ ofte // Hollands-Paradijs/ ghe- // plant tusschen
het ver- // makelijcke Haeg-Bosch // en blickende Sant-Duy- // nen / alwaer men in
den // groey-Tijdt aen-gename // lust en rust kâ vindê voor // vermoeyde sinnen/ en
// stramme voeten; staat III: Het edel/ loffelijck/ heer- // lijck Geslachte van Dorp //
blijft in onvergetêde ge- // dachten / door de lieffe- // lijc-ke/ segen-rijcke/ wel- //
ghelegene / roem-waerde // Landt-Wooninghe/ ofte // Hollands Paradijs/ ghe- // plant
tusschen het ver- // makelijcke Haeg-Bosch // en blickende Sant-Duy- // nen/ alwaer
men in den // groey-Tijdt aengename // lust en rust kan vinden // voor vermoeyde
Sinnê/ // en stramme Voeten [wellicht gaat het hier telkens om perscorrecties in
staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2);
slechts bij enkele wijzigingen kan men een verklaring bedenken (m.n. m.b.t. het
hoofdlettergebruik); het gaat hier veelal om incidentele varianten]; - i.m.6: i.m.6
staat in staat I en II in fractuur, niet in romein zoals in staat III [wellicht is de wijziging
van het lettertype in staat III hier als een perscorrectie bedoeld (vgl. nl. met de
onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2)].
ANNOTATIE - 20 schijn: schim; - 21 doe: toen; - 22 lust: verlangende, begerige (?)
(WNT 8, 3330); - teere: fijne, gevoelige; - 24 lat: het hout van de boog (WNT 8,
1141); - loot: pijl (met loden punt); - 25 Hy bevondt gewis onwissen: hij ondervond
voorzeker onzekerheid (Reyn-Aerts schot was nl. niet steeds raak); - 26 schickers:
die iets van plan zijn, het voornemen hebben (WNT 14, 646); - veel-tijts: vaak; - 27
happigh: gretig, hongerig, maar ook: rap, handig (WNT 5, 2143-4); - 28 feylen:
mislukkingen, tegenslag; - 33 verthooningh: schouwspel; - 34 Dorpen-wooning: het
landhuis van Arend van Dorp, hofmeester van Frederik Hendrik: cf. dl.III, A, hoofdstuk
2, §1; - 36 Boogaert: boomgaard; - 38 Desen Quant: m.n. Jonck-Heer Reyn-Aert; 38 'tgehoor: het horen; - 39 de wilde Vogel-tael: de vogelzang in het vrije; - 41
quinckel-klincken: in opgewekte vogelzang weerklinken (WNT 8, 811); - 42 Boven:
boven het gezang uit van; of mogelijk ook: met daarbij nog (?); - 43 Over-al...vlucht:
boven al wat tijdens het vliegen; - 44 Sweeft...neder-lucht: hoog of laag vliegt; - 45
t'Eynde gaens: 'gaens': genitiefvorm bij 'Eynde': aan het einde van zijn stappen
gekomen; - 46 Om...lusten: om voedsel te kunnen geven aan zijn hoop en zijn
verlangen; m.a.w. in de hoop een jachtprooi te kunnen ontdekken; - 48 In...oogh:
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in de wijde lucht en waar hij aan het gezichtsveld onttrokken was; - 49 Naeuw en:
nauwelijks; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.18-21; - i.m.2: Groote...verlangh: het
vooruitzicht van een grote buit, doet ernaar verlangen (?); - i.m.2 sluit met 'verlangh'
aan bij 'lust'
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(v.23); - i.m.3: Harrebomée 1856-70, dl.2, 264 (met o.m. verwijzingen naar Sartorius,
Gruterus, Cats en De Brune); - i.m.4: Als...stil: als het niet wil lukken, dan moet men
verder afwachten; - i.m.4 sluit aan bij v.29; - i.m.5: in onvergetende gedachten: in
een onuitwisbare herinnering, voortdurend in de herinnering; - wel-ghelegene: goed
gelegen; - roem-waerde: waardig om geroemd te worden; - Landt-Wooninghe:
landhuis; - blickende: schitterende, glinsterende; - groey-Tijdt: de tijd waarin alles
groeit (en bloeit); - lust: vermaak; - Sinnen: gedachten, verstand; - i.m.5 sluit aan
bij 'Dorpen-wooning' (v.35); - i.m.6: i.m.6 sluit aan bij 'rusten' en 'lusten' uit v.46-7.

p.3
VARIANTEN - De gereproduceerde p.3 geeft staat III van binnenvorm A weer naar
het exemplaar 2.
56 staat I + II: verliet de Duynen-top:; staat III: verliet der Duynen-top: [wellicht
perscorrectie in staat III m.b.t. de verbogen vorm (vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat III van v.38 op p.2 van binnenvorm A)]; - 60 staat I + II: 'tgebiedt;
staat III: 't Gebiedt [wellicht perscorrectie staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat III van v.38 op p.2 van binnenvorm A); ook elders werd in een
latere, staat vaak een hoofdletter ingevoerd]; - 61 staat I + II: dromen,; staat III:
dromen! [wellicht perscorrectie m.b.t. de interpunctie in staat III (vgl. nl. met de
onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2 van binnenvorm A)]; - 63
staat I + II: padt,; staat III: padt [mogelijk is de variant in staat III het gevolg van het
losmaken van de vorm voor het aanbrengen van de overige wijzigingen in staat III];
- 66 staat I + II: dwase-maelde; staat III: dwaesemaelde [perscorrectie in staat III?
(vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van v.38 op p.2 van
binnenvorm A); de reden voor deze wijziging ligt niet meteen voor de hand;
incidentele variant]; - 67 staat I + II: nae'tWage-spoor: staat III: na 'tWage-spoor
[perscorrectie in staat III? (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III
van v.38 op p.2 van binnenvorm A); de reden voor deze wijziging ligt niet meteen
voor de hand; incidentele variant]; - 69 staat I + II: Slecht, en recht; staat III: Slecht
en recht [wellicht perscorrectie in staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie
in staat III van v.38 op p.2 van binnenvorm A); de interpunctie in staat III lijkt correcter
(vgl. ook met het variantencommentaar bij v.70 van deze pagina)]; - 70 staat I + II:
Logg' en vadsigh, groff van leden; staat III: Logg' en vadsigh, groff van Leden [wellicht
perscorrecties in staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat III van
v.38 op p.2 van binnenvorm A); de interpunctie in staat III lijkt correcter (vgl. ook
met het variantencommentaar bij v.69 van deze pagina); ook elders bleek dat in
latere staten vaak hoofdletters werden toegevoegd]; - 80 staat I + II: 'tgevry; staat
III: 'tGevry [perscorrectie in staat III (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in
staat III van v.38 op p.2 van binnenvorm A); ook elders bleek dat in latere staten
vaak hoofdletters werden toegevoegd]; - i.m.1: staat I + 11: Baet-wet; staat III:
Baet-VVet; - i.m.1 staat in staat I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet
gecentreerd zoals in staat III [wellicht perscorrecties in staat III (vgl. ook met het
variantencommentaar bij v.38 van p.2); de reden voor de spellingswijziging ligt niet
meteen voor de hand (vgl. ook met het variantencommentaar bij i.m.3 van deze
pagina of bij i.m.2 van p.7; ook in staat II van buitenvorm A vonden gelijkaardige
wijzigingen plaats: zie bij i.m.7 van p.1 of bij i.m.3 van p.4); voor de perscorrectie
m.b.t. de schikking van de glosse, cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van
buitenvorm A]; - i.m.2: staat I + II: Veel sletten; staat III: Veel Sletten; - i.m.2 staat
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in staat I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat III
[perscorrectie in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2);
voor deze perscorrectie cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm
A]; - i.m.3: staat I + II: Wie begeert; staat III: VVie begeert; - i.m.3 staat in staat I en
II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat III [perscorrecties
in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2); voor de
perscorrectie m.b.t. de schikking van de glosse, cf. het variantencommentaar bij
i.m.7 op
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p.1 van buitenvorm A; voor de perscorrectie m.b.t. 'W' en 'VV', zie het
variantencommentaar bij i.m.1 van deze pagina]; - i.m.4: staat I + II: om een anders
wil: staat III: om eeu anders wil [aangezien staat II de chronologisch laatste staat is
(het blijkt uit de overige correcties in staat II), gaat het hier om de introductie van
een zetfout: door het losmaken van de vorm voor het aanbrengen van de overige
wijzigingen voor staat II is de 'n' kennelijk uit het zetsel geraakt en op een verkeerde
manier opnieuw vastgezet]; - i.m.5: staat I + II: Gesont; staat III: Gesondt; - i.m.5
staat in staat I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in
staat III [perscorrecties in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38
van p.2); voor de perscorrectie m.b.t. de schikking van de glosse, cf. het
variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm A; de reden voor de
spellingswijziging ligt niet meteen voor de hand]; - i.m.6: staat I + II: Het ooge vanght;
staat III: Het Ooge vangt; - r.2 van i.m.6 springt in staat III in t.o.v. r.1 van deze
glosse, niet in staat I en II [het inspringen van r.2 in staat III bracht met zich mee
dat een minder correcte vorm werd ingevoerd; voor deze wijziging cf. het
variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; ook de overige wijzigingen
in deze glosse dienen wellicht als perscorrecties te worden opgevat: ook elders
bleek dat in latere staten herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd; de reden voor
de spellingswijziging van 'vanght' tot 'vangt' ligt niet voor de hand; incidentele variant];
- i.m.7: staat I + II: 'tBegin wil om'teynde / // 'tLaetste is om 't eerste; staat III: 'tBegin
wil om'tEyn- // de/ // 'tLaetste is om't Eerste [het inspringen van r.2 in staat III bracht
met zich mee dat een minder correcte vorm werd ingevoerd; voor deze wijziging cf.
het variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; ook hier worden
hoofdletters ingevoerd zodat de spelling van 'Eynde' en 'Eerste' conform wordt aan
de spelling van 'Begin' en 'Laetste']; - i.m.8: i.m.8 staat in staat I en II tegen de
linkerkantlijn geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat III [perscorrectie in staat
III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2); voor deze perscorrectie
cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm A]; - katernsignatuur:
katernsignatuurpositie ('A') (genoteerd naar Verkruijsse 1983, 38) in staat I: schrijven
uyt.^^; katernsignatuurpositie ('A 2') in staat II: schrijven uyt.^^^^;
katernsignatuurpositie in staat III ('A 2'): schrijven uyt. [perscorrectie in staat II m.b.t.
o

de katernsignatuur (het gaat hier bij p.3 inderdaad om fol.A2r ); de plaatsing van
de katernsignatuur in staat III is correcter dan in staat II]; - custode: staat I + II: de
custode staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de glossen; staat III: de
custode staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de verzen [perscorrectie
in staat III m.b.t. de plaatsing van de custode (vgl. met het variantencommentaar
bij de custode van p.1 van buitenvorm A; vgl. ook met de variant van de custode op
p.7 uit de binnenvorm A)].
ANNOTATIE - 51 reyn: netjes, mooi; - 52 Mack: braafjes (WNT 9, 108) (?); - statigh:
deftig, maar wellicht ook: overeenkomstig hun stand; - uyt-gereedt: opgedirkt (WNT
18, 1290); - 53 binnen: in de stad; - 61 Weeldigh: overvloedig; - jammer dromen:
treurig mijmeren; - 62 Mits: op dat ogenblik (WNT 9, 892); - een Lubbert: eep sufferd
(de boer die Reyn-Aert ziet, heet echter ook Lubbert); - 63 Stracx: meteen; - 64
eenigh: alleen; - over-tradt: over ging, betrad, bewandelde; - 65 achter-haelde:
inhaalde; - 66 toertigh: grappig (WNT 17 1-2, 649); - dwaese-maelde: gek deed,
zich idioot gedroeg (WNT 9, 152); - 67 Door 'tgeplant: door de planten, het
(struik)gewas; - 68 hy...voor: hij had een (meisje met de naam van) Fijtje op het
oog; - 69 Slecht en recht: eenvoudig en oprecht; de uitdrukking diende wel vaker
ter karakterisering van de eenvoudige landlieden (Van Vaeck 1984, 100-1); - 73
onder-hopen: ingehaald (WNT 10, 1406); samen met 'onder-kroopen' geeft het
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wellicht aan hoezeer Lubbert rond Fijtje draait; - 74 Onder-oogt: van boven tot onder
bekeken; - onder-kroopen: nauwkeurig onderzocht (WNT 10, 1385-7) (?); - 75 vuns:
smerige, vieze; - maffen: flauwe; - 77 den Hoofschen Willer: m.n. Jonck-Heer
Reyn-Aert (die een wil had; wellicht in woordspeling met 'Woude' uit v.78); - 81
'tlijmen: het aanhalen, het vleierig spreken, gekeuvel; - 82 de Sin en Minne-Woorden:
de woorden ter overweging en
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de minnewoordjes; - 83 Greep...besluyt: vatte hij het plan op; - 84 de praet: m.n.
het gesprek tussen Lubbert en Fijtje; - i.m.1: Maet...Baet-VVet: matigheid poneert
een wet(matigheid) die voordeel opbrengt (?); - i.m.1 sluit wellicht aan bij 'statigh'
uit v.52. 'Maet' en 'Staet' worden nl. graag, ook elders in Van de Vennes oeuvre,
met elkaar in verband gebracht: cf. p.33, i.m.2: 'Statigh is matigh', p.114, i.m.4: 'Te
o

groote Staet // Houdt selden maet' en in Van de Vennes Sinne-Fabulen, fol.Dv :
'Maet hout Staet'; het gaat hier overigens om toen ook vanuit andere
spreekwoordenverzamelingen bekende gezegden: zie Harrebomée 1856-70, dl.2,
50 en dl.3, 287 met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius, De Brune en Cats;
- i.m.2: Veel...letten: versleten kleren hinderen veel (WNT 8; 1632) (?). Contrasteert
wellicht met de wijze waarop de boertjes zich volgens v.51-2 hebben uitgedost voor
de kermis; - i.m.3: VVie...vermeert: door de begeerte wordt het verlangen groter
(?); - i.m.3 sluit wellicht aan bij v.61 waarin eveneens over (onvervulde) verlangens
wordt gesproken. Vgl. dezelfde glosse op p.135, i.m.5; - i.m.4: qualijck: op een
slechte manier, moeilijk, ongemakkelijk; - eeu: hier verkeerdelijk voor 'een'; - vgl.
deze glosse met p.246, i.m.7: 'Niemant sitt qualijck om een anders wil'; - i.m.4 sluit
spottend aan bij de vreemde manier van lopen van Lubbert zoals beschreven in
v.66; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.71: 'Gesondt'; - i.m.6: Het...om-vatten: het oog
grijpt en laat zich grijpen (cf. het innamoramento); - i.m.6 sluit aan bij v.74
'Onder-oogt'; - i.m.7: i.m.7 drukt het cyclische karakter uit en heeft daardoor wellicht
ook een vanitatieve bijbetekenis; de glosse sluit aan bij v.80: 'beginsel'; - i.m.8: i.m.8
sluit aan bij v.84: 'Om de praet te schrijven uyt'.

p.4
De gereproduceerde p.4 geeft staat II van buitenvorm A weer naar het exemplaar
2. 94 staat I: met reden; staat II: met Reden [perscorrectie in staat II (vgl. met het
variantencommentaar bij v.1 van p.1 van buitenvorm A); de spelling wordt conform
met het hoofdlettergebruik elders in deze verzen]; 95 staat I: op Rijm; staat II op
rijm [perscorrectie in staat II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1 van p.1 van
buitenvorm A); de spelling wordt conform met het hoofdlettergebruik elders in deze
verzen]; - 101 staat I: EEVVVE,; staat II: EEVWE, [perscorrectie in staat II? (vgl.
met het variantencommentaar bij v.1 van p.1 van buitenvorm A); de reden ligt niet
meteen voor de hand; incidentele variant]; - 103 staat I: 'om een' in romein; staat II:
'om een' in fractuur [perscorrectie in staat II? (vgl. met het variantencommentaar bij
v.1 van p.1 van buitenvorm A); de reden ligt niet meteen voor de hand; incidentele
variant]; - staat I: Aen Elck. // Wil yemât met vermaek de Werelt eens doorgaê, //
Die sweve met de geest, en laet de voeten staen; // Wâneermê'tEynde soekt dâ
vindmê weer'tBegin: // Belacht de ronde Vreugt; keer Redê nae den Sin. // L A C H T
S A C H T .; staat II: Aen Elck: // Wil yemât met vermaek de Werelt eês doorgaê? //
Die sweve met de Geest, en laet de Voeten staen; // Wâneermê'tEynde soekt dâ
vindmê weer'tBegin: // Belacht de ronde Vieugt! keer Redê nae dê Sin. // L A C H T
S A C H T . [kennelijk gaat het om perscorrecties in staat II (vgl. nl. ook met het
variantencommentaar bij v.1 op p.1 uit dezelfde buitenvorm); de vier verzen op p.4
werden in staat II geschikt en gewijzigd tot ze één blok versregels met telkens gelijke
lengte vormden; het invoeren van de kapitaal in 'Geest' en 'Voeten' lijkt een bewuste
correctie te zijn en maakt het hoofdlettergebruik conform aan de hoofdletters in
'Eynde', 'Begin', 'Vreugt', 'Redê' en 'Sin']; - i.m.1: i.m.1 ontbreekt in staat I
[perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk spreuken
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werden toegevoegd]; - i.m.2: staat I: 'Tis alle daegh gheen // Kermis; staat II: 'Tis
alle daegh geen // Kermis; - in staat I springt r.2 van i.m.2 niet in t.o.v. r.1 [wellicht
een perscorrectie in staat II?: vgl. nl. met het variantencommentaar bij i.m.6 van p.1
uit dezelfde buitenvorm A]; - i.m.3: staat I: Wat Reden teelt; staat II: VVat Reden
teelt; -

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

71
i.m.3 staat in staat I dichter tegen de linkerkantlijn en niet zoals in staat II gecentreerd
[wellicht perscorrecties in staat II: vgl. nl. met het variantencommentaar bij i.m.7 van
p.1 uit dezelfde buitenvorm A; vgl. ook m.b.t. de spellingswijziging met het
variantencommentaar bij i.m.1 op p.3 van binnenvorm A]; - i.m.4: i.m.4 staat niet
afgedrukt in staat I [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat
herhaaldelijk spreuken werden toegevoegd]; - i.m.5: i.m.5 staat niet afgedrukt in
staat I [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk
spreuken werden toegevoegd]; - custode: de custode staat in staat I meer naar
rechts in de rechterbenedenhoek van het vak met verzen dan in staat II [perscorrectie
in staat II of mogelijk ook variant in staat II als gevolg van het losmaken van de
vorm].
ANNOTATIE - 85 enden: eindigen, uitkomen; - 86 waer 'tlief gewoel belenden: waar
het geminnekoos zou op uitlopen (WNT 4, 2116); - 87 kalde: sprak; - 89 krielen: het
gekrioel (WNT 8, 202); - 90 Buyten 'tHoff: op het Buitenhof (vgl. nl. p.5: 'De
hedendaegsche geluckige Eeuwe, verthoont inde Haegsche Kermis, op het
Buyten-Hoff (eigen cursivering); mogelijk echter ook: zowel buiten het Binnen- als
Buitenhof (ook daar werden kramen opgesteld: cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §1); - 93
wijder: verder; - 94 den Heldt: m.n. Reyn-Aert; - met Reden: met verstand, of ook:
als gesprekken; - 96 Aerdigh op sijn Boers: precies op de wijze van de boeren; gespelt: neergeschreven (WNT 14, 2730); - 98 swier: nl. van de kermis; Wanneermen... 'tBegin: alludeert met 'soekt' en 'vind' op Van de Vennes kenspreuk;
opnieuw wordt hier het einde met het begin in verband gebracht (vgl. ook met de
voorlaatste glosse op de vorige pagina); - ronde: oprechte; - keer...Sin: richt je
verstand naar de belering (?), of veeleer: duid de gesprekken ten goede (?); - i.m.1:
Geyl is veyl: dartelheid staat te koop; - i.m.1 sluit via 'Geyl' aan bij v.86 ''tlief gewoel';
- i.m.2: Harrebomée 1856-70, dl.1, 115 met o.m. verwijzingen naar Sartorius,
Gruterus en De Brune; - i.m.3: VVat...gespeelt: wat het verstand heeft voortgebracht,
is goed; - i.m.3 sluit aan bij 'Reden' in v.94; mogelijk sluit het daarnaast met 'gespeelt'
ook aan bij 'gespelt' uit v.96; - i.m.4: Voor...sluyt: wat (aan het eigenlijke
kermisverhaal) voorafgaat, sluit hiermee (lett. hierna) (?); - i.m.4 sluit aan bij v. 102;
- i.m.5: vermaken: 'vermaken' betekent in aansluiting bij 'vermaek' uiteraard
verlustigen maar heeft binnen de glosse (met het woord 'verbreken') de betekenis
van: anders maken, hermaken, herstellen.

p.5
VARIANTEN - De gereproduceerde p.5 geeft staat II van buitenvorm A weer naar het
exemplaar 51.
titel: staat I: inde vryen omme-gang van de Boersche eenvoudigheyt; staat II:
Inde vryen Omme-gangh van de Boersche Eenvoudigheyt; - deze regel staat in
staat II veel dichter bij de linkerkantlijn geplaatst dan in staat I [wellicht zijn deze
wijzigingen in staat II van de titel perscorrecties (vgl. ook met het
variantencommentaar bij v.1 op p.1 uit dezelfde buitenvorm A): de lengte van de
regel werd aan de afmetingen van de gravure aangepast; het invoeren van de
kapitaal lijkt een bewuste perscorrectie te zijn]; inleidend tekstgedeelte: staat I:
Een buyte-Vryer, genaemt Tamme Lubbert, genegen zijnde om binnen dê Hof- //
felijcken Hage te komen op de vrye handel ende wandel-Marct, krijgt op de // wegh
een degelijcke Vrijster, daer mede hy den in-tree doet van het Velt, spre- // kende
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t'samen op dese wijse; staat II: Een buyte-Vryer, genaemt Tamme Lubbert, genegen
zijnde om binnen den Hof- // felijcken Hage te komen op de vrye handel ende
wandel-Marct, krijgt op de wegh // een degelijcke Vrijster, daer mede hy den in-tree
doet van het Veldt, spreeckende // t'samen op dese wijse; - de drie laatste regels
van dit inleidende tekstgedeelte staan in staat II dichter tegen de linkerkantlijn
geplaatst dan in staat I [wellicht zijn deze wijzigingen in
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staat II van het inleidende tekstgedeelte perscorrecties (vgl. ook met het
variantencommentaar bij v.1 op p.1 uit dezelfde buitenvorm A): de lengte van de
regel werd aan de afmetingen van de gravure aangepast; de spellingswijzigingen
zijn wellicht ingegeven door de veranderde regellengte]; - aanduiding van het
sprekende personage: de aanduiding van het sprekende personage met Tamme
Lubbert staat in staat II beduidend dichter tegen de linkerkantlijn geplaatst dan in
staat I [perscorrectie in staat II: de aanduiding van het sprekend personage werd
terecht meer naar links geplaatst]; - 1 staat I: Fijtje Goris, hoort een poosje;; staat
II: Fijtje Goris, hoort een poosje:; - v.1 staat in staat II veel dichter tegen de
linkerkantlijn geplaatst dan in staat I [perscorrectie m.b.t. de interpunctie in staat II?;
de plaatsing meer naar links heeft wellicht te maken met de veranderde plaatsing
van het inleidende tekstgedeelte]; - i.m.2: i.m.2 staat in staat I tegen de linkerkantlijn
geplaatst en niet gecentreerd zoals in staat II [kennelijk werd hier een foutieve
schikking ingevoerd in staat II (vgl. nl. met het variantencommentaar bij v.1 van p.1
uit dezelfde buitenvorm A); de tekst in fractuur zoals deze in staat I staat geschikt,
geeft de meest correcte variant]; - katernsignatuur: katernsignatuurpositie
(genoteerd volgens Verkruijsse 1983, 38) in staat I: mach ick mé?^^^;
katernsignatuurpositie in staat II: ^mach ick mé? [de plaatsing van de katernsignatuur
lijkt correcter in staat II dan in staat I; zie verder het variantencommentaar bij de
custode van deze pagina]; - custode: staat I: de custode ('Fijtje') staat in de
techterbenedenhoek van het vak met de in margines; staat II: de custode ('Fijt-')
staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de verzen [wellicht perscorrectie
in staat II m.b.t. de plaatsing van de custode (vgl. ook met het variantencommentaar
bij v.1 van p.1); de ongewone plaatsing van de custode in staat I wordt aangepast
aan de geplogenheden op dit vlak elders in de bundel; in de Belacchende Werelt
wordt de custode van de recto-zijde meestal uit het vak van de marginalia gehouden;
uitzonderingen hierop komen nauwelijks voor (enkel op p.11, 13 en 215); de
verandering van de custode 'Fijtje' in 'Fijt-' stemt niet overeen met de geplogenheden
elders in de bundel (vgl. echter ook met de gelijkaardige spellingswijziging in de
custode van p.6 van binnenvorm A (cf. het variantencommentaar aldaar)].
ANNOTATIE - buyte-Vryer: een vrijer van buiten (de stad); - genegen zijnde: zinnens;
- den Hoffelijcken Hage: Den Haag waar het Hof gevestigd was; vrye...wandel-Marct: vrije handelsmarkt waar men in alle vrijheid kan aan deelnemen
(cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §1); - krijgt op de wegh: ontmoet onderweg (op zijn reis
naar Den Haag: cf. p.3, v.65-76); - daer...Veldt: waarmee hij van buiten uit het veld
zijn intrede doet in Den Haag; - t'samen: nl. Lubbert en zijn 'Vrijster'; - 1 hoor...poosje:
hoor eens even; - 2 hoe vaarje: hoe gaat het met je; - keurlijck: net, verzorgd (WNT
7, 2683); - Troosje: lief meisje (WNT 17 1-2, 3267); - 3 een reysje: eens; - i.m.1:
i.m.1 sluit spottend aan bij de aanvangs-woorden van Tamme Lubbert; - i.m.2: i.m.2
sluit aan bij de vraag van Tamme Lubbert in v.3: 'mach ick mé?'.

p.6
VARIANTEN - De gereproduceerde p.6 geeft staat III van binnenvorm A weer naar
het exemplaar 2.
4 staat I + II: sté;; staat III: stè. [perscorrecties m.b.t. spelling en interpunctie in
staat III? (vgl. nl. met het variantencommentaar bij v.38 van p.2)]; - 7 staat I + II: wat
benje nouw een Heer!; staat III: wat benje nou een Heer! [wellicht een perscorrectie
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in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2); de reden voor
deze wijziging ligt niet meteen voor de hand; vgl. ook met de gelijkaardige varianten
van v.23 en 27 op deze pagina]; - 11 staat I + II: Och! ick; staat III: Och! ick [de
reden voor deze variant in staat III ligt niet meteen voor de hand (vgl. met het
variantencommentaar bij v.38 van p.2); vgl. ook met de gelijkaardige wijzigingen in
de varianten van v.21 van deze pagina en van v.32 van p.7 van dezelfde binnenvorm
A]; - 12 staat I + II: Waer; staat III: Waar [wellicht een
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perscorrectie in staat III (vgl. met het variantencommentaar bij v.38 van p.2 van
dezelfde binnenvorm A); ook elders in de Belacchende Werelt werd 'ae' in een latere
staat gecorrigeerd tot 'aa': vgl. staat III van v.24 op deze pagina, van v.34, 35 39 en
50 op p.7 van binnenvorm A en staat II van v.74 op p.8 van buitenvorm A; vgl.
daarentegen de wijziging van 'aa' tot 'ae' b.v. in staat II van v.3400 op p.130 uit
binnenvorm R, van v.3969 en 3970 op p.144 uit buitenvorm S en van v.7047 op
p.246 uit binnenvorm Hh; incidentele variant]; - 17 staat I + II: een dreckje; staat III:
een Dreckje [perscorrectie in staat III?; ook elders bleek dat in latere staten
herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd]; - 18 staat I + II: Mellick-beckje; staat
III: Mellick-Beckje [perscorrectie in staat III?; ook elders bleek dat in latere staten
herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd]; - 21 staat I + II: Ey, gants kruycke,
schaamje watte!; staat III: Ey, gants-kruycke, schaamje watte! [perscorrecties in
staat III? (vgl. met het variantencommentaar bij v.38 van p.2 van dezelfde binnenvorm
A); vgl. voor de wijziging van '!' tot '!' in staat III ook de varianten bij v.11 van deze
pagina en bij v.32 van p.7 van dezelfde binnenvorm A; incidentele variant]; - 23
staat I + II: Houw jy; staat III: Hou! jy [wellicht perscorrecties in staat III; m.b.t. de
spellingswijziging, vgl. met de varianten van v.7 en 27 op deze pagina]; - 24 staat
I + II: gaen,; staat III: gaan. [wellicht perscorrectie in staat III (cf. het
variantencommentaar bij v.12 van deze pagina)]; - 25 staat I + II: Siet ick houje voor
een Macker;; staat III: Siet, ick houje voor een Macker. [kennelijk een perscorrectie
in staat III m.b.t. de interpunctie (vgl. met het variantencommentaar bij v.38 van p.2
van dezelfde binnenvorm A)]; - 26 staat I + II: een kacker-lacker; staat III: een
Kacker-lacker [perscorrectie in staat III; ook elders bleek dat in latere staten
herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd]; - 27 staat I + II: nouw Dommer-deyn,;
staat III: nou Dreunsen-deyn [kennelijk perscorrecties in staat III; m.b.t. de
spellingswijziging van 'nouw' tot 'nou', zie de varianten van v.7 en 23 van deze
pagina; de reden voor de lexicale variatie ligt niet meteen voor de hand; wellicht
auteurscorrectie]; - 28 staat I + II: blijf ick; staat III: blijff ick [wellicht perscorrectie in
staat III (vgl. met het variantencommentaar bij v.38 van p.2 van dezelfde binnenvorm
A); de spelling in staat III lijkt correcter]; - 29 staat I + II: Swadder-gatje,; staat III:
Swadder-gatje. [wellicht petscorrectie in staat III (vgl. met het variantencommentaar
bij v.38 van p.2 van dezelfde binnenvorm A); de interpunctie in staat III lijkt correcter];
- i.m.1: in staat I en II staat i.m.1 niet afgedrukt [perscorrectie in staat II; ook uit
andere vormen bleek dat herhaaldelijk spreuken werden toegevoegd]; - i.m.2: staat
I + II: Daermê na verlangt dat // sietmen geern; staat III: Daer men nae verlangt //
dat sietmen geern [wellicht perscorrecties in staat III? (vgl. met het
variantencommentaar bij v.38 van p.2 van dezelfde binnenvorm A); de reden voor
deze spellingswijzigingen ligt niet meteen voor de hand]; - i.m.3: i.m.3 staat in staat
I en II ter hoogte van de aanduiding van het sprekende personage Fijtje Goris tussen
v.11 en 12, en niet zoals in staat III ter hoogte van v.10 [wellicht gaat het om een
bewuste perscorrectie in staat III; de plaatsing van de glosse ter hoogte van v.10
lijkt correcter]; - i.m.4: i.m.4 staat in staat I en II ter hoogte van de aanduiding van
v.15, en niet zoals in staat III ter hoogte van v.16; - r.2 van i.m.4 springt in staat III
in t.o.v. r.1 van deze glosse, niet in staat I en II [het inspringen van r.2 in staat III
bracht met zich mee dat een minder correcte variant werd ingevoerd; voor deze
wijziging cf. het variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; het valt nu
nog maar moeilijk uit te maken in hoeverre de verschillende hoogten waarop deze
glosse t.o.v. de tekst werd geplaatst, een correctie inhouden, dan wel het gevolg
zijn van het toevoegen van de nieuwe glosse elders op deze pagina]; - i.m.5: i.m.5
staat in staat I en II ter hoogte van v.19 en 20, en niet zoals in staat III ter hoogte
van v.18 en 19; - r.2 van i.m.5 springt in staat III in t.o.v. r.1 van deze glosse, niet
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in staat I en II [het inspringen van r.2 in staat III bracht met zich mee dat een minder
correcte variant werd ingevoerd; voor deze wijziging cf. het variantencommentaar
bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; de plaatsing van de glosse ter hoogte van v.19
en 20 in staat I en II, lijkt correcter te zijn dan in staat III; wellicht is het verschil het
gevolg van het invoeren van de nieuwe glosse in staat III van deze pagina]; - i.m.6:
r.2 van i.m.6 springt in staat III in t.o.v. r.1 van deze glosse, niet in staat I en II [het
inspringen van r.2 in staat III bracht met zich mee dat een logisch minder correcte
variant werd ingevoerd; voor deze wijziging cf. het variantencommentaar bij i.m.6
op p.1 van buitenvorm A]; - i.m.7: i.m.7 staat in staat I en II
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tegen de linkerkantlijn geplaatst en niet zoals in staat III gecentreerd [perscorrectie
in staat III (vgl. ook met het variantencommentaar bij v.38 van p.2); voor deze
perscorrectie cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm A]; custode: staat I + II: Fijtje; staat III: Fijt- [de verandering van de custode 'Fijtje' in
'Fijt-' stemt niet overeen met de geplogenheden elders in de bundel (vgl. echter ook
met de gelijkaardige spellingswijziging in de custode van p.5 van buitenvorm A (cf.
het variantencommentaar aldaar)].
ANNOTATIE - 4 Jaaje: zeker jij (WNT 7, 6); - stè: plaats; - 5-6 hoe...Ploegjes: hoe heb
je nu zo vroeg het dorsen en het ploegen kunnen laten staan; - 8 veer: ver; - 9 wat:
uitroep; - de schaamte...schenne: de beschaamdheid (wanneer Lubbert Fijtje niet
zou hebben opgemerkt) zou me een ongeluk mogen aandoen; - 11 kon: ken; - 15
wasser anje vast: had je last van; - 16 Over-noodt: hoge nood (fecalisch); - 17 Fy:
foei (WNT 3, 4455); ook alluderend op Fijtjes naam; vgl. echter ook 'Fy' < Lat. fimus
met de betekenis van kak, stront (Mak 1966); - 18 Room, of Mellick-Beckje:
zoetebekje, lief melkmuiltje; - 20 Achter-noodt: fecalisch op te vatten (vgl. met
'Over-noodt' in v.16); - 21 gants-kruycke: basterdvloek (WNT 4, 250); - 25 Macker:
gezel; - 26 Kacker-lacker: beuzelaar, praatjesmaker (WNT 7, 909); - 27 Slobber-voet:
modderwroeter (WNT 14, 1832); - Dreunsen-deyn: dubbele sul (WNT 3, 3297 en
2364); - 28 net: proper, maar ook in moreel opzicht: fatsoenlijk, netjes; - reyn: evenals
'net' valt 'reyn' ook hier op te vatten als zonder vlekken, spatten, smetteloos en ook:
eerbaar; - 29 Mijd: ga wat uit de weg; - Swadder-gatje: die met je achterste draait
(De Jager 1875-8, dl.2, 737-8); - i.m.1: Het...malkander: het ene omwille van het
andere, brengt beide partijen voordeel bij; - i.m.1 sluit aan bij v.3-4: kennelijk zijn
Lubbert en Fijtje beiden op elkaars gezelschap gesteld; - i.m.2: i.m.2 sluit ironisch
aan bij Fijtjes vraag in v.8; - i.m.3: m.a.w. liefde zorgt ervoor dat men iemand 'kent',
in gedachten houdt; - i.m.3 sluit aan bij v.10-1; - i.m.4: i.m.4 sluit zowel aan bij v.12
als bij v.15-6: het is nl. opmerkelijk waarop de vrijer Lubbert let (v.12) maar het is
niet minder bevreemdend waarop Fijtje bij haar vrijer heeft gelet (v.15-6); - i.m.5:
Nut...voor: wat nuttig en noodzakelijk is gaat voor al het andere; - i.m.5 sluit ironisch
aan bij het fecalisme in v.20; - i.m.6: worden begrepen: worden op hun beurt
gegrepen: vgl. met Cats 1618, 49, embl.24: 'Qvi captat, capitvr'; - i.m.6 sluit aan bij
v.23: Fijtje heeft meteen door waar Lubbert op uit is. Vrijers worden o.m. door Cats
graag als grijpers voorgesteld: cf. Cats 1625, dl.1, 'Maecht', 10; zelf alludeerde Van
de Venne ook nog op deze betekenis in de derde glosse op p.243: 'Alle Grijpers
zijn geen Dieven'.

p.7
VARIANTEN - De gereproduceerde p.7 geeft staat III van binnenvorm A weer naar
het exemplaar 2.
32 staat I + II: val!; staat III: val! [kennelijk een wijziging in staat III; de reden voor
deze wijziging ligt niet meteen voor de hand; vgl. echter ook de gelijkaardige
wijzigingen in staat III van v.11 en 21 van p.6 van dezelfde binnenvorm A; incidentele
variant]; - 34 staat I + II: Waerom; staat III: Waarom [wellicht perscorrectie in staat
III (cf. het variantencommentaar bij v.12 van p.6 uit binnenvorm A)]; - 35 staat I +
II: Vraegje waerom; staat III: Vraagje waarom [wellicht perscorrectie in staat III (cf.
het variantencommentaar bij v.12 van p.6 uit binnenvorm A)]; - 39 staat I + II: waerme;
staat III: waarme [wellicht perscorrectie in staat III (cf. het variantencommentaar bij
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v.12 van p.6 uit binnenvorm A)]; - 40 staat I + II: kladden aen het gat; staat III: kladden
om het gat [kennelijk een perscorrectie in staat III (vgl. nl. met het
variantencommentaar bij v.38 van p.2 van
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dezelfde binnenvorm A)]; - 41 staat I + II: de kleeren: staat III: de Kleeren
[perscorrectie in staat III; ook elders bleek dat in latere staten herhaaldelijk
hoofdletters werden ingevoerd]; - 43 staat I + II: Kleertjes maken wijf of man; staat
III: Kleertjens maken Wijff of Man [perscorrecties in staat III; ook elders bleek dat in
latere staten herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd]; - 46 staat I + II: Houje
klickers; staat III: Houje Klickers [perscorrectie in staat III; ook elders bleek dat in
latere staten herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd]; - 47 staat I + II: Wachje
kousjes van kersay,; staat III: Wachje Kousjes van Kersaey, [perscorrecties in staat
III; ook elders bleek dat in latere staten herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd];
- 50 staat I + II: daer; staat III: daar [wellicht perscorrectie in staat III (cf. het
variantencommentaar bij v.12 van p.6 uit binnenvorm A)]; - 56 staat I + II: Reuylen
mochten Min om Min?; staat III: Ruylen mocht goe Min om Min? [perscorrectie in
staat III; 'Ruylen' heeft inderdaad een meervoudig onderwerp]; - i.m.1: i.m.1 staat
niet afgedrukt in staat I en II [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek
dat herhaaldelijk spreuken werden toegevoegd]; - i.m.2: staat I + II: Wijsen; staat
III: VVijsen; - i.m.2 staat in staat I en II tegen de linkerkantlijn geplaatst, en niet zoals
in staat III gecentreerd [perscorrecties in staat III (vgl. ook met het
variantencommentaar bij v.38 van p.2); voor deze perscorrectie m.b.t. de schikking
van de glosse cf. het variantencommentaar bij i.m.7 op p.1 van buitenvorm A; m.b.t.
de wijziging van 'W' tot 'VV' cf. het variantencommentaar bij i.m.1 van p.3 van
dezelfde binnenvorm A; incidentele variant]; - i.m.3: i.m.3 staat in staat I en II ter
hoogte van v.37 afgedrukt, en niet zoals in staat III ter hoogte van v.35 [de plaatsing
van de glosse t.o.v. de tekst lijkt in staat I en II correcter te zijn dan in staat III; de
verschuiving in staat III heeft dan ook wellicht te maken met het toevoegen van
nieuwe in margines elders op deze pagina]; - i.m.4: i.m.4 staat in staat I en II niet
afgedrukt [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk
spreuken werden toegevoegd]; - i.m.5: i.m.5 staat in staat I en II ter hoogte van v.48
en 49, en niet zoals in staat III ter hoogte van v.46 en 47; - r.2 van i.m.5 springt
instaat III in t.o.v. r.1 van deze glosse, niet in staat I en II [het inspringen van r.2 in
staat III bracht met zich mee dat een minder correcte variant werd ingevoerd; voor
deze wijziging cf. het variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; de
plaatsing van de glosse t.o.v. de tekst lijkt in staat I en II correcter te zijn dan in staat
III; de verschuiving in staat III heeft dan ook wellicht te maken met het toevoegen
van nieuwe in margines elders op deze pagina]; - i.m.6: staat I en II: Sinlijck maekt
minlijck; staat III: Sinlijck wert Minlijck; - i.m.6 staat in staat I en II in romein afgedrukt
en niet zoals in staat III in fractuur; - i.m.6 staat in staat I en II ter hoogte van v.41
afgedrukt en niet zoals in staat III ter hoogte van de aanduiding van het sprekende
personage Fijtje Goris tussen v.49 en 50 [perscorrecties in staat III; ook elders bleek
dat in latere staten herhaaldelijk hoofdletters werden ingevoerd; de plaatsing van
de glosse t.o.v. de tekst lijkt in staat I en II correcter te zijn dan in staat III; de
verschuiving in staat III heeft dan ook wellicht te maken met het toevoegen van
nieuwe in margines elders op deze pagina]; - i.m.7: staat I en II: D'eene liefd' helpt
de an- // der; staat III: d'Eene Liefd' helpt de // ander; - i.m.7 staat in staat I en II ter
hoogte van v.54 en 55, en niet zoals in staat III ter hoogte van de aanduiding van
het sprekende personage Tamme Lubbert tussen v.52 en 53; - r.2 van i.m.7 springt
in staat III in t.o.v. r.1 van deze glosse, niet in staat I en II [het inspringen van r.2 in
staat III bracht met zich mee dat een minder correcte variant werd ingevoerd; voor
deze wijziging cf. het variantencommentaar bij i.m.6 op p.1 van buitenvorm A; de
plaatsing van de glosse t.o.v. de tekst lijkt in staat I en II correcter te zijn dan in staat
III: de verschuiving in staat III heeft dan ook wellicht te maken met het toevoegen
van nieuwe glossen elders op deze pagina]; - custode: staat I + II: de custode staat
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in de rechterbenedenhoek van het vak met de glossen; staat III: de custode staat
in de rechterbenedenhoek van het vak met de verzen [perscorrectie in staat III m.b.t.
de plaatsing van de custode (vgl. met het variantencommentaar bij de custode van
p.1 van buitenvorm A; vgl. ook met de variant van de custode op p.3 uit de
binnenvorm A].
ANNOTATIE - 30 Sloddert...natje: waggel, sukkel zelf niet in een plas (WNT 14, 1838);
- 31 sinne wy ter pal: zitten we in moeilijkheden, zitten we klem (WNT
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12 1-2, 198); - 33 'Tis...wisje wasje: er is ook altijd iets aan de hand met jou; 'wisje
wasje': hier voor een prul, beuzeling, kleinigheid; - 35 grouw: huiver (WNT 5, 1206)
(cf. v.34: 'vreesje'); - 36 naeuwt: erop aan komt (nl. om vuil te worden); - wat roertet
jou: wat zou het je deren; - 37 Zieltje: kledingstuk: het lijfje (MW 7, 1075); - 40
kladden: bespatte, vuile kleren; - 41 Sinlijck: zindelijk (MW 7, 1143-4); - dient: hoort,
past; - hy: hier verkeerdelijk voor 'by'; - 43-4 Kleertjens...an: Harrebomée 1856-70,
dl.1, 411 en dl.3, 258 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius en De Brune);
- 45 koontjes: wangen; - 46 Klickers: klepperende muiltjes (WNT 7, 4042); - 47
Wachje: let op je; - Kersaey: grove wollen stof (WNT 7, 1669); - 49 dregen: dragen;
- 50 verlegen: belemmerd (Fijtje wil niets aan Lubbert geven dat als enige
tegemoetkoming aan zijn avances zou kunnen worden beschouwd); - 51 langtse
mijn: geef me het (hoedje); - 54 Datje: zodat je; - mijn: mij; - 55 sin: gemoed; - 56
goe Min: eerbare liefde; - om Min: om wederliefde; - i.m.1: slobber-slik: modder,
slijk; - i.m.1 sluit aan bij v.30 e.v.; - i.m.2: VVijsen...vallen: (ook) wijzen doen (wel
eens) gek, terwijl ook wie stevig op de benen staat, (wel eens) kan vallen; - i.m.2
sluit met 'vallen' aan bij v.32 'val'; - i.m.3: Acht...acht: let op wat je op prijs stelt; i.m.3 sluit dan wellicht aan bij v.35; - i.m.4: loom: lui; - vroom: goed, flink (WNT 23,
945); - i.m.4 sluit aan bij v.41; - i.m.5: i.m.5 sluit aart bij Lubberts kennelijk niet
gratuite aanbod uit v.49; - i.m.6: wie netjes is, wordt graag gezien; daarnaast wellicht
ook: wie zich verstandig gedraagt, komt beminnelijk over, of ook: wie zich verstandig
gedraagt (en zijn kleren niet bespat), wordt (of blijft) bevallig en schoon; - i.m.6 sluit
aan bij Lubberts verstandige raad in v.45-8 waardoor hij meer kans maakt bij Fijtje.

p.8
VARIANTEN - De gereproduceerde p.8 geeft staat II van buitenvorm A weer naar het
exemplaar 2.
57 staat I: En 'teen woort; staat II: En't een woort [wellicht perscorrectie in staat
II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A)]; - 59
staat I: de borstels; staat II: de Borstels [wellicht perscorrectie in staat II; ook elders
in deze buitenvorm worden met staat II herhaaldelijk hoofdletters geïntroduceerd;
vgl. ook met 'Varcken' in v.58]; - 64 staat I: Soo geeft mijn dat scheets en vreemt;
staat II: Soo geeft mijn dat lijdigh vreemt [kennelijk een perscorrectie in staat II (vgl.
met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A); de reden
waarom deze lexicale variant werd ingevoerd, ligt niet meteen voor de hand; wellicht
auteurscorrectie]; - 67 staat I: een jae voor Neen; staat II: een Iae voor Neen
[perscorrectie in staat II? (vgl. met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze
buitenvorm A); een reden voor deze variatie ligt niet voor de hand: vgl. echter ook
het variantencommentaar bij de inleiding op p.1 van dezelfde buitenvorm A:
'Jonghelinck' uit staat I werd er gewijzigd tot 'Ionghelinck'; incidentele variant]; - 68
staat I: Geck loop heen!; staat II: Geck, loop heen! [perscorrectie in staat II? (vgl.
met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A); de interpunctie
van staat II ligt meer voor de hand]; - 71 staat I: Niement krijgmen in sijn nest; staat
II: Numment krijgmen in sijn Nest [perscorrecties in staat II (vgl. met het
variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A); ook elders in deze
buitenvorm werden op een gelijkaardige wijze hoofdletters ingevoerd In staat II; de
lexicale variatie heeft wellicht te maken met een verdere aanpassing van het
woordgebruik aan het dialect]; - 72 staat I: ißet; staat II: isset [perscorrectie in staat
II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A); de
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spelling uit staat I ligt niet voor de hand]; - 74 staat I: een Gelach gaen teeren;; staat
II: een Gelagh gaan teeren: [wellicht perscorrecties in staat II (vgl. met het
variantencommentaar bij v.1 van p.1 van dezelfde buitenvorm A); ook elders in de
Belacchende Werelt werd 'ae' in een latere
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staat gecorrigeerd tot 'aa': vgl. staat III van v.12 en 24 op p.6 en van v.34, 35, 39
en 50 op p.7 van binnenvorm A; vgl. daarentegen de wijziging van 'aa' tot 'ae' b.v.
in staat II van v.3400 op p.130 uit binnenvorm R, van v.3969 en 3970 op p.144 uit
buitenvorm S en van v.7047 op p.246 uit binnenvorm Hh]; - 81 staat I: vande Vryers;
staat II: van de Vryers [wellicht perscorrectie in staat II? (vgl. met het
variantencommentaar bij v.1 van p.1 van dezelfde buitenvorm A); incidentele variant];
- 82 staat I: 'tzijn licht-benyers; staat II: 'tzijn Licht-Benyers [wellicht perscorrecties
in staat II (vgl. met het variantencommentaar bij v.1 op p.1 van deze buitenvorm A);
ook elders in deze buitenvorm werden op een gelijkaardige wijze hoofdletters
ingevoerd in staat II]; - i.m.1: i.m.1 staat in staat I tegen de linkerkantlijn geplaatst
en niet gecentreerd zoals in staat II; i.m.1 staat in staat I ter hoogte van v.60 en niet
zoals in staat II ter hoogte van v.58 [door het losmaken van de vorm en het toevoegen
van nieuwe spreuken in staat II van deze pagina is i.m.1 op een andere hoogte
vastgemaakt; staat II biedt hier een minder correcte variant; i.m.1 sluit nl. ditect aan
bij het woord 'bykans' uit v.60; de schikking van de glosse in staat II (gecentreerd)
is minder correct dan in staat I (vgl. met het variantencommentaar bij i.m.2 op p.5
en bij i.m.6 op p.1 uit dezelfde buitenvorm A)]; - i.m.2: i.m.2 staat niet afgedrukt in
staat I [perscorrectie in staat II; ook uit andere vormen bleek dat herhaaldelijk
spreuken werden toegevoegd]; - i.m.3: staat I: Tusschen Waerheyt en // Leugen
leydt een glibbe- // righ padt.; staat II: Tusschen Waerheyt en // Leughen leydt een
glib- // berigh Padt. [wellicht perscorrecties in staat II (vgl. met het
variantencommentaar bij v.1 van p.1 uit dezelfde buitenvorm A); het invoeren van
de kapitaal in staat II maakt 'Padt' conform aan het hoofdlettergebruik elders in deze
glosse]; - i.m.4: staat I: Dwangh maeckt bangh; staat II: Dwang maeckt bangh; i.m.4 staat in staat I ter hoogte van v.72, in staat II ter hoogte van v.70 [door het
losmaken en het toevoegen van nieuwe spreuken in staat II van deze pagina is
i.m.4 op een andere hoogte vastgemaakt; staat II biedt hier een minder correcte
variant (i.m.4 sluit nl. direct aan bij v.72); waarom de spellingswijziging in staat II
werd doorgevoerd, is niet duidelijk]; - i.m.6: staat I: Wie int duyster eer soekt // sal
die inden lichten dagh // weder verliesen.; staat II: Wie in't duyster Eer // soeckt/ sal
die inden lich- // ten dagh weder verliesê.; - r.1 van i.m.6 staat in staat I ter hoogte
van v.81, in staat II ter hoogte van v.79 [door het losmaken van het zetsel en het
toevoegen van nieuwe spreuken in staat II van deze pagina is i.m.6 op een andere
hoogte vastgemaakt; staat II biedt hier een minder correcte variant; i.m.6 sluit nl.
direct aan bij v.82; verder bevat staat II een aantal petscorrecties t.o.v. staat I: de
hoofdletter bij 'Eer' ligt voor de hand en de spelling 'in't' is onmiskenbaar correcter].
ANNOTATIE - 57 En...passen: en het ene woord bij het andere te voegen; - 58-60
Om...bykans: om de zaak met veel succes af te handelen, of toch zo goed als; Borstels: stijve haren (van het varken); - bykans: bijna; - 62 Dat...lyen: dat zal ik niet
dulden; - 63 Als...neemt: alles bij elkaar genomen (WNT 9, 1834); - 64 Soo...vreemt:
dan komt me dat bijzonder vreemd voor (WNT 8, 2229 en 4, 1943); - 65 Flusjes:
aanstonds (WNT 3, 4592); - locken: lukken; - 66-7 Tussche...Neen: tussen waarheid
en leugen ligt een gebied waarin een neen verandert in een ja; - 68 droogjes: nuchter,
koeltjes, rechtuit; - 70 zeylen: voortgaan; - 72 Ongebonden isset best: ongetrouwd
valt te verkiezen (vgl. Harrebomée 1856-70, dl.2, 135 met o.m. verwijzingen naar
Gruterus, Cats, De Brune en Sartorius) (ook als stokregel door Anna Bijns gebruikt
in een refrein over het huwelijk); - 74 een Gelagh gaan teeren: wat ruim gaan
verbruiken; - 76 benier: gewoonte (dial. nevenvorm van manier; WNT 9, 203); - 78
Sluypert: nl. van de ene herberg naar de andere; - 79 van't...gat: met 'gat' worden
de drinkopening van een kan of beker en de opening van de mond bedoeld; - 80
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met...neus: nl. door het gulzig drinken; - 81 wat beurtme: wat overkomt me (WNT
2, 2281); - 82 Licht-Benyers: personen die het bij het duister houden; - i.m.2:
Houdt...Grille: zwijg over dwaze dingen (?); - i.m.2 sluit aan bij 'Wat een praat'
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(v.61); - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.72; - i.m.5: Quade...schade: slechte gedragingen
berokkenen je houding schade; - i.m.5 sluit aan bij v.76: 'benier'; - i.m.6:
Wie...verliesen: in het duister valt nl. geen eer te halen; - i.m.6 sluit aan bij v.82:
'Licht-Benyers'.

p.9
VARIANTEN - De gereproduceerde p.9 geeft staat II van buitenvorm B weer naar het
exemplaar 50.
i.m.3: staat I: r.1 en 2 van i.m.3 staan ter hoogte van v.95-6; staat II: r.1 en 2 van
i.m.3 staan ter hoogte van v.98-9 [wellicht perscorrectie in staat II: i.m.3 hoort
inderdaad veeleer bij v.98-9 dan bij v.95-6]; - i.m.5: staat I: r.1 en 2 van i.m.5 staan
ter hoogte van v.108-9; staat II: r.1 en 2 van i.m.5 staan ter hoogte van v.110-1
[wellicht perscorrectie in staat II: i.m.5 sluit met 'Stadigh gaen' inderdaad aan bij
'Staagjes gaan' uit v.111].
ANNOTATIE - 83 se schamen: ze schamen zich ervoor; - 85 Buyrt: wijk; - 86 vrijdjes:
ongehinderd; - 87 Neutjes: nootjes; noten kraken en bloempjes plukken werden wel
eens opgevat als metaforen voor erotische bezigheden (Mak 1959, 110); - 88 pruylt:
een droef of boos gezicht opzet; - jockt: stoeit, of ook: schertsend plaagt; - 89 Mienje
dan: denk je dan; - kruydigh: pittig, pienter, flink, opgewekt (WNT 8, 395); - 94 loost
Dael (...) Iasper Klimmer: de namen van beide herbergiers contrasteren met elkaar
(vgl. ook v.90-1: 'lange Sijtje' en 'korte dicke Trijn'); - 95 Faas: kennelijk heeft de
man zijn naam niet gestolen: 'faas' betekent immers ook 'doods, flets' (WNT 3,
4340); vgl. met v.98-9: 'Die niet al te bijster wacker // Loopt te biene'; - 96
Eens...graas: zo nu en dan (Stoett 1943, dl.1, 368); - 98 bijster: erg; - 100
hand-gaeuw: vlug met de hand; - 101 é seyt: gesproken; - 102 Dubbert: sufferd; 104 gaept: de mond wijdopen spert; - 108 trant'le: drentelen (WNT 17 1-2, 2048); 109 je.keuyer: je wil toch een kuierwandelingetje maken; - i.m.1: 'Pruylen hoort bij
"huylen", "jocken" bij "locken". "Jocken" (het hof maken) wordt overigens graag met
"locken" in verband gebracht: cf. p.127, i.m.3: "Wie jockt, // Die lockt"; vgl. ook in
Cats' Spiegel waar in de afdeling 'Liefdes Kort-sprake' meteen ook de context wordt
verduidelijkt: 'Veel ontrent het manne-volck te boerten en te gabberen/ en is u niet
te raden. Wie jockt, // Die lockt.' (Cats 1968, dl.1, 'Liefdes Kort-sprake, 48); - i.m.2:
Meenen mist: denken dat iets zo is (zoals men vermoedt dat het is), valt (soms)
verkeerd uit; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij v.98-100; - i.m.4: de slaap en de dood werden
beschouwd als de kinderen van de nacht (Hesiodus, Theogonia 214); vgl. ook bij
Van Mander: 'Nacht (...) hebbende in den armen twee kinderen: in den slincken/
een slapende wit/ dat den Slaep was: en t'swart op den rechten/ cromvoetigh was
de doot' (met in de marge als samenvatting: 'De Nacht, en des nachts kinderen,
den slaep en de doot ghebroeders' (Van Mander 1969, 'Vande Wtbeeldinghen der
o

Figueren', fol.124y ) (vgl. ook Porteman 1987, 150-3); - i.m.4 sluit met 'Slaep' aan
bij 'slaept' (v.103) en met 'spreken' bij 'praatje' (v.102).

p.10
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ANNOTATIE - 113 Geesje: een pretmaker; - 116 een Rochjen inje Tas: de betekenis
is niet meteen duidelijk: wellicht gaat het om een uitroep (?) met de betekenis van
'alle duivels' (?) (cf. de spottende voorstellingen waarbij een rog door zijn
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vreemde uiterlijke voor een duivel werd gehouden; cf. Vastenavond 1992, 122,
nr.60); of betekent het veeleer: is er je iets ergs overkomen (?) (vgl. nl. met WNT
13, 864), ben je van een hond gebeten, ben je door een rog gestoken (een rog
beschikt nl. over sterke stekels) (?); - 120 mit hunnigh strijck: met zoete woordjes
vlei; - 121 Alle...enden: alle gekheid op een stokje; - 123 gaan...zy: naast elkaar
gaan lopen (WNT 16, 42); - 124 al fy: verfoeilijke dingen (WNT 3, 4455) (ook
woordspeling op Fijtjes naam: je praat uitsluitend over Fijtje); - 126 verleggen:
versmaden, verstoten, terzijde laten (WNT 20 1, 782); - 128 dat ick meen: dat ik
voorheb; - 131 Tieloos: gele narcis, een ordinaire veldbloem (WNT 17 1-2, 93); Matelief: madeliefjes; - 134 varen: gaan; - 136 Koock: koek; - Nastelingh: een soort
strik of rijgdraad (WNT 9, 1861); - 137 twie sulver: twee zilveren; - 138 Schort-haeck
dier van gelde: dure schort- of rokspeld (Kiliaan 1972, 471); - 139 een Hartje: een
vrouwenbeursje (WNT 6, 41); - i.m.1: Gelijckenissen...geschiedenissen:
vergelijkingen, parabels, zinnebeeldige vergelijkingen, beeldspraak vat men
(verkeerdelijk) op als werkelijkheid; op p.203, i.m.1 licht Van de Venne dit nog verder
toe: 'Gelijckenissen beduyden het gene dat niet af-ghebeelt is'; - i.m.2: i.m.2 sluit
aan bij v.121; - i.m.4: met groote Gunst: met grote genegenheid; - een boeket van
'Tieloos' en 'Matelief' (v.129-31) mag inderdaad tot de 'kleyne Giften' worden
gerekend; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.133-4.

p.11
ANNOTATIE - 141 belesen: bekoren, verleiden, inpakken (WNT 2, 1719); - 142 eens:
samen; - 146 queelen: lijden, treuren (WNT 8, 751); - lusten: vermaken; - 152 Eens
in't vleysje: man en vrouw worden nl. verondersteld één lichaam (vlees) te zijn (Gen.
2, 23 en Mt. 19, 5); - 156 eenigh over-handt: dan weer eensgezind (WNT 3, 3832
en 11, 1737); - 157 wannen: waarbij het koren van het kaf wordt gescheiden; - 158
schuttel: schotel; - 159 noo'n: uitnodigen; - 160 Eens...past: in enigheid, want
onenigheid betaamt niet; - 166 derven: missen; - 167 weeligh: op genot belust (MW
9, 2026); - 168 garen: graag; - i.m.1: variant van 'Eendracht maakt macht' (cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 172 met verwijzingen o.m. naar Gruterus, De Brune en
Cats' Spiegel) en sluit aan bij 'eens' in v.142 e.v.; - i.m.2: woordspeling: 'eensaem'
(alleen) wordt hier tegengesteld aan 'gemeensaem' (samen); daarnaast sluit
'eensaem' ook aan bij het samen zijn zoals dit in v.143-62 ('eens') aan bod komt; i.m.3: Goedt...Re'en: zowel de bezittingen als het lichaam moeten gemeenschappelijk
zijn, zo zegt de rede, het verstand (?); - i.m.3 sluit aan bij v.152; - i.m.4: Elck...elck:
nl. door de volledige gemeenschap; - i.m.4 sluit aan bij v.155; - i.m.5: Twee-dracht
// Wee-dracht: wellicht: tweedracht draagt verdriet in zich, brengt verdriet voort; i.m.5 sluit aan bij v.160; - i.m.6: Lichte: lichtzinnige; - bleycke Doot: de 'pallida mors';
- i.m.6 sluit aan bij 'sterven' uit v.165 en bij v.167-8.

p.12
ANNOTATIE - 171 Maagde-lust: verlangens van de maagden; - 173 Ginsen vorde:
ginder; - 175 lijme-stangh: eig. de lijmstok van de vogelaar; hier toegepast op Lubbert
die Fijtje maar niet van zich kan afschudden; daarnaast wordt het type van de
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Kurmis-drangh: het gedrum van de kermis; - 177 buyte-menschen: boeren; - 178
is...wenschen: hoeft men er maar te vragen; - 181 Beurse-snyer: over de
aanwezigheid van de beurzensnijder op plaatsen van publiek vermaak, zie Pleij
1975-6, 108-110; - 182 luymt deur Vryer: loert tussen de vrijers door (WNT 8, 3247);
- 183 Wie...gevoel: wie is er (zo) verstandig (of: wie houdt er zijn verstand bij; nl.
om te beseffen dat men kan worden bestolen) of wie voelt er iets (nl. dat men beroofd
wordt); - 185 Mijnent-halven: wat mij betreft; - 186 Sleutel-raacks: haak waaraan de
sleutels werden gedragen of de sleutelbos zelf (WNT 14, 1709); - 187 drolligh doen:
dwaas, bizar gedrag; - 188 qualijck: nauwelijks (WNT 8, 687); - 189 Heyt an't bien:
om het been draagt; - schraaltjes: magertjes; - 190 wel kaaltjes: tamelijk versleten,
glad en glimmend (WNT 7, 633); - 192 sterck: overtuigend (WNT 15, 1509); een
krachtig verweer; door Fijtje (het blijkt uit haar repliek in v.193) wordt 'sterck' opgevat
als 'stevig', 'bestand tegen slijtage' - 193 slijt: brengt sleet aan op; - benopte: met
nopjes (kleine knobbelige oneffenheden in de stof) bezette; - Keursjes:
vrouwenrokken of ook keurslijf (WNT 7, 2694; cf. nl. ook v.190); - 194 Het...beursjes:
het maakt daarnaast gevulde beurzen lichter; - 195 Het bewijst al: het toont duidelijk
aan; - 195-6 Ick wil..stee: ik wil meedoen, als ik kon of als er gelegenheid voor was;
de passage is niet meteen duidelijk: wellicht alludeert de dichter op het feit dat
iedereen, begoed of niet, zilverwerk wil dragen (iedereen wil mee zijn); - i.m.1:
Maegde-lust: wat een maagd verlangt; - i.m.3: Niet...niet: de betekenis is niet erg
duidelijk: dat je iets niet bezit, doet je sparen (nl. omdat je niets uitgeeft), maar spaart
ook het bezitten van iets niet wat uit (nl. dat je geen geld meer hoeft uit te geven
om het aan te schaffen) (?); - i.m.3 sluit aan bij v.185-6: Fijtje heeft nl. geen zilverwerk
bij zich; - i.m.4: ghemeene: wijd verspreide (WNT 4, 1373); - i.m.4 sluit aan bij
v.187-91; - i.m.6: Over-vloedt hindert: men heeft last van weelde; - i.m.6 sluit aan
bij v.193-4 waarin de nadelen van het bezit in kwestie worden opgesomd.

p.13
ANNOTATIE - 199 Segh een reys: zeg een keer; - hiet: heet; - de Vent: nl. 'de Seun
van Gijsbert Kloetje' (v.198); - 200 sen kroost: nl. de kinderen van Gijsbert Kloetje;
- é kent: gekend; - 201 saffel: sukkelaar, strompelaar (WNT 14, 16); - leenen: leunen;
- 202 Watte platters: platvoeten (vgl. WNT 12 1-2, 2436); - 203 Sebol: lookbol (<
het Franse 'ciboule'); het WNT meent dat het als scheldwoord in oorsprong werd
toegepast op dikke mannetjes met vrij korte benen (WNT 14, 1266); - 205 Snacker:
prater, maar ook: snoever, opschepper (WNT 14, 2248); - 206 Fun: schelm, schavuit
(over de oorsprong van dit woord, zie WNT 3, 4706); - 207 eelen Baas: flinke,
voorname kerel; - 208 douwte Kaas: zachte kerel, zachte kaas (vgl. WNT 3, 2310-1);
- 209 Hebje...Meysje: ken je het meisje?; - 210 Roopse: roep hen; - een reysje: een
keer; - 214 bezyen: naast elkaar; - 215 Mart: de uitgestalde koopwaar en wat er
verder op de kermis is te zien; - 216 saft: zacht; - 217 Snadse: kwebbel (vgl. WNT
14, 2268); - laatme worde: laat me betijen, laat me mijn gang gaan (WNT 4, 2139);
- 218 vorde: ver (WNT 18, 1887); - i.m.1: vgl. met p.255, i.m.7: 'Omme-sien belet
voortganck'; - i.m.5: gewerden: geworden: betijen; - de betekenis van deze glosse
is niet meteen duidelijk: wat men laat betijen, draait gemakkelijk slecht uit (?), of:
wat men laat betijen, loopt vaak te ver uit (en heeft men dus niet meer in de hand)
(?).
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p.14
ANNOTATIE - 219 Gaawe: laat ons gaan; - een lutje: een beetje; - 220 'Kselse roopen:
ik zal hen (nl. Soetje Strijckers en Lammert Gijsen) roepen; - 222 braveeren: pronken,
pralen (WNT 3, 1160); - 224 Schamel-luy: schamel geklede lieden; - 225 hoe vaarje:
hoe maak je het of ook: hoe ga je zo vlug (WNT 18, 535 en 517); - 226 goelijck:
vriendelijk (WNT 5, 382); - 227 elckend'een: iedereen; - 228 re'en: woorden; - 229
puyck van klaarheyt: (spottend) toppunt van opheldering, sprekend orakel; - 231
hiet: heet; - 232 strack: daarnet; - 233 sen enge slinger-pompen: zijn nauwe
slingerende broekspijpen (WNT 12 1-2, 3218); - 236 Mop: lomperd, sukkel (WNT
9, 1122); - 237 Seper: zeker, voorwaar; - 238 klampen: greep, klauwen (WNT 7,
3365); - 239 'Twaar...brock: dat zou toch zo geen versmade brok zijn (WNT 20 1,
1501) (?) (vgl. nl. met Fijtjes reactie in v.240 e.v.); - 242 niet met allen: niemendal;
- i.m.1: moeyelijck: lastig, ongemakkelijk; - i.m.2: volgens Harrebomée 1856-70,
dl.2, 410 ook bij Sartorius; - i.m.3: Harrebomée 1856-70, dl.3, 82 met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en De Brune; - i.m.4: Gemack...lack: gemakkelijkheid
zonder dat dit geblameerd kan worden (?); - i.m.5: Het...glimp: het doffe schimpen
is zonder luister, schittering, zet geen luister bij (WNT 5, 92); - i.m.6: sonder gal:
zonder bitterheid; - i.m.6 sluit aan bij v.240-1.

p.15
ANNOTATIE - 245 Scheuk: vrouw, wijf; eig. hoer, slet (WNT 14, 529); - 246 mit sen
wantje: met zijn want (handschoen) (Kiliaan 1972, 653); - 249 Langsert: kerel,
jongeling (eig. < landsknecht, soldaat; WNT 7, 1076-7); mogelijk verwijst Langsert
daarnaast ook naar Lubbert die naast (langs) Soetje loopt en ook, als haar vrijer,
naar het meisje verlangt (cf. in dezelfde versregel: 'verlangen); - 250 scheets:
smadelijk, krenkend (WNT 14, 350) maar ook wonderlijk (WNT 14, 729); - bange:
benauwend, beklemmend (WNT 2, 967-8); - 251 Ben ick hier belet van: verhinder
ik hier; - 253 wat soume vryen: wat zou ik vrijen; - 254-5 Laat...Luyst'ren: laat de
kerel dan niet opzij staan luisteren; - 255 staet en kalt: staat te kletsen (hendiadys);
- 256 ralt: kletst (WNT 12, 215); - 258 leydt een steedje: is er nog een plaatsje vrij;
- 259 Schickje by: voeg je erbij; - 262-3 Maar...praat: maar ik wou daarnet je gesprek
niet onderbreken; - 264 hoofsche: galante, maar ook van het hof; verwijst wellicht
niet alleen naar de nabijheid van het Hof maar ook naar de prachtig uitgedoste
stedelingen die op de Haagse kermis rondwandelen; - 265 jou-luy mitje beyen: jullie
twee; - 266 Slincx...geleyen: links en rechts van mij leiden; - 267 schickje dan: schuif
wat opzij (WNT 14, 647); - ruymt de baan: maak wat plaats; - i.m.1: i.m.1 sluit aan
bij het wat lager staande v.251; - i.m.2: 'tGeluyster is sonder luyster: het toeluisteren
is (op zich) weinig luisterrijk; - i.m.2 sluit aan bij 'Luyst'ren' (v.255); - i.m.3: Lubbert
moet nl. de plaats bezetten die voor hem wordt ingeruimd; - i.m.5: ruygen: erg
behaarde, ruwe, maar ook (in aansluiting bij v.265-8) met de bijgedachte aan
ongemanierd en lichtzinnig.

p.16
VARIANTEN - De gereproduceerde p. 16 geeft staat II van buitenvorm B weer naar
het exemplaar 50.
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271 staat I: omje goet!; staat II: omje goet! [perscorrectie in staat II?; vgl. echter met
de variant in v.277; incidentele variant]; - 272 staat I: Hoort eens, Fijtje; wel hoe
soet; staat II: Hoort eens, Fijtje, wel hoe soet [perscorrectie (interpunctie) in staat
II]; - 276 staat I: S eper, 'tis; staat II: Seper, t'is [perscorrecties in staat II]; 277 staat
I: stooren !; stooren ! [perscorrectie in staat II?; vgl. echter met de variant in v.271];
281 staat I: spreeuwer; staat II: spreeuwer, [wellicht perscorrectie (interpunctie) in
staat II]; - 285 staat I: dingen; staat II: dingen. [wellicht perscorrectie (interpunctie)
in staat II]; 292 staat I: Asje deftigh vryen wil: staat II: Asje deftigh vrye wil
[perscorrectie in staat II: ter suggestie van de taal van boeren (?); vgl. b.v. ook met
v.9 ('schenne') of v.10 ('kenne') van p.6; een gelijkaardige tendens vindt men ook
in de varianten in v.1278, 1282, 1285 en 1286 van p.55]; - 296 staat I: dat ick het
laat.; dat ick het laat [perscorrectie in staat II of zetselschade in staat II?].
ANNOTATIE - 273 scheeren: voor de gek houden (WNT 14, 481); - 274 het schempen:
het schimpig spotten; - ombeeren: missen; - 275 Vaar: kerel; - maacktet niet te breet:
maak het niet te bont (WNT 3, 1182 met verwijzing naar deze passage); - 276 Seper:
zeker, voorwaar; - 277 alree: nu reeds; - 279 vreck: gierig, maar ook: meedogenloos,
onbarmhartig (WNT 23, 460 en 465) (?); - 281 je Dweyl: straatloper (WNT 3, 3734);
- spreeuwer: spotter (WNT 14, 3005); - 282 vry-borstigh: vrijmoedig; wacker-geeuwer: die ad rem zijn mond opendoet; - 285 Susje: stilletjes, kalmpjes
aan; of ook: zusje (in v.303 werd het door Lubbert althans zo begrepen); - 286-7
me...spreken: men kan wel samen zingen maar niet tegelijk spreken (zegswijze (cf.
'soo men seyt') die aangeeft dat men niet in de rede mag vallen) (WNT 14, 3014);
- 289 knibber-Moertje: twistziek vrouwtje (WNT 7, 4591 en 4596) (?); - 290 Wat...of:
wat zeg jij ervan; - 292 deftigh: zedig maar ook: verstandig, bezadigd; - 296 stracx:
meteen; - i.m.1: Door mallen II Sinnen vallen: bij het gek doen, blijft het verstand
achterwege; 'Mallen' en 'vallen' zijn twee semantisch voor de hand liggende en door
Van de Venne vaak gebezigde rijmwoorden: vgl. nl. p.7, i.m.2: 'VVijsen mallen, //
Kloecke vallen', p.84, i.m.5: 'Stoute Mallen // Schendich vallen' en p.219, i.m.5:
'Mallen // Vallen'; - i.m.1 sluit aan bij v.272-3: Lubbert maakt het volgens Soetje wat
al te bont en gebruikt niet meer zijn verstand; - i.m.2: Laet...hooren: doe de andere
spreken om iets te horen; m.a.w. vragen doet antwoorden (?); - i.m.4:
Geen...krencken: een (onuitgesproken) gedachte richt geen kwaad aan (vgl. de
variant: zwijgen en denken kan niemand krenken: Harrebomée 1856-70, dl.3, 16
met verwijzingen o.m. naar Gruterus, Cats en De Brune); - i.m.4 sluit zowel aan bij
'bedenck' uit v.285 als bij 'niet spreken' uit v.287; - i.m.5: eenvoudigh: eenvoudig,
maar ook: zonder meer, zonder bijbedoelingen; - onbegrepen: onberispelijk (WNT
10, 953).

p.17
ANNOTATIE - 297 drollen: gek doen, schertsen, spelen (WNT 3, 3413); - 298 op
rollen: losgeslagen (cf. v.299); - 299 ongemende: niet in toom gehouden; - 301
blaas: kinkel (WNT 2, 2761) (?); of betekent 'Wat een blaas' hier eerder: het is (toch)
helemaal niets; - speultje: spelletje; - 302 op een heultje: op een brug (waarbij gekust
werd) (WNT 6, 703); - 303 Gaaff: gaf; - die soete Sus: nl. Fijtje Goris; - 304 brave:
flinke, stevige (WNT 3, 940); - 305 Dattet...kaken: dat het klonk op je wangen; - 306
raken: aanraken, treffen; - 310 Quijle-bab: kwijlmuil (nl. bij het zoenen) (WNT 8,
781); - boene: eig. schuren (WNT 3, 151-2); - 311 geschent: geschonden (daarmee
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stellen: kreuken; - 318 beset: belegd, afgezet; - lobbe-spellen: spelden die gebruikt
werden voor de geplooide halskraag (WNT 8, 2525); - 319 'tHalsekleet: eig.: de
schoudermantel of de schouderdoek; hier in toepassing op de halskraag (WNT 5,
1691); - off: af; - 320 groff: ruw; - i.m.1: goet-willlghen: hier verkeerdelijk voor:
'goet-willighen': gewillige; - licht: gemakkelijk; - trecken: dichterbij trekken, aanhalen;
- i.m.4: vgl. met de uitdrukking: 'de baard maakt geen wijsgeer, anders was er de
bok goed aan' (Harrebomée 1856-70, dl.1, 24 met o.m. verwijzing naar De Brune);
- i.m.5: Keurlijckheyt: netheid, properheid (WNT 7, 2685); - is belettelijck: geeft
hinder, weert af; - i.m.6: Stekende dinghen: m.n. de 'Lobbe-spellen' (v.318).

p.18
ANNOTATIE - 321 gans-eelder-weken: bastaardvloek; eig.: bij Gods heilige week
(WNT 4-1, 250); - 322 keele-doockje: m.n. de halskraag; - 323 tamme Snaack: hij
heet dan ook Tamme Lubbert; - 325 loose: onbetrouwbare, valse, geslepen, schalkse;
- gaauwe: behendige, schrandere, listige (WNT 4, 349); - 326 reyn: net, mooi; slechjes: stil, koest (eig.: eenvoudig, WNT 14, 1615); - 327 Looft vry: geloof het
gerust; - watje voor jou siet: nl. dat Lubbert zich stil houdt; - 329 watte Soeters: wat
een makke kerels; - 330 Lobbers: sukkels (vgl. WNT 8, 2529-31); - Troeters: sukkels,
stakkerds, domoren (WNT 17 1-2, 3034); - 332 Puffen-heet: zeer heet, snikheet;
'Puffen-heet, en blaase-kout' betekent dan zoveel als: zo heet dat men moet puffen
(om het af te koelen) en zo koud dat men het door blazen probeert op te warmen;
vgl. met de naam van de alchemist in Jan van Houts loterijspel: ''Blasius Puf-int-vier';
de betekenis van v.331-2 is niet meteen duidelijk: hoeveel beginnen er niet te eten,
of het eten nu warm of koud is, m.a.w. kunnen niet wachten, grijpen elke gelegenheid
aan (hier i.t.t. Lubbert die beweert zich te kunnen inhouden) (?); - 333 Kluyver:
kluiver betekent nl. ook vrouwegek, snoeper (WNT 7, 4444); - 335 leppigh: zuur,
bits (WNT 8, 1601); - 336 sneegh: schrander, gevat; - 337 Fy: Fijtje Goris; - glimpigh:
aanzienlijk, eervol (WNT 5, 102); - 338 verbrubbelt: verdomd, vervloekt, verduiveld
(WNT 19, 898 en 996); - schimpigh: schamper; - 339 Looft: geloof het vrij; - 340 mit
een goet bescheyt: met een goede reden, grond (WNT 2, 1955); - 341 streeckjes:
speelse terechtwijzingen, plagerijtjes (WNT 15, 2141); - schootjes: schimpscheutjes,
steken onder water; - 342 minne-kootjes: minnekozerijtjes, amoureuze beuzelingen
(WNT 9, 777 en 7, 5463); - 343 Sommels: soms (WNT 14, 2510); - 343-4
Sommels...gaans: soms grommelt men op iets dat wel in orde is, omdat er iets
anders verkeerd gaat; - 345 scheye: weggaan; - 346 beye: wachten; - i.m.1:
Tegenwoordigheyt...gelooven: wat aanwezig is, gelooft men; - vgl. met p.28, i.m.2;
'Teghenwoordigheydt is sonder Faem' en p.78, i.m.3: 'Tegenwoordicheyt heeft de
Faem niet van doen'; - i.m.1 sluit aan bij v.327; - i.m.2: Die...brocken: nl. omdat men
te lang aan het ene been blijft kluiven?; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij v.343-4.

p.19
ANNOTATIE - 347 Slocker: sukkel (WNT 14, 1865); - vromen Langst: ironisch (vgl.
nl. met v.348): sterke, flinke kerel, landsknecht; - 349 Beckje: liefje, meisje (WNT
2, 1582); - huyfd': muts, kap (WNT 6, 1217)); - 350 Soo te gaan: zo maar weggaan
(cf. v.345); - 351 Nettert: net, mooi meisje; - 351-2 hoe...bekent:
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hoe heb je met die zo verliefde kerel (m.n. Lammert) kennis gemaakt; - 353
Roertet...dan: gaat het jou dan aan; - nijdigh guyltje: afgunstige kinkel (WNT 5,
1222); - 354 Butter-muyltje: eig. botermondje (als vleinaam bedoeld) (vgl. ook in
Van de Venne 1623, 25, v.403); bedoeld wordt Lubbert; - 355 Mit...finael: nl. om er
het laatste van te weten (?) (lett.: met zijn (nl. Lubberts) bedelen om het laatste wat
iemand anders bezit; WNT 4, 2340); - 356 dat...kaal: dat zou al te verregaand zijn
(?) (lett.: dat zou al te kaal, berooid lijken, nl. wanneer men bedelt om het laatste
bezit van iemand anders, cf. v.355); - 358 bewaren: in bedwang houden; - 359 segt
Fijtje: zeg eens, Fijtje; - 360 holl'bolligh: eig. oneffen (WNT 6, 883); hier echter ook
o

een toespeling op de naam Holland (cf. de toelichting bij fol.[[†] 4]v , i.m.5); - 361
Wat...fyen: waarom loop je zo graag 'fij' te roepen (cf.357-9); - 362 Moer: vrouw; 364 krijgt...scheen: loopt een (amoureus) blauwtje (WNT 14, 336); - 365 Puyckje:
voortreffelijke kerel; - 368 kladde: vodden; - 369 Hey de bras: wel allemachtig (WNT
3, 1142); - kijven: krakelen; - 370 Mans-gebreck: gebrek, tekort aan mannen; - het
wilder Wijven: het zal er (met deze vrouwen) nogal aan toegaan (?); - i.m.1:
Wie...ontbloot: wie zijn liefde niet kan verborgen houden, zal geen weerliefde krijgen;
- i.m.2: licht: gemakkelijk; - schickt: plaatst, verplaatst, maar ook: regelt; - i.m.2 sluit
aan bij v.363-4 en laakt de lichtzinnigheid waarmee Soetje van partner zou
verwisselen; - i.m.3: houbaer: houdbaar, wat men kan vasthouden, maar ook:
huwbaar; - i.m.4: Laet...kijven: laat het krakelen om voordeel te behalen, voorbijgaan;
doe er niet aan mee (?).

p.20
ANNOTATIE - 372 Rommel-beck: babbelaar, praatjesmaker; - 373 Wat een struyff:
wat een onzin (WNT 16, 213); - Kaartje: vriendin (WNT 7, 662-3); - 374 mijn: mij; 375-6 Noyt...wort: nergens, hoe ver ik ook kwam, wordt men zo beknord, bestraft
(WNT 18, 1887 en 7, 4567); - 377 veelen: dulden, verdragen (WNT 18, 1592); - 378
Hoe...schaveelen: moet ik soms maken dat ik wegkom (WNT 9, 1312 en 14, 313);
- 379 flusjes: daarnet (WNT 3, 4592); - 380 gansvijgen: schertsende bastaardvloek
(WNT 4, 251); - 381 'Tisje best: het is voor jou het beste; - houdt de jouwe: nl. je
plaats bij Fijtje (i.t.t. tot v.380 waarin Lubbert meent dat hij zijn plaats bij Soetje moet
behouden); - 382 goelijck: braafjes, netjes (WNT 5, 383); - heene douwen: (je tot
bij haar) drummen; - 384 Fockt niet wel: gedijt niet goed, gaat niet goed samen
(WNT 3, 4607); - 't is buyten reen: het gaat buiten alle redelijkheid, verstand; - 388
Wats: wat is me dat nu; - ten...val: het sluit helemaal niet, het raakt kant noch wal
(WNT 18, 246); - 389 mijn lieve leven: gedurende mijn (hele) lieve leven; - 390
streeck: terechtwijzing (WNT 15, 2141); - 391 Laff: slappeling (WNT 8, 916); - 392
straff: hard, streng; - 393 Sou...loopen: m.a.w. zou een meisje zich begerig om een
jongen tonen; cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 305, 330 en dl.3, 222 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - 394 hoopen: gedijen (?) (cf. WNT 6,
1076); - i.m.1: Rommelaers: druktemakers, praatjesmakers; vgl. met 'blaffende
honden, bijten niet; - i.m.2: beklijft: groeit in voorspoed, gedijt goed (?), of veeleer:
wordt duurzaam (?); - i.m.2 opgenomen in Harrebomée 1856-70, dl.3, 7, 371-2 met
o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius, De Brune en Cats; - i.m.2 sluit aan bij
v.380: ''khou mijn stee'; - i.m.3: in Harrebomée 1856-70, dl.2, 137 met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en De Brune; - i.m.4: Streken...breken: m.a.w.
terechtwijzingen hebben nog nooit iemand ten onder gebracht.
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p.21
ANNOTATIE - 397 Mengel-drabber: wellicht: scheldwoord voor iemand die de zaken
door elkaar haalt, verkeerd voorstelt (vgl. WNT 3, 3216 en 9, 522); cf. v.395-6; - 398
Tonge-schrabber: losse babbelaar (WNT 14, 998); - 401 Machmen...spreken: mag
ik ook niet mijn woordje doen (?); - 402 schitse: boze, onvriendelijke, kwetsende
(WNT 14, 729); - 403 Daar...verstoort: waar iemand anders zich aan stoort, waardoor
iemand verstoord wordt; - 404 Eer...woort: woorden kunnen iemands eer of schande
uitmaken; - 407 mé begrijpt: onder verstaat; - 408 Of...nijpt: waaraan het schort; 411 Spaa: spade; - 412 van...verstaa: over iets dat ik juist precies begrijp; - 413 e
seyt: gezegd; - kloocke: kloeke, flinke; - 416 droogh: droeg; - bitsen: bitsige; - 417
t'all' geluck: tot (mijn) groot geluk; - 418 of..baat: over voor- of nadeel; - 419 wat
ontklemt, of sluyt: wat losmaakt of prangt, m.a.w. alles; - i.m.1: 'Tis...streckt: het is
al goed wat geen kwaad gevolg heeft; - i.m.2: vgl. met v.358: 'Fy! die noyt haer
tongh bewaren!'; - i.m.3 selsaem: ongewoon, zonderling.

p.22
ANNOTATIE - 421 schavelen: weggaan; - 427 Iackje-Wijff en Hackje-Man: ter
aanduiding van het rapalje (WNT 5, 1537-8 en 7, 149); - 428 loens: vals; - lodder:
gemeen (WNT 8, 2544); - 429 Ick...of: ik ben er vast van overtuigd dat (lett.: ik geloof
niets tenzij); - sommencken: sommigen (WNT 14, 2511); - 430 afer-dencken:
achterdocht; - 432 Bey die Vrijsters: die beide vrijsters; - 435 Numment...Pracht:
niemand die tot de pracht van het hof behoort; - 436 Roertet: beroert het; - 437 trijpe
Muylen: fluwelen schoentjes (WNT 17 1-2, 2805 en 2809); - 438 goe Lammert: die
goeie Lammert; - 439 By...beydt: indien hij nog langer wacht; - 441 Wachter:
begeleider, maar ook: die op jou wacht; - 444 Selver: zelf; - i.m.1: lijdsaemheyt:
verduldigheid; - i.m.1 sluit aan bij v.423-4; - i.m.2: soo...gedocht: zo wordt er geen
kwaad over jou gedacht (waarvan je hinder 'nae-deel' zou ondervinden); - i.m.3:
roert: beroert.

p.23
ANNOTATIE - 445 keume: komen; - strackjes: meteen; - 450 Ongs...breken: Soetje
zal zich nl. van het gezelschap verwijderen om Lammert te gaan halen; - 451 en
gequel: en brengt slechts hinder aan; - 452 schickt...wel: past bijzonder goed; - 453
ombeeren: missen; - 457 Slieff: stil, zwijg (WNT 14, 1721); - 458 van angst besturven:
dood van angst; - 460 blint: verdwaasd; - vijs: lastig, humeurig; - 462 Heyter: heeft
zich; - op gaan reuyen: laten opjutten; - 463 mienden: dacht; - 464 wee: verdriet; 465 liepen dwalen: sloegen op hol; - 466 mijn...malen: mijn hoofd begon te draaien,
ik begon te mijmeren, te piekeren (WNT 9, 144); - 467 keur: keuze (tussen vrijers);
- 468 sy...leur: zij vindt me niets waard (WNT 8, 1692); - 469 'Tsus toch: stil toch; i.m.1: geen...heeft: geen zin in heeft; - i.m.2: Dubbel-gunst...wel: genegenheid van
beide kanten past goed (WNT 5, 1289); - i.m.2 sluit aan bij v.451-2; - i.m.3 altoos:
steeds, altijd; m.a.w. durf steeds goed te doen.
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p.24
ANNOTATIE - 473 gaan streven: verdergaan (WNT 15, 2205); - 474 re'en en stoffe
geven: verklaren, uitleg geven; - 475 verstiet: verstootte; - 477 decken: bedekken,
verborgen houden; - 478 gecken: het gek doen, mallen; - 479 lijdt: duldt, verdraagt;
- 481 schicken: voegen, passen (WNT 14, 649); - 482 kicken: laten horen; - 483
hartigh: hevig, vurig, met heel mijn hart; - 485 nae gint Paartje: m.n. naar Lubbert
en Fijtje die ginds staan; - 486 Lammert-Kaartje: Lammert vriend (WNT 7, 662-3);
- 488 swijgh...woort: zwijg dan weer een beetje (lett: en spreek een woord niet uit);
- 489 beleggen: te kiezen en te ordenen (WNT 2, 1696-7); - 492 Taay: ongenietbaar,
onaantrekkelijk, vervelend (WNT 16, 634); - stram: weinig levendig, stijf, stroef; slom: krom (WNT 14, 1866); - 494 'tBeest Laet-dunck: het dier dat laatdunkendheid,
verwaandheid heet; - 496 Geeft...Lant: over het hele land schittert; - 497
slacht...mijns-gelijcke: lijkt helemaal op mijn soort (WNT 14, 1481); - 499 Avecaat:
advokaat; - 500 'tRechte-krom...praat: het volgens het recht kromme, het echte
kromme terug recht weet te praten; - i.m.3: vgl. Cats 1968, dl.1, 'Sin-spreucken',
20 [30]: 'Swijgen en dencken // Kan niemant krencken'. Cf. ook Harrebomée 1856-70,
dl.3, 16 met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune; - i.m.5: vermogen:
verstand, denkkracht (WNT 20 1, 1467); - i.m.6: Geleert...standt: wie geleerd is,
hoeft niet vlug te wijken; - i.m.7 sluit aan bij v.499-500.

p.25
ANNOTATIE - 501 Steedsch' en Boersche: stedelingen en boeren;,- verscheele:
verschillen; - 502 streelen: vleien; - 503 kit'len...lacht: vleien (WNT 7, 3185;
Harrebomée 1856-70, dl.3, 36 met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius en
De Brune); - 505 Gaawe: laten we voortgaan; - schickje: zet je; - 507 knaps: mooi
(WNT 7, 4507); - knibber: goed, nauwsluitend (WNT 7, 4596); - 509 bocksen: broek
(WNT 3, 276); - 510 Streeft: ga verder (WNT 15, 2205); - flocksen: flukse, wakkere,
flinke; - 511 kreegje...schand: zou men op je schimpen en schande van je spreken;
- 513 bey: wacht; - 514 Swaare: staat in tegenstelling tot het trillen van Soetje (vgl.
ook i.m.4 en 5); - 515 Safjes: zachtjes; - 515-6 Safjes...geschien: Harrebomée
1856-70, dl.3, 24 met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune; - 517 Treet-saft:
een trage stapper; - 518 hoe...drijfje: hoe erg werk je toch tegen; wat ben je toch
tegendraads; - 519 gien deegh: niet in orde (WNT 3, 2325); - 521 Kroosje: kindje,
meisje (WNT 8, 366); - 522 Semel-Doosje: frivool (?) meisje (vgl. Kiliaan 1972, 482);
- i.m.2: Achtbaer...machtbaer: wat (door iedereen) geacht wordt, schijnt (daardoor
ook) machtig te zijn; - i.m.3: de betekenis van deze glosse is niet meteen duidelijk;
wordt hier met 'Op' en 'neer' verwezen naar de op- en neergaande beweging van
het rad der fortuin? Men zou de glosse dan kunnen parafraseren met: wie zich zowel
in voor- als tegenspoed rechtop en in het juiste spoor houdt, bewaart ook steeds
zijn eer (?); - i.m.4: i.m.4 sluit kennelijk met 'Te licht' aan bij het trillen van Soetje
uit v.513; - i.m.6: Verre-siende...voeten: vooruitziende lieden bewegen zich slechts
behoedzaam voorwaarts.

p.26

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

ANNOTATIE - 523 steegste: onbuigzaamste, stugste, koppigste; - 525 kreucken:
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asment...moet: wanneer je naar mijn mening vraagt; 528 Eerlijck: eerbaar; - 530
yemant...vermeten: een vermetel iemand; - 531 roemen: met een grote mond zeggen;
- by der gis: al gissend; - 532 deegh: iets goeds (WNT 3, 2324); - 533 dworsse-drijff:
gekibbel; - 535 hunnig-lecker: als honig zo zoete; - 536 te gaar: samen; - 537
Lanssert: flinke kerel (eig.: landsknecht); - 538 Danssert: die zijn passen weet te
zetten, een danser; - 540 Star-oogt: hou je ogen strak gericht; - 541 Voegje: houd
je; - plegen: het gewoon zijn; - 544 Quant: ironisch: een hele kerel; - 545 swapje:
met een zwaai, met wat gespartel (?) (vgl. WNT 16, 595); - i.m.1: dwee getuygen:
blijken van gedweeheid (?); - i.m.2: roemen: pochen; - i.m.3: marren: geraken niet
vooruit (WNT 9, 261); - i.m.4: biese: riet-stengel; - i.m.5: stout: stoutmoedig, dapper;
- i.m.6: Alle...Mackers: alle gezellen zijn goede gezellen (?).

p.27
ANNOTATIE - 549 effen: gelijk; - 550 scheelen: verschillen; - 552 min as twintigh:
jonger dan twintig jaar; - 553 Wel e raan: goed geraden; - 555 malargjes: op een
gekke manier sluw, listig, bijzonder listig (?) (Oudemans 1869-80, dl.1, 240); - 557
ontdeugen: niet meer deugen; - 558 Vlechje: m.a.w. vermeng; - 559 benijt, bemindt:
ofwel benijd, ofwel bemind; - 560 Kindt: ventje (WNT 7, 2990-1); - 561 getatert:
gekletst; - 563 Fy...gewach: laat van je horen bij Fijtje en Lubbert (?) (WNT 4, 2004);
- 564 All' geen dagh: dag allemaal (WNT 5, 347); - 565 wapper-koonen: de wangen
doen wapperen (en dus praten); - 568 aessem laen: ademhalen, inademen; - 569
ummers: in elk geval, toch; - 570 Stamert: stamelt (WNT 15, 603-4); - 572 Scholfert:
lomperd, vlegel (WNT 14, 788); - 573 Hoe...al: hoe gaat het ermee; - 574 Dubbert:
suffer, tobber; - i.m.1: Argh-mal is mal-argh: op een listige manier gek is op een
gekke manier listig (?); - i.m.2: behulp: hulpmiddel, steun; - i.m.3: wind-scheppende
longervack: de longruimte waarin de lucht zich verzamelt.

p.28
ANNOTATIE - 575 Wangt...scheen: want ik zag er daarnet niet beter uit; - 576 suyr:
stuurs, nors; zuur i.t.t. 'Soet'; - 577 k'Hem-sick-kuch: ik hum, kuch (WNT 6, 569 en
MW 7, 1114); - roesten: schor klinken; - 578 Dorst...k'hoe-hoesten: wanneer ik uit
volle borst durf hoesten; - 579 scheel: verschil (WNT 14, 330); - 580 mangelt: schort
(WNT 9, 196); - 582 gedoogen: dulden; Fijtje had er nl. op aangedrongen dat
Lammert zich bij het gezelschap zou voegen (v.441-8); - 583 los: ronduit, en ook:
dwaas (WNT 8, 1954); - lompigh: ongemanierd, ruw; - 588 Schouw: schuw; - te
druypen: mistroostig, bedrukt te gaan; - 589 stout: dapper, koen; - 590 leegjes: vrijuit
(WNT 8, 1214); - 595-6 Meet...laat: meet gerust met die maat waarmee je voor jezelf
laat meten (WNT 6, 1805); - 597 schootjes: scheutjes, schampschotjes; - 599 van
slincks-om-keer: een draai van links (WNT 8, 2451); - 600 lap om leer: gebruikelijker
was: leer om leer (eig. schoenzool): met gelijke munt terugbetalen; 'lap' hier wellicht
door Van de Venne gebruikt met de bijgedachte aan 'slag, klap' (cf. WNT 8, 1090
en vooral Stoett 1943, dl.1, 541-2, nr.1350); - i.m.1: lossen: kwijtraken (?); - i.m.2:
vgl. met p.18 i.m.1: 'Tegenwoordigheyt doet gelooven' en p.78, i.m.3:
'Tegenwoordicheyt heeft de Faem niet van doen'; - i.m.2 sluit aan bij v.581: 'voor je
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- i.m.4: in-berecht: recht aangedaan, vergolden; - de spreuk in i.m.4 is ontleend aan
Mt.7, 2; zie verder Harrebomée 1856-70, dl.2, 50 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus en De Brune).

p.29
ANNOTATIE - 601 Hey de bras: wel allemachtig (WNT 3, 1142); - vichten: vechten; 605 Lestent: onlangs; - worden: werd; - 606 Ionckers-jongen: heertje; - 607 poock:
korte degen (WNT 12 1-2, 3315); - 608 slinger-slagen: uithalen, houwen; - 610
'tGasjen: het kereltje; - 611 fel en stijff: flink en hard; - 612 te beucken: hard te slaan;
- 614 bloo: vreesachtig, laf; - 616 ruymen 't Landt: trekken zich terug (WNT 13,
1715); - 617 te worde: tot stand; - 618 om vorde: omver; - 619 dan: maar; - 620
weeck: ging uit de weg voor; - 623-4 Dat...oogen-blick: de betekenis is niet duidelijk:
zodat ik tegelijkertijd blij en bevreesd was (?); - 626 Hats: uitroep van minachting
(WNT 6, 124); - i.m.1: quaet-oudt: op een slechte manier oud; - de glosse sluit aan
bij v.606; - i.m.2: loopen: weglopen, vluchten; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 172
(met o.m. verwijzingen naar Servilius, Gruterus en De Brune); - i.m.3:
Onwetende...quaet: een fout waarvan men zich niet bewust is, valt nauwelijks ten
kwade te duiden (?).

p.30
ANNOTATIE - 628 Schick...gins: schuif wat op met jullie drieën daar; - 629 most:
moest; - kennen: cf. v.627 'Ken'; - 630 nae hoogheyt: naar wat verheven is; - wennen:
wenden; - 631 in-siet: kent, doorziet; - 632 licht: gemakkelijk; - aaren: anderen; 634 Dat: wat; - 635 quack: slag, klap, mep (WNT 8, 671); - 636 myen: mijden; - 637
gemienschop: omgang; - 638 meeren: vermeerderen, toenemen; - 639 smeet: een
slag, een klap (WNT 14, 2107); - 643 of: van (WNT 9, 1312); - 644 Ick...lof: ik trek
me hieruit terug, ik moei me er niet mee (WNT 11, 126); - 645 te hoven: op te tooien
(WNT 6, 1205), maar ook: aan het hof te verkeren (WNT 6, 1204); - 646 veer: ver;
- 649 Kal-op, kal-neer: allemaal praatjes (WNT 7, 911) (?); - 650 Geefje: begeef je;
- i.m.1: Onkentheyt: onbekendheid; - i.m.2: recht: juist, precies; - aen-merckt: kritisch
bekijkt; - i.m.3: genoeghelijck: aangenaam; - gunst: genegenheid, gunstige
gezindheid; - i.m.4: i.m.4 sluit evenals de vorige glosse aan bij v.637-40; - i.m.5:
mangelen: omruilen, verwisselen (WNT 9, 197); - vaste koopmanschap: betrouwbare
manier van handel drijven (WNT 7, 5409).

p.31
ANNOTATIE - 653 Hemme: hé zeg (WNT 6, 538); - 654 Deumis: ventje (WNT 3, 2457);
- gangs...schangden: bastaardvloek: eig.: Gods duizend schanden (vgl. Oudemans
1857, 115-8); - 656 Die...went: die zich van hier naar daar keert, die van de os op
de ezel springt; - 657 hem beklappen: kwaad van hem spreken; - 661 veyle: grage,
koopbare (WNT 18, 1366); - 662 bijster: erg, onstuimig (WNT 2, 2646); - 665 wie
datmen handelt: wie er met mij omgaat, of ook: wie mij aanraakt (WNT 5, 1904 en
1908); - 666 trantel-wandelt: ronddrentelt; - 668 'tGaat...deur: bedoeld wordt: het
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Nieuwe kost: nieuw voedsel; - 670
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spaartmen mit: laat men staan voor, zet men opzij voor (WNT 14, 2601-2); - 674
slissen: verminderen, ten einde te komen (WNT 14, 1829-30); - 676 een ouwe
Schuyt: een oude (en lekke) boot; vgl. nl. met Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie',
87: 'Die een ionghe vrouwe heeft/ en een oudt schip/ hoeft staegh wel te pompen';
- 677 beveynst: vals, veinzend; - 678 weetmen: weet (Soetje) me, kan (Soetje) mij;
- klouwen: krabben, maar ook: vleien (vgl. nl. v.680) (WNT 7, 3592); - i.m.1:
Ongestadige: onstandvastige; - i.m.3: Harrebomée 1856-70, dl.1, 217 en dl.3, 187-8
(met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.4: Harrebomée 1856-70, dl.1, 290 met
o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune.

p.32
ANNOTATIE - 679 Daartme...juckt: waar ik nu en eigenlijk nooit jeuk heb; - 680 besuckt:
op een ellendige, duivelse manier (WNT 2, 2193); - 683 elworts: elders (WNT 3,
4094-5); - 684 gaat treen: stapt, wandelt; - 686 quam te vooren: overkwam; - 687
ten...an: het ging mij niet aan, het betrof mij niet; - 688 een reys: eens; - 689
Isser...seggens: valt er ook van mij wat te zeggen; - 690 After-klap...weer-leggens:
tegen achterklap zijn geen tegenargumenten opgewassen; - 691 baat: voordeel,
winst; - 693 Vroet: wijs, verstandig; - 695 deusen Slocker: deze kerel (eig. slokop);
- 696 laft: babbelt, praat (WNT 8, 918); - roffelt: babbelt, klapt, snatert, afdreunt
(WNT 13, 857); - fleemt: vleit, vleiende woordjes spreekt; - 697 ken stoffeeren: weet
in te kleden; - 698 te scheeren: te bedriegen, voor de gek te houden; - 699
Maar...taan: maar ik laat het mij niet raken, ik laat het niet aan mijn hart komen
(WNT 16, 870 en 18, 931); - 702 Iy...minder: jij bent daarom nog niet minder waard;
- 703 geep: Oudemans verklaart 'geep' in deze passage bij Van de Venne met:
links, onhandig, verkeerd (Oudemans 1869-80, dl.2, 404) (?); - 704 Slinger-sleep:
iemand die met fladderende klederen ronddwaalt; - i.m.1: knippen: vallen, klemmen
(WNT 7, 4675) (hierbij wellicht ook met bijgedachte aan het bewegen van de lippen);
- i.m.2: wel-doen: goed doen; - i.m.4: Die...hoort: wie toeluistert zonder dat het
gehoorde hem hindert.

p.33
ANNOTATIE - 705 sleepe-zielen: met haar lijfje (een kledingstuk) ronddoolt, loopt te
pronken; - 707 slechjes: eenvoudig, gewoontjes; - 709 Staatigh: deftig, voornaam;
- 714 vijse vreemde vasen: vreemde praatjes (WNT 21, 467); - 716 Schier: vlug
(WNT 14, 562); - 717 trecktse...pekel: hekelt, berispt ze (Stoett 1943, dl.2, 48-9,
nr.1560); - 719 mit een treck: in een haal, trek; - 720 heet...beck: wat dus wijst op
dubbelhartigheid (ontleend aan één van de fabels van Aesopus) (Stoett 1943, dl.2,
485, nr.2532 en Tuinman 1726, dl.1, 186); Van de Venne heeft deze fabel van de
sater en de boer bewerkt als nr.9 in zijn Sinne-fabulen ter illustratie van 'Wie
dubbel-mondich spreeckt'. De spreuk die daar de verzen begeleidt, luidt: 'Bysonder
maeckt VVonder'. Vgl. hiervoor ook met het in margine dat v.719-20 begeleidt: 'De
Tong is een Wonder II En doet veel by-sonder' (eigen cursivering); - 723 as ick leeff:
zo waar ik leef; - 724 loose: listige, bedrieglijke; - 725 songder jocken: zonder liegen,
maar ook: zonder gekheid (WNT 7, 325 en 327); - 726 Strijck: Soetje doet haar
naam eer aan: strijken betekent immers ook: vleien (WNT 16, 68); - 727 een
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zeer (WNT 9, 653) (?); - al te maal: al te vaak, of
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ook: volkomen (?) (vgl. WNT 2, 291); - 730 Kluchje: grappigheid, zottigheid; - 732
helt over jou: is je toegenegen (WNT 6, 516), maar ook letterlijk: hangt over jou (vgl.
v.733); - i.m.1: De...verêeren: vrouwen hebben graag lange kleren, maar ook: lange
kleren zetten de vrouwen meer luister bij, geven aanzien, eer, status aan een vrouw;
- i.m.2: Statigh...matigh: deftigheid behoort tot de goede matigheid; cf. verder de
toelichtingen bij i.m.1 van p.3; - i.m.3: Cf. het commentaar bij v.720; - i.m.3 sluit aan
bij v.719-20; - i.m.4: Dubbelmondigh...bondigh: door de dubbelhartigheid spreekt
men nl. niet rechtuit of zonder omwegen (?).

p.34
ANNOTATIE - 735 Mit: meteen (WNT 9, 620); - 736 Dat...omvardt: dat ik bijna helemaal
omviel; - 738 veegje: iets kwaads, een roddel (WNT 18, 1054-5); - 742 een Steedsche
Paarde-Ryer: een ruiter uit de stad; - 743 een witte-brootjes Kindt: een gefortuneerd,
bedorven heertje (Stoett 1943, dl.2, 512, nr.2598); - 744 leegh-gaen: ijdel nietsdoen;
- 747-8 Geen...gaet: een boer begrijpt niet hoe een leeggaand heertje aan de kost
komt, waarvan het leeft; vgl. met de uitdrukking: ''tIs, zegt men, den boeren niet wys
te maken, hoe de soldaten aan den kost komen' (Tuinman 1726, dl.1, 126); - 751
dan...reys: dan gerust wel een keer; - 755 Wangt se heyter: want ze heeft er (nl.
van de vrijers); - 760 goet voer: goed voedsel, lekker eten; - i.m.1: Niemant...macht:
niemand lacht zo hard dat het zijn krachten te boven gaat, zodat hij geen krachten
meer heeft; - Lammert Gijsen heeft, zoals blijkt uit v.735-6, zelfs de kracht niet meer
om rechtop te blijven staan; - i.m.2: Ledigheydt: luiheid, het ijdel nietsdoen; - is
Voedster: werkt in de hand, geeft voedsel aan, zorgt voor; - cf. Harrebomée 1856-70,
dl.1, 461 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.3: cf. Harrebomée
1856-70, dl.2, 140 (met o.m. verwijzing naar Sartorius); - i.m.4: Ruymte kan derven:
overvloed kan iets missen (WNT 13, 737), maar ook: overvloed heeft wat te verliezen
(WNT 3, 2431); - Harrebomée 1856-70, dl.2, 233 licht i.m.4 toe met: 'Die vol-op
heeft, behoeft niets meer'; - i.m.5: lecker: kieskeurig (WNT 8, 1517).

p.35
ANNOTATIE - 761 versparen: verwisselen (WNT 14, 2601-2); - 765 Isset...rallen: valt
er op geen andere manier met jou te praten (WNT 12 3, 215); - 766 niemendalle:
helemaal niet; - 767 om tjockjes: voor de lol, slechts om te stoeien; - 768 En...glijt:
en je van de ene naar de andere wendt; - 773 rechjes: juist, rechtuit; - 774 slechjes:
eenvoudig (WNT 14, 1614-5); - 778 pompen: broekspijpen (WNT 12 1-2, 3213); 780 vol en soet: vol zoetigheid; - 781 Schreumer: bangerik; - 782 wangten: wanten;
op de gravure op p.271 wordt Lammert Gijsen inderdaad met wanten afgebeeld; 784 Doet...Mey: doe de maand mei geen oneer aan; - 785 verkleunen: van de koude
verstijven; - 786 Asmen...steunen: cf. de gravure op p.271; - 787 En...stroo: vgl. met
de gravure p.271; stro in het schoeisel hield de voeten warm; - i.m.1:
verliestmen...d'ander: verliest men soms het eigen bezit; m.a.w. komt men soms
bedrogen uit; - i.m.2: Van...breken: over zichzelf mag men razen (?) (Oudemans
1869-80, dl.1, 819); - i.m.3: Harrebomée 1856-70, dl.1, 173 met o.m. verwijzingen
naar Gruterus en Cats. In Cats' Spiegel wordt het gezegde opgenomen tussen
spreekwoorden die
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gemakkelijkheidsoplossingen voorstellen: 'Vreesje voor de blixem? soo duyckt',
'Een vergeten man/ isser best an', 'Ongebonden best', 'Luttel onderwints/ groote
rust' (Cats 1968, dl.3, 'Christelijcke Bedenckingen', 146).

p.36
ANNOTATIE - 790 kacke-hiels: pijnlijke winterhielen (WNT 7, 892); - 792
althans...deegh: nu niet in orde (WNT 2, 297); - 793 meenen: denken; - 794
Datje...scheenen: dat je een blauwtje hebt gelopen; - 795 stierje...boort: stuurt je
wandelen; - 797 Wilje wel-doen: wil je iets goeds doen; - gaat verschuyven: ga naar
een andere plaats; - 798 Loop...kluyven: m.a.w. trek weer op met Soetje; - 801
Subbert: sukkel, lummel (WNT 16, 434); - 802 nae: naar; - 803 al-kacks: kwansuis,
zogezegd (?) (vgl. WNT 7, 874); - 804 Roopt: roept; - 805 Schickje...'tjouwe: neem
meteen je plaats in bij je eigen meisje; - 806 Gaat...douwe: loop vooraan met Soetje
verder te drummen; - 809 Wilje...achter: wil je een Fijtje worden dat achteraan loopt;
- 810 Veeste-wachter: nl. doordat men achter iemand stapt; - 811 Isset...doen: is
dat niet de bedoeling (m.n. om een 'Fy gaat achter' of een 'Veeste-wachter' te
worden); - 812 bevroen: begrijpen (WNT 2, 2365); - i.m.2: dwingen: knellen, niet
passen (WNT 14, 745); - i.m.2 sluit met 'kleeren' aan bij v.791: 'wat ick anme dreegh'
en als geheel ook bij v.792; - i.m.3: lichtelijck: gemakkelijk; - cf. Harrebomée 1856-70,
dl.2, 446 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.4:
Achter-volgers...Voor-gangers: m.a.w. navolgers zijn geen gangmakers (?).

p.37
ANNOTATIE - 813 Luyster-praatje: afluisteraar; - 814 Van...Iaatje: m.a.w. van wat
twee geliefden elkaar zeggen; - 816 Steelt...niet: wie afluistert, steelt nl. het
afgeluisterde gesprek; - 817 Gaawe...me kander: laten we terug met elkaar gaan
(zoals ze oorspronkelijk liepen: Fijtje met Lubbert en Soetje met Lammert); - 818-9
Schickt...om: neem je plaats in en verwissel wat van plaats met iemand anders;
beweeg je wat, wat rechts, wat links en wat draaiend ('rechts' lokt nl. 'slincks' uit;
'slincks' kan echter ook krom betekenen en lokt dus op zijn beurt 'krom' uit: ter
aanduiding van het draaiende geharrewar), draait, ga een stapje achteruit en draai
je om (MW 7, 2550); - 821 Ick...Fijtje: ik (ben) nu opnieuw bij mijn Fijtje; - 825 Of:
indien; - 827 een lutje graagh: een beetje hongerig (WNT 8, 510); - 828
Iocksel...Maagh: honger kriebelt me in de maag; - 829 Mijn...smeeren: ik heb geen
zin om veel te slempen; - 830 'kHoor jy-luy: ik merk dat jullie; - 831 'kHeb...an: ik
ken hier; - 832 Rechte...licht: echte vrienden nodigt men gemakkelijk uit; - i.m.1: de
nijd kent nl. geen rust; vgl. hierover de in Pers' Nederlandse vertaling van Ripa's
Iconologia opgenomen verzen over de nijd: 'Geen slaep versteurt haer nachten
langh, // Maer stadigh is haer ziel belaeden. // In 't hert daer leyt een worm die
knaeght, // De dolle Nijd haer selven plaeght' (Ripa 1971, 351); de nijders zijn immers
traditioneel een constante bron van onrust bij de geliefden (Coigneau 1980-3, dl.1,
41 en 69); - i.m.2: Goet...wel: wat op een goede manier bij elkaar werd geplaatst,
past wel; - vgl. met p.56, i.m.4: 'Dat wel staet/ voegt niet qualijck'; - i.m.3:
Genoegen...voegen: tevredenheid impliceert inschikkelijkheid (WNT 6, 414); - vgl.
met Cats' Spiegel in het kapittel met spreuken 'Rakende de onderlinge plichten

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

tusschen man en vvijf': (Cats 1968, dl.2, 5): 'Een buyghsaem hert dat ken hem
voegen, // En wijsheyt laet

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

92
haer haest vernoegen'; - i.m.3 sluit met 'voegen' aan bij v.821 waar Lubbert zich
opnieuw bij Fijtje heeft gevoegd. Kennelijk wordt in dit in margine op de ambiguïteit
van 'voegen' gespeeld: Lubbert neemt vrede met zijn eerste liefde Fijtje door zich
bij haar te voegen, terwijl hij zich daardoor precies ook inschikkelijk betoont; - i.m.4:
vgl. met p.61, i.m.6: 'Wie Eer steelt // Die meer steelt' en p.216, i.m.4: 'Om Eer // En
meer' en met Cats' Spiegel in het kapittel 'Liefdes Kort-sprake': 'Let op u eer, en
houdse net, // Het witste kleet is eerst besmet' (Cats 1968, dl.1, 47); - i.m.5: haest:
vlug; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 442 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en
De Brune).

p.38
ANNOTATIE - 834 schaa-vrient: slempgast (eig. een vriend die schade aanbrengt); hengen: toelaten, gedogen (WNT 6, 574); - 835 Dubbel-teeren: met twee op iemands
kosten verbruiken (nl. Soetje én Lammert zouden zich dan te goed doen op kosten
van Kniertje Nicht); - 836 scheyt...off: doet de vriendschap teloorgaan; - 838 slijpt
de straten: loop wat doelloos door de straten (WNT 14, 1749); - 839-40 wat...wacht:
wat op moet wachten; - 842 Knapt...broopkje: eet de kruimels uit je broek op (WNT
8, 404-5); - 843-4 Die...gedeert: wie zich met een kleinigheid voedt, heeft nooit last
gehad van slempen (WNT 4, 1521); - 845 beschaamde kaken: nl. omdat men zich
als een 'schaa-vrient' gedraagt; - 846 Om...maken: om te kunnen smullen; - 847
schuymen: klaplopen, op de kosten van anderen teren; - 848 berecht:
terechtgewezen; - 849 Wongder: vreemd; - 850 wat...vooren: wat doet zich aan ons
voor, wat overkomt ons; - 852 mé: ook; - 853 'Kweet...vallen: ik weet niet wat er van
(de tafel) zou vallen (voor jou) (?); - 854 gien soppe smallen: op geen beetje, hapje
kijken (WNT 14, 2063 en 14, 2524) (?); - 856 Gast-in...genomt: een gaste word
genoemd; - i.m.1: teerende: slempende; - Harrebomée 1856-70, dl.2, 379 licht dit
gezegde bij Van de Venne verder toe als volgt: 'Schadelijke vrienden zijn zij, die
alleen vriendschap betoonen, om hun zelfs wil, en alzoo inderdaad met terende
vyanden zijn gelijk te stellen'; - i.m.3: Onbeschaemde...voedsel: onbeschaamde
stukken (dus kerels) geven weinig te eten; 'brocken' kunnen immers zowel verwijzen
naar kerels als naar voedsel (WNT 3, 1494); - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.846; - i.m.5:
Bederf...Ey: m.a.w. wees niet te zuinig; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 178 en dl.3,
177-8 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Servilius, Sartorius en De Brune).

p.39
ANNOTATIE - 857 dats een pretje: dat is pas een leuk meisje, iets leuks (?); - 858
Lecker-praat...vetje: woorden over lekker eten vormen nog geen vet hapje,
aangename woorden gelden niet veel (WNT 21, 145); - 860 hy...hooft: nl. van
teleurstelling omdat hij niets gekregen heeft; - 861 Nichjes-Nicht: nl. Soetje als nicht
van Kniertje Nicht); - staaje: blijf je nog staan; - 862 Soet vol wils: lieverd vol plannen,
Soetje vol bedoelingen (nl. om naar Kniertje Nicht te gaan) (?); - 863 asje sprack:
nl. in v.831-2; - 864 flus, oock of nou strack: aanstonds, of ook nu binnenkort (WNT
15, 2106-7); - 865 geleyen: begeleiden; - 867 of-scheyt: afscheid; - 869 Soet
geselschop: gericht tot Fijtje en Lubbert; - 870 Ondanck: ondankbaarheid; - 871
Van...bestaan: van mij of van mijn naaste verwanten; - 872 Hou los: laat me los; -
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mij zouden zoeken, weet dan dat ik bij jullie terugkeer wanneer ik honger begin te
krijgen; - 877 noodt: uitnodigt; - i.m.1: luttel: weinig; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
215 (met verwijzing naar o.m. Gruterus en Sartorius); - i.m.2: Goedt...quaet: een
goede begeleiding zorgt ervoor dat er geen kwaad kan geschieden; - i.m.3:
Derven...erven: bedoeld wordt: wie iets ontbeert, bezit het niet; - i.m.4: haest te
locken: gemakkelijk, vlug naar zich toe te halen.

p.40
ANNOTATIE - 878 Niet...Tasje: (hier valt) niet te kloppen op het geldbeursje (zodat
het geld eruit valt); - 879 gielen: azen op (WNT 4, 2340); - Keurs: geldbuidel; - 880
Vrienden...beurs: geldstukken; - 881 lienden: zou lenen; - 882 ronde Beurse-vrienden:
muntstukken; - 884 sift: verkrijgt, weet los te krijgen; - 885 Niet...geven: (hier valt)
niets te lenen of te geven; - 886 Daar...bedreven: daarmede is niets uitgericht; dat
stelt niet veel voor (WNT 2, 1231); - 887 Asset...schoogh: de betekenis van 'schoogh'
is erg onduidelijk: wanneer ik in nauwe schoentjes zit, ben je niet behulpzaam,
vrijgevig, inschikkelijk (?); - 888 Of...loogh: Lammert zou dan m.a.w. niet in
moeilijkheden verkeren; - 889 Vryers, Sack-vol-leugen-liegers: vrijers zijn leugenaars
die een zak vol leugens bijeen kunnen liegen (of: leugenaars met een zak vol
leugens); - 890 En...vuylbedriegers: en sommige (zijn) vuile bedriegers; - 892 re'en:
verstand; - 894 maackt...tegen: maak het toch niemand onaangenaam (WNT 16,
1257); - 896 gin dagh: goeiedag (WNT 5, 347); - 897-8 Wat...hinder: wat doet hij
anders dan min of meer onze liefde beletten en in de weg staan; - 899 breeck-spul:
spelbreker; - vanje kant: van je zijde; - 900 Van...laager-landt: van de hoger gelegen
wal naar het lager gelegen land (Lammert moet dus worden weggestuurd); - i.m.2:
scheydt vriendschap: jaagt de vriendschap weg; - vgl. i.m.2 met v.836: 'Schade
scheyt de vrientschop off'; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 241 met o.m. verwijzing
naar Gruterus, Cats en De Brune; - i.m.2 sluit aan bij v.881-2; - i.m.3: 'Tzijn...draegt:
m.a.w. geld is je beste vriend; - i.m.3 sluit aan bij v.882: 'de ronde Beurse-vrienden';
- i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 18 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en
De Brune); - i.m.4 sluit aan bij v.891-2; - i.m.5: Daer...maken: wanneer men ergens
een foutje aan bemerkt, dan hoeft men nog niet alles te verwerpen.

p.41
ANNOTATIE - 901 blijft alleene: Lammert neemt in deze verzen op zijn beurt afscheid
van Fijtje en Lubbert; - 904 gaare: graag; - 905 Noch...liever: maar nog meer; - 906
Bloetje: kerel, sukkel (WNT 2, 2878-9); - 907 flus: daarnet (WNT 3, 4592);al-gin-dagh: goeiedag samen (WNT 5, 347); - 908 gebeyt: gewacht (WNT 2, 1539);
- 909 schuyfje: ga je stilletjes verder; - 910 kluyfje: hier wellicht: treuzel je, aarzel je
(?); vgl. met i.m.3; het WNT verklaart deze passage bij Van de Venne minder duidelijk
met peuteren (WNT 7, 4443); - 911 Komje...an: kom je niet onmiddellijk; - 912 Weunt:
woon, blijf; - 913 Quetter-snetter: snaterende babbelgans; - wat...worde: wat gaat
er nu gebeuren, wat krijgen we nu; - 914 Tater-snater: babbelvent; - Jorde: vent
(eig. domme, droge, onnozele sukkel, WNT 7, 439); - 915 dra: meteen; - 916 volgdme
na: volgt men; - 918 deur de aarde: over de grond; - 919 Gien...haast: niets (zo gaat
het gezegde) wordt met haast gedaan; - 920 Of: anders; - verbaast: verrast; - 921
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Huy: hei (tussenwerpsel) (WNT 6, 1209); - stap an: stap voort; - rasjes: vlug; - 922
Houje tretjes: hou je in tred, blijf doorlopen; - i.m.2: Wie...verdriet: wie tevergeefs
wacht, zal teleurgesteld worden (nl. omdat hij te vergeefs wacht); - i.m.3: voor-baet:
voordeel; - langhe nae-smaeck: langdurige nasmaak; door veel en lang te kluiven
verliest men nl. de winst die men zou kunnen maken door niet voortdurend aan
hetzelfde been te blijven knagen, terwijl men bovendien een langdurige nasmaak
heeft van het kluiven aan dat ene been; - i.m.4: Beminje...dat: bedoeld wordt: als
je iets graag hebt, dan verwerf je dat ook (nl. doordat je er zo naar tracht en
voortdurend poogt om het te vinden); - i.m.4 sluit aan bij v.916 maar ook bij 'Minje'
uit v.915.

p.42
ANNOTATIE - 923 goelijck: zachtjes, kalmpjes aan (WNT 5, 383); - setje fier: neem
een fiere houding aan; - 924 sleept...kieremier: zwier en maak een kunstige draai
(WNT 7, 2794); - 925 scharle-beent: zet je benen wijd uiteen (WNT 14, 293); - streeft:
stap flink vooruit; - 926 Schongel-narremt: zwaai wat met de armen (WNT 14, 793
en 9, 1559); - puft: hijgt; - paggelt: loop een beetje waggelend (zoals ganzen) (WNT
12 1-2, 150); - 927 Setje...pruym: zet een preuts pruimemondje (WNT 12 1-2, 4092
en 4624); - 928 Sonder schuym: zonder dat er schuim op je lippen komt; - 930 laete
glippen: zich laten ontvallen; - 931 Wie...handt: wie op zijn woorden let en zijn handen
in bedwang houdt; - 934 neder-sacker: iemand die zijn fikse houding laat verslappen
(vgl. nl. met v.937: 'Maack geen bocchel as een Kater'); daarnaast wellicht ook
fecalisch bedoeld: iemand die wat naar beneden laat zakken (cf. nl. v.935: 'Die wat
vuyl, en mufjes stinckt'); - 935 mufjes: onfris; - 936 Trecke-schinckelt: trekkebeent
(WNT 14, 433); - hincke-pinckt: wat hinkend loopt; - 937 Maack...Kater: zet geen
hoge rug zoals een kater; - 938 Roche-belt: rochelt; - snater: toeter, neus; - 939
Schortje wangen: lett; bind je wangen op; haal je hangende wangen omhoog (WNT
14, 908-9); - 940 Sleck: slak; - 942 gesochte: uitgelezen (WNT 4, 2237); - 943
dat...toe: dat heb ik, daar zwijg ik over, dat houd ik gesloten (?); - 944 hoe: op welke
manier; - 946 Eer...vergeten: vooraleer ik het vergeet; - 948 slimmen: slechte, scheve
(WNT 14, 1773-6); - i.m.1: Is...moelijck: is welwillend niet lastig; m.a.w. is
welwillendheid niet een lastige zaak; - i.m.2: recht: juist; - baert: brengt (...) voort; i.m.4: 'tls...zijn: wat men beslist moet vinden, dat zoekt men onophoudelijk (WNT
18, 687-8); - i.m.5: cf. Harrebomée 1857-70, dl. 1, 135 (met ook een verwijzing naar
De Brune).

p.43
ANNOTATIE - 949 schick'lijck: passend, geschikt (WNT 14, 642); - 950 gebrecksel:
een gebrek; - 951 Hallif wijs: (is hij of zij nu) half wijs; - vreck: vrekkig; - 952
Hackel-achtigh: stotterend; - snel...beck: praatziek, rad van tong; - 953 Sever-lippigh:
kwijlerig; - 954 Hacke-billigh: met bultige billen; - 956 het...deel: m.a.w. iedereen
vindt een partner (vgl. met de huwelijksallegorie op Van de Vennes grisaille met de
banderol 'Elck moet sijn deel hebben'; cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §4); - 957 slechte:
gebrekkige; - 958 Borsjen: kereltje; - tammert: sul, sufferd; - 960 slim: slecht; - bockt:
als dat zijn bokkesprongen aangeven, als hij zich voordoet; - 961 al...douwen: maar
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zeker waar ze zijn en wat er met hen gebeurt; - 965 Lijckje: vergelijk je; - by: met; 966 twee...reysjes: twee keer; - 967 met: voor; - 968 waar...mijn: waarmee taxeer
je mij dan; - 969 By...wachten: met een schaapje dat men moet bewaken, hoeden;
- 972 verkracht: overweldigt; - fel betiert: hevig tegen je tekeergaat; - 973 bethoonen:
aangeven (?); - 975 Mit...Kruyt: met de bruids-krans; - 976 Daar...Bruyt: waarmee
jij, Fijtje, de bruid zou zijn; - i.m.1: de glosse sluit aan bij v.956; - i.m.2:
Elck...Daerom: alles heeft zijn reden; - vgl. i.m.2 met Visscher 1949, 70: 'Elck zijn
waerom': ook daar wordt het gezegde gebruikt om de geldzucht te illustreren; - i.m.2
sluit aan bij v.963-4; - i.m.3: bewacht: bewaakt; het feit dat men iets bewaakt, toont
al aan dat wat bewaakt wordt, de moeite loont; - i.m.3 sluit aan bij v.969.

p.44
ANNOTATIE - 977 al-ree: reeds; - 978 verde: ver; - 979 schickt: een regeling treft; gist: beraamt, meent te kunnen uitvoeren; - 980 veul-tijds: vaak; - 981 Praat...puysjes:
spreek over wat anders, over hondjes, katjes (WNT 12 1-2, 4773); - 983 kacke-stil:
privaat (WNT 7, 903); - 985 Meenjet...Fronsse: bedoel je het zo, mijn Fijtje die zo
graag de wenkbrauwen fronst (en dus boos is en kijft); - 986 frisse: flinke, wakkere;
- Gonsse: babbelaar (WNT 5, 399); - 989 deuntje: gekkigheid, grap; - kluytje: grap,
klucht; - 990-1 Wech...vracht: met deze zegswijze geest Fijtje aan dat zij niet meer
wil horen van Lubbert (WNT 14, 1170); - 992 meent...sacht: gaat zachtjes te werk;
- 993 tuyrtjes: vreemde, wonderlijke manieren van doen (WNT 17 1-2, 4374); - 995
stoffeertet mooy: kleed het mooi in, smuk het mooi op; - 996 een...gooy: een losse
zwier; - 998 een aar: iemand anders; - ten besten: te grabbel; - 999 Lijcke-liens: het
is me allemaal gelijk; - trap...staa: sta te trappelen; - 1000 vyer-genaa: vurige genade
(uitroep; cf. Fra.: 'de grace') (?); het is wellicht wat al te ver gezocht om hier woordspel
met het Latijnse 'virginea' (maagdelijke) te vermoeden; - i.m.2: rekenschap:
afrekening; - i.m.2 sluit aan bij v.979-80; - i.m.3: niet: hier wellicht: niets; - klappen:
spreken; - i.m.5: in't eerste: in het begin; m.a.w. de eerste ijver verslapt vlug; -i.m.5
sluit aan bij v.992 waarin wordt uitgedrukt dat men in de liefde niet te onstuimig mag
tewerk gaan.

p.45
ANNOTATIE - 1002-3 'kLick...doen: ik doe me niet anders voor dan ik ben; - 1004
vermoen: vermoeden; - 1005 troetje: sukkel, stakker (WNT 17 1-2, 3034); - 1006
wat...jy: waarover sprak je; - 1007 Doen as: toen; - 1008 niet...dingh: helemaal niets;
- 1009 quackjes: grapjes, malligheidjes (WNT 8, 672); - 1010 kacker-lackjes:
beuzelingen, grapjes (WNT 7, 908); - 1011 Schoot...speck: zei ik haar soms flink
de waarheid (WNT 14, 586); - 1013 goelijck: aardig, mooi, lieftallig (WNT 5, 381); 1014 moelijck: lastig; - 1015 Hiel: hield; - 1019 Flusjes: daarnet, zoëven; - 1020
Fijtje...sin: Fijtje valt op Lammert; - 1021 jockens: grapjes, leugens (WNT 7, 319); 1022 heenen lincken: wegsluipen (WNT 8, 2439); - 1024 Sijn besluyt: wat er in hem
omging; - was...slot: raakte kant noch wal (WNT 18, 246); - 1025 Krom-slom: erg
krom (WNT 14, 1866); - rechtvaardigh: wellicht als contrast met 'Krom-slom' (vs.
'recht-vaardigh'); - 1028 dwongh: onder de knoet hield; - i.m.1: af-keerlijcke:
verwerpelijke; - i.m.2: Spotten...verstaen: m.a.w. wie zelf spot, verdraagt gekheid
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(van een ander); - i.m.3: In-vallen...uyt-vallen: m.a.w. wie invallen heeft, brengt ze
ook naar buiten; - i.m.4: Open-hartigheyt...open-mondigheyt: wie openhartig is, zegt
ook wat hij denkt en doet zijn mond open.

p.46
ANNOTATIE - 1029 Dan: maar (WNT 3, 2274); - 1032 Al...duyr: wie suft, doorslaat,
blijft niet lang op een zelfde plaats (WNT 9, 144 en 3, 3682); - 1034 bejagen: trachten
voor zich te winnen; - 1035 van...langh: sinds lang; - 1036 Heyt...Soete-gangh: met
Soetje liep; - 1037 sonder missen: zonder dat ik me vergis; - 1038-9 as...wissen:
ongetwijfeld (MW 9, 2703); - 1040 mit...twien: met twee; - 1041 goedste: liefste; 1042 Bey: wacht; - 1043 Lubbe-quick: snelle Lubbert; - 1044 effen...oogen-blick: zo
plots, ineens; - 1045 vlotten: verdergaan, weggaan; - 1046 mit...vermeten: me
verstouten voor deze vraag (WNT 20 1, 1354-5); - 1047 quant: kerel, snaak; - 1051
Present: dat kostbare meisje (WNT 12 1-2, 4038); - 1052 e kent: gekend; - 1053-4
Strijck-Fransje (...) Vette Iansje: beide namen connoteren ook de rijkdom van Soetjes
ouders; - i.m.1: Ongestadigh // Ongenadigh: onstandvastig is al te erg (vgl. WNT
10, 1638); - i.m.2: Liever...verseeren: liever terugkeren dan zich pijn te doen (door
nl. verder te gaan); - i.m.3: Eerlijck: eerbaar; - en...geen: brengt geen voordeel aan.

p.47
ANNOTATIE - 1057 Om...weten: om haar bezit of om haar verstand (vgl. nl. met i.m.1);
- 1058 vermeten: stoutmoedig; - 1059 te spraack: wat aan de praat; - 1061
Lijcke-wel...belustigh: het lijkt wel of je geïnteresseerd bent; - 1064 En...gaan: dus:
waar hij thuis is; - 1065 Meugh-bet: eig. hier: Lammert die naar iets beters zoekt
(nl. Soetje), of wordt hier verwezen naar Fijtjes interesse voor Lammert? Ze zoekt
dan iemand anders en beters (dan Lubbert); - Lamme-Soet-an-raker: bedoeld wordt:
Lammert, de tamme vrijer van Soetje; - 1066 Pijn-Aker: een dorp even buiten Den
Haag; - 1067 Dellif-gaauw: plaats in Delfland, niet ver van Den Haag; - 1068 naeuw:
precies; - 1069 soo raaje: zo gis je; - 1070 Wanneer gaaje: wanneer stap je verder;
- 1071 'tSchijnt...ree: je lijkt niet veel zin te hebben, niet erg bereid te zijn (WNT 12
3, 998); - 1072 je...stee: je blijft zo verdomd op dezelfde plaats staan (WNT 2, 193
en 2501-2 en 15, 906); - 1074 flusjes...krijgen: cf. nl. v.1030-1; - 1078 Dellifs-biertje:
Delft was nl. bekend voor zijn brouwnering (Jol 1933 en Van Leeuwen-van Dijk e.a.
1985; over de moeilijkheden tussen Den Haag en Delft i.v.m. de brouwnering, zie
ook Timmer 1916); - 1079 Mom: soort bier (WNT 9, 1042); - 1080 noom kool: oompje
(WNT 9, 2118 en WNT 7, 5353); - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij 'goedtjen' en 'weten' uit
v.1057; - i.m.2: Nae-komers: kinderen; - voorderlijck: een voordeel; eig.: bevorderlijk
(WNT 22 1, 1182); - i.m.3: Loff...waen: eig.: de lovende woorden die men uitspreekt
terwijl men aan het gissen is (vgl. nl. Lubberts woorden over de afkomst van Lammert
en Soetje worden in v.1068 teruggebracht tot: 'Doch, 'ken weetet niets te naeuw'),
zijn slechts (gebouwd op) schijn, veronderstellingen.

p.48
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ANNOTATIE - 1085 eeltse-knobbel-handen: eeltige en knobbelige handen; - 1086
lippe-randen: lippen; - 1087-8 Daar...groff: waarvan men bijna een hutspot met
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vette en grote stukken zou kunnen maken, hakken; - 1089 strijcken: berispen (WNT
16, 41); - 1090 jou...blijcken: je gebreken aan het licht komen, worden gebracht; 1091 uytje sin: boos; - 1094 Duycker: duivel (WNT 3, 3577); - 1095 Schoffel-brockje:
slenteraar, lamzak (WNT 14, 767); - 1096 Hompel-pompje: strompelaar (WNT 6,
894); - douwte-kaas: zachte kerel, zachte kaas (vgl. WNT 3, 2310-1); - 1097
Todde-dick-neus: voddige dikneus (WNT 17 1-2, 296-7); - wiggel-slodder: waggelaar,
strompelaar (MW 9, 2458 en WNT 14, 1838); - 1098 Kibis-kobis: de precieze inhoud
van dit scheldwoord is niet duidelijk; - Modder-flodder: modderwroeter (vgl. WNT 3,
4565); - 1099 Ellif-ribbe: lange kerel (WNT 3, 4072); - slinger-slonck: waggelaar
(vgl. WNT 14, 1870); - 1100 Plugge-praccher: hoerenloper of ook: pronkende lummel
(WNT 12 1-2, 2604-5 en 3810-1); - Funne-fonck: dronken schavuit (vgl. nl. WNT 3,
4618 en 4707); - 1101 Langh-in't-wambis: luiaard (?) (vgl. luiwammes en WNT 8,
3301); - hasse-basser: vitter, ruziemaker (WNT 6, 112-3); - 1103 Henne-taster:
huissloof (WNT 6, 579-80); - 1104 Gorten-telder: keukenmoeial; eig. die de
gerstkorrels telt, die zich met alles van het huishouden inlaat (WNT 5, 450); hoetelaer: knoeier, treuzelaar (WNT 6, 827); - 1105 Bedde-schudder: het bed werd
nl. opgeschud om terug in vorm te komen; - 1106 Vyer-an-legger: jij die het vuur in
huis aanmaakt; - Spinne-pleger: eig.: iemand die op de spinnen let (WNT 12 1-2,
2505): vandaar dus ook zoveel als: huissloof; - 1107 Quijle-babbe: zeveraar (WNT
8, 781); - futsel-kous: prutser (WNT 3, 4717); - 1108 Roere-potje: keukenknecht
(WNT 13, 794); - mengel-sous: sausjesmaker; - 1109 Al-besnapper: kwaadspreker
(WNT 2, 2059); - snater-geckje: babbelaar; - 1110 Hallif-schickje: die alles half en
half in orde brengt (?); - 1111 Kever-kinne: jij met je scherpe kin (WNT 7, 2729); roffel-mondt: babbelaar (WNT 13, 857); - 1112 Troggel-sackje: bedelaar, afperser
(WNT 17 1-2, 3079-80); - i.m.1: Leelijck...Heer: m.a.w. noch een boer noch een
heer hebben er last van als ze lelijk zijn; - i.m.2: beveynsde: voorgewende; - i.m.4:
Veel...laacks: m.a.w. wie veel praat heeft, dient misprezen te worden (sluit dan aan
bij v.1109-10), of ook: wie veel praat heeft, weet veel kwaad te vertellen (sluit in dit
geval vooral aan bij 'Al-besnapper' uit v.1109).

p.49
ANNOTATIE - 1114 by elven: elf uur; - 1117 veyle: dikke, vette, 'weelderige' (WNT
18, 1361); - Schongel-broockje: waggelaar; eig. slingerbroek (vgl. WNT 3, 1577-8);
- 1118 neut: nootje; - 1121-2 Die...laten: vgl. met Van de Venne 1623, 14:
'Neuties-kraecken is goet, voor die niet veel en kunnen praten'; - 1123 knapt: bijt; 1124 gesnapt: gebabbeld (WNT 14, 2257); - 1128 Suycker-struyff: omelet met suiker;
- 1131 Rijsten-Brouw: rijstebrij (WNT 3, 1354); - 1132 wist...jouw: wist ik nog meer
voor jou te verzinnen; - 1134 Lusje...gien: heb je nu geen zin in; - 1136 Prol: een
boerenlekkernij (WNT 12 1-2, 4393); - monckel-goet: iets om op te knabbelen (WNT
9, 1075); - Garnaets-Jongen: garnaalverkopertje (WNT 4, 298); - tusschen
indringende: terwijl hij zich tussen de mensen door wringt; - 1138 goe-koop bouten:
goedkope garnalen (WNT 7, 2384-5); - 1139 Alykruycken: zeeslakken; - krul: gekruld
(WNT 8, 482); - 1140 Heete Kluyvers: begerige snoepers, maar ook: snoepers van
hete gerechten; - dul: gek; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v. 1113 waarin wordt gereageerd
op Lubberts inschatting van zichzelf in v.1093-112; - i.m.2: Ledigh...voort: m.a.w.
het ijdel nietsdoen heeft ongunstige gevolgen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 461
(met
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o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.3 Sonder...quaet: wie zwijgt,
zegt niets verkeerd; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 48 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus en De Brune); - i.m.3 sluit aan bij v.1124; - i.m.5: Lust ontrust: begeerte
brengt onrust mee; - vgl. i.m.5 met Cats 1968, dl.3, 'By-spreucken en gront-regels
tot onderhoudinge vande gesontheyt', 3: 'Wt lust // Onrust'.

p.50
ANNOTATIE - 1142 Maatje: vriendin; - 1144 ter smuyck: in het geniep (WNT 14, 2220);
- 1146 Mengel: mengeling, hoop (?); - 1148 'kHouje vry: ik betaal voor jou; - 1151
van me Kennis: van diegenen die mij kennen; - 1152 Sleeptmen...mondt: bekritiseert
men iemand; - 1153 Aerd-aeckers: aardnoten, aardeikels; - 1154 Schier: bijna; Hylijck-makers: huwelijksmakers, soort koek bedoeld als liefdesgift (WNT 6, 746-7);
- 1156 Elcke...kaack: m.a.w. stop je wangen vol met grote happen; - 1157
Oly-koockjes: oliekoekjes (gemaakt van meel, krenten, eieren en van stukjes
gesneden appelen, in raapolie gebakken) (WNT 10, 116); - Korentjes: krenten (WNT
8, 162); - 1158 Sincke-neutjes: bepaalde soort nootjes, zinknootjes, volle nootjes
(WNT 9, 2147); - 1159 jou Kleuters: jullie meisjes (WNT 7, 3991); - 1159-60 die...gaat:
vgl. nl. met v.1121-2; cf. ook de toelichting aldaar; - 1161 mongt: mond; Boockend'-Koockjes: boekweitkoekjes (WNT 3, 132); - 1162 Die...roockjes: die hier
goed roken, walmen; - 1165 schangde: schande; - 1167 proppe-muylen: met de
mond proppensvol kauwen; - 1168 slocken saagh: zag schrokken; - i.m.1:
Aenbiedingh: het aanbieden; - i.m.2: Goet...hoop: op een goede manier kopen is
op een aardige manier zijn bezit uitbreiden (?); - i.m.2 sluit wellicht aan bij v.1141-3
waarin Tamme Lubbert Fijtje goedkoop snoepgoed aanbiedt; - i.m.3: maeckt verwijt:
brengt verwijten met zich mee; - i.m.3 sluit aan bij v.1149-50; - i.m.4:
Aensien...snoeplust: bij het zien alleen al, krijgt men er zin in; - i.m.5: grage: begerige,
hongerige.

p.51
VARIANTEN - De gereproduceerde p.51 geeft staat III van binnenvorm G weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
1179 staat I: Kóómeny!; staat II + III: Kóómeny! [wellicht perscorrectie in staat II].
ANNOTATIE - 1169 koonen: wangen; - vervollen: vullen, volproppen; - 1170 Ofse:
alsof ze (m.n. de wangen); - 1171 En...graagh: en die (m.n. de apen) nog even
begerig grijpen; - 1173 Lansje: kereltje; - kluchtigh Knechje: gekke jongen; - 1174
toch: zeker (WNT 17 1-2, 269); - ick berechje: ik voorzie je van het nodige (WNT 2,
1847); - 1176 'benier: gewoonte; - 1177 hou...schorte-kleetje: hou je schort wat
omhoog; - 1178 schrompel-kin: met je rimpelige kin; niet voor niets heet dit Besje
ook Krimpers; - 1179 Koomeny: handelswaar, snoepgoed (WNT 7, 5358); - 1181
smaddigh: minachtend, boos (WNT 14, 2023); - 1182 beste-Moer: moedertje, vrouw;
- gebreeckje: mankeert je; - 1184 Morssebel: vuile slons; - 1186 Mijn...Waar: mij en
mijn waren; - 1187 dientme niet: komt me niet van pas; - 1188 biedt: (geen) prijs
bedingt; - 1189 Backe-lacke: de betekenis is niet meteen duidelijk: jij die fouten vindt
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hoofd gooien; - 1192 Tegen-lust...onsoet: m.a.w. tegenzin smaakt erg bitter; - 1193
stilt...buyen: laat je woede zakken; - 1194 Ey...duyen: ach, je mag het niet erg kwalijk
nemen; - i.m.1: Goede: mooie; - veylen: verkopen; - quade koopmanschap: slechte
koopwaar; - i.m.2: Handelschap...nut: met handel is iedereen bekend, maar de
handel is niet voor iedereen even nuttig; de spreuk komt o.m. ook bij Spiegel voor
(zie WNT 9, 1310); - i.m.2 sluit aan bij v.1179-80; - i.m.3: bemorssen: bevuilen;
m.a.w. al wie eieren koopt om op te eten, moet oppassen dat hij ze niet breekt
(waarbij hij zichzelf dan zou vuilmaken en waardoor hij bovendien deze eieren ook
niet meer kan eten); - i.m.3 sluit via 'bemorssen' aan bij 'Morsse-bel'; - i.m.4: i.m.4
sluit aan bij v.1190: 'Houdt jou gelt'; - i.m.5 Die...bedrogen: m.a.w. wie zijn waar
behoudt (i.p.v. te verkopen tegen een te lage prijs) komt niet bedrogen uit; - i.m.5
sluit aan bij v.1191: 'ick hou mijn goet'.

p.52
ANNOTATIE - 1195 weyger: weerbarstig, weigerachtig; - 1196 Veynsen...pijn: vrijsters
ondervinden geen last, geen hinder van hun veinzen; m.a.w. vrijsters hebben er
geen moeite mee om te doen alsof; - 1199-200 datmen...goets: dat men van iets
goeds, lekkers weggaat; - 1201 Houje...kangtjes: hou je zakdoek omhoog bij de
kanten; - 1202 Snoeyert: snoeperd (WNT 14, 2374); - wangtjes: wanten; - 1204
Schoondert: mooie, propere kerel; - slet: vod; - 1206 schodde: schudden; - 1207
Smeer: vet; - 1210 struyf... gaatjes: omelet met gaten (er waren dus te weinig eieren
gebruikt om de bodem van de pan volledig te bedekken); - 1211 sat: verzadigd; ook
al had ik op dat moment meer dan genoeg gegeten; - 1212 Die...wat: Lubbert maakt
zich hier alvast belachelijk: hij spaart kennelijk aan een omelet waarvoor te weinig
eieren zijn gebruikt (cf. v.1210); - 1213 Geckje: haal je gekheid uit; - 1214 vuns:
vreemd, vies; - dutter: een sufferd; - 1215 Die...Mouw: die weet waar het spek zit,
die overal van op de hoogte is, die afweet van huishoudelijke zaken (WNT 14, 2661
en 9, 1185); - 1218 braaf: flink (WNT 3, 947); - 1219 sorger: iemand die goed kan
zorgen (m.n. voor zijn huisgezin); - 1220 smoocken: roken; - i.m.1:
Aen-sien...aen-wencken: m.a.w. naar iets kijken brengt het ook in gedachten en
kan begeerte opwekken; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 310 en dl.3, 2 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en Sartorius); - i.m.2: Al...belet: al te zindelijk brengt
hinder aan; - i.m.3: sorgvuldigh: bezorgd, bekommerd, oplettend; - i.m.3 sluit aan
bij v.1212.

p.53
ANNOTATIE - 1221 Dat...seggen: dat (m.n. v.1219-20) is het gezegde van oude
mensen; - 1224 gaauwe: snuggere, slimme, schrandere (WNT 4, 348); - 1225
rnym...weten: grofweg of meer precies ('ruym' nl. i.t.t. 'naeuwer'); 'rnym' hier
verkeerdelijk voor 'ruym'; - 1226 Of...over-meten: of het langs de vier kanten afmeten;
- 1228 Weet-al: alweter; - 1229 Keuckelaer: kokkereller (WNT 7, 2586); 'theugel-schuyven: het verschuiven van de heugel (het verschuifbare, getande ijzer
waardoor men de ketel hoger of lager boven het vuur kan hangen); - 1231 braan:
braden; - 1232 As...gaan: als het wil vlotten met de inkomsten; - 1233 Louter: mooi,
flink (WNT 8, 3092); - 1236 smakigh: smakelijk; - e brouwt: gebrouwd; - 1237-9
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vandaag of morgen, wanneer men dat niet kan of wanneer men niet weet hoe men
dat moet doen; - 1240-1 Doch...gaande: maar ik maak geen
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eten klaar zoals je het hier (op de kermis) ziet terwijl je rondwandelt, terwijl je je
rondgang maakt; - 1242 wel verstaende: tot je goed begrip; - 1243 koockery: zaken
die ik kook; - 1244 smoockery: het braden (WNT 14, 2186); - 1245 Dats...angder:
dat is iets anders; - 1246 onder-sochte: beproefde; - i.m.1: Meet...snijt: meet in het
lang en in het breed (m.a.w. denk eerst goed na) voor je begint te snijden; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 47 en 62 met verwijzing naar Cats en De Brune; - i.m.2:
Winnende...tanden: handen die de kost verdienen, zorgen ervoor dat men eten
tussen de kiezen krijgt; - i.m.2 sluit aan bij v.1230-2; - i.m.3: keuckelen: koken (WNT
7, 2586); - i.m.4: Harrebomée 1856-70, dl.1, 118 (met o.m. ook een verwijzing naar
Sartorius) licht het gezegde verder toe: 'Gelijk het spreekwoord: Elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad, is dit mede genomen uit Matth. VI: 34'.

p.54
VARIANTEN - De gereproduceerde p.54 geeft staat III van binnenvorm G weer naar
het exemplaar 50. Staat I verschilt voor deze pagina niet van staat III.
i.m.5: staat II: o uwe-Ooren; staat I + III: Vrouwe-Ooren [zetselschade in staat II;
perscorrectie in staat III].
ANNOTATIE - 1247 Keucke-sorgen: werken in de keuken; - 1248 vorsse: verse; 1249 Siedt: kookt; - 1250 dat ter zye: zodat (het) aan de zijkanten; - 1252
drabb'...drijft: in de saus ronddrijft (vgl. WNT 3, 3215); - 1254 Duymelaer: potelaar;
- Smodder-smoocker: vuile, morsige braadkok(WNT 14, 2177) of ook: bradende
sudderaar (WNT 14, 2178); - 1255 Botte-schrabber: jij die de botten schraapt; Krimelaar: prutser, wriemelaar (WNT 8, 204); - 1256 Fimelaar: prutser (WNT 3,
4456); - 1257 Rogche-vilder: viller van roggen; - Haring-keelder: haringschoonmaker
(WNT 7, 2102-3); - 1258 Scharre-snyer: een schar is een kleine platvis; Schobbe-streelder: lett.: aaier van schubben; - 1259 Schommel-kock: keukenknecht
(WNT 14, 792); - 1260 Braassem-brader: die brasems braadt; - Brijsel-brock: die
brokken aan stukken hakt; - 1262 Stock-vis-klopper: het woord kloppen past
inderdaad bij stokvis: in de kluchtige literatuur wordt stokvis graag gebruikt als
komische benaming voor een pak slaag (Coigneau 1980-3, dl.2, 345); Mossel-quacker: mosselsmijter, mosselschudder (nl. om de mosselen open te
krijgen); - 1263 Leelijck-schreeuwer: die het op een lelijke manier uitschreeuwt; 1264 Hangde-van...Pieter-man: handen thuis als je (het steken van) de Pieterman
voelt (deze vis had nl. een sterke puntige doorn aan het kieuwdeksel; WNT 12 1-2,
1591); - 1266 kalle: geklets; - 1268 na...eysch: zoals het moet; - 1269 daver-becken:
mondgeklap (vgl. nl. met i.m.4: 'monden'); - 1270 berecke: meten, berekenen; 1271 wat...fléém: wat een gevlei; - 1272 Bockingh: niet alleen een soort vis, maar
hier ook: berisping, verwijt, standje (WNT 3, 273); - 1273 al-kacks: een krachtterm
hier (?); of: zogezegd, schijnbaar (?) (WNT 2, 273); - hiet...verstandigh: ga voor
verstandig door; - 1274-6 Bijster...ken: m.a.w. Lubbert, die zich vergist, denkt dat
ik goed uit de voeten kan en de handen uit de mouwen kan steken, nu het blijkt dat
ik iets over lekker eten weet; - i.m.1: de glosse sluit aan bij v.1246-52; - i.m.2:
duymelen: beduimelen; m.a.w. zonder iets vuil te maken, kan men niet eten; - i.m.3:
Nae...gevoel: men voelt dan dat men gewoeld heeft; m.b.t. v.1263-4: nadat je de
stekelige Pieterman betast hebt, voel je ook dat je hem hebt aangeraakt, je moet
de gevolgen dragen; - i.m.4:
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verkonden: verkondigen; - i.m.5: smekende: vleierige (WNT 14, 2084); - strijckende:
vleiende; - de glosse betekent dan ook zoveel als: vrouwen horen graag de
smeekbeden van vleiers; i.m.5 sluit aan bij 'fléém' uit v.1271, maar ook bij de verzen
1271-2 in hun geheel; - i.m.6: Mockelaers Smockelaers: smulpapen (zijn) snoepers
(WNT 9, 1013 en 14, 2189).

p.55
VARIANTEN - De gereproduceerde p.55 geeft staat III van binnenvorm G weer naar
het exemplaar 50. Staar II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
1278 staat I: schrabben; staat II + III: schrabbe [perscorrecties in staat II in v.1278,
1282, 1285 en 1286: de eind-n de in verschillende infinitieven worden naar analogie
met de overige infinitieven in v.1277-88 weggelaten; vgl. ook met de variant die in
staat II van de buitenvorm B als perscorrectie werd aangebracht in v.292 op p.16];
- 1282 staat I: brouwen; staat II + III: brouwe [cf. commentaar bij v.1278]; - 1285
staat I: Duymel-darmen; staat II + III: Duymel-darme [cf. commentaar bij v.1278]; 1286 staat I: vollen; staat II + III: volle [cf. commentaar bij v.1278]
ANNOTATIE - 1277 Kroote: bieten (WNT 8, 366); - Warmoes: groente, moeskruid; 1278 Peene-schrabbe: wortels schrapen; - 1279 Iuyne: uien; - 1280 blom-beslaan:
deeg maken; - 1281 freuyte: in een pan met kokend vet bakken; - Grutte meucke:
verbrijzelde graankorrels, gort weken (WNT 5, 1180 en 9, 648); - 1282 Geerste
brouwe: gerstebier brouwen; - Bry-pap: tautologisch voor pap; - beucke: hard slaan;
- 1283 Butter-smelte: boter smelten; - sien: koken, zieden; - 1284 Schuyme potte:
de potten laten schuimen (bij het koken); - Roock ontvlien: wat uit de rook gaan
staan; - 1285 Duymel-darme: darmen met de duimen bewerken (en dus vullen; vgl.
'Worste make' en v.1286: 'Beulingh volle'); - 1286 Beulingh volle: darmen opvullen
tot worst; - Silte-krake: hoofd-vlees, hoofdflakke maken (MW 7, 1117); - 1287 rooste:
op de rooster leggen; - quiste Kruyt: kwistig omgaan met kruiden; - 1288 Wist...uyt:
als ik nog meer daarover wist, zou ik het zeggen; - 1289 e seyt: gezegd, gesproken;
- 1291 kluyvingh: eten; - 1292 op...haar: zo precies, nauwkeurig; - 1293 Flusjes:
aanstonds (deze betekenis ook in v.1294); - 1295 Flusjes: daarnet; - geleen: geleden;
- 1298 Datje...wel: dat je meer dan goed; dus: beter; - 1299 of...zijn: of zou het (iets)
anders zijn; - 1301 sin: geest, gemoed (Kiliaan 1972, 486); - 1303 gaawe: laten we
gaan; - 1304 beurt: gebeurt; - i.m.1: beslagh: drukte, omhaal, maar ook: deeg,
beslag; - i.m.1 sluit aan bij v.1277-87, maar ook bij v.1280: 'blom-beslaan' (eigen
cursivering); - i.m.2: cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 30 en 381-2 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus). Vgl. ook met p.186, i.m.5: 'Hadden heeft niet' en p.174,
i.m.4: 'Hadden komt veeltijts te laet'; - i.m.3: Neen...nae: een neen en een ja zijn
zowel tevoren als erna slechts schijn; m.a.w. neen en ja, wanneer dat ook gezegd
wordt, is niet te betrouwen; - i.m.3 sluit aan bij v.1295-6 maar ook ruimer bij v.1295-9;
- i.m.4: de selve: nl. het verlangen; - bestandigh: gedurig, standvastig (WNT 2,
2113).

p.56
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ANNOTATIE - 1305 te gapen: rond te kijken; - 1306 kroel: gekrioel, gedrum; - slapen:
sluit aan bij het 'gapen' (geeuwen) uit v.1305; - 1310 van...gelijcken: van onze slag;
m.a.w. er lopen daar nog boeren rond; mogelijk is het echter ook
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ironisch bedoeld en verwijst het naar de opgepronkte kermisbezoekers (vgl. b.v.
v.1314-5); - 1311 Is...dencken: let eens op, kijk eens aan (WNT 3, 2414); - den
drangh: het gedrum; - 1312 bangh: benauwend, beklemmend (WNT 2, 967-8); 1313 Gaawe: laat ons; - 1314 Hey...decken: he, kijk eens hoe de joffers hun
aangezicht bedekken (nl. met een masker tegen de zon); - 1315 'tBackhuys: het
aangezicht; - bijte-baeuw: boeman; - 1316 luy: luid; - graeuw: snauw, grimmig woord;
- 1318 grille: gekke fantasieën, vreemde invallen; - 1320 Onder...Kint: bij jong en
oud; - 1321 sleep: stoet, gevolg, maar ook: voort-gesleep; - snipperijdjes: met allerlei
snufjes opgesmukte kleding (WNT 14, 2365); - 1322 zijdjes: zijde; - 1323 Hoe...doet:
hoe komt men op wat men (nu) doet (of draagt); - 1324 Voegtet niet: past het niet,
betaamt het niet; - 'tis...moet: het is goed als het zo hoort (als de mode het zo
voorschrijft); - 1330 focken: passen, betamen of ook: goed uitkomen (WNT 3, 4607);
- 1331 Eeldom: adel; - dee: deed; - 1332 mosten: zouden; - i.m.1: Verlet verset:
een belemmering verplaatst (MW 8, 2018); m.a.w. een hindernis doet je uit de weg
gaan; - i.m.1 sluit aan bij v.1306 'kroel' (het gedrum vormt nl. een obstakel om verder
te gaan); - i.m.2: Beschaemde onbeschaemtheyt: door het aangezicht te bedekken,
wekken de juffers de indruk beschaamd te zijn; het gaat evenwel om een
onbeschaamde modezucht; - i.m.3: Prangen...gemackelijck: m.a.w. de knellingen
die men zich op de hals haalt door de mode te willen volgen, verdraagt men
gemakkelijk.

p.57
ANNOTATIE - 1335 Slodder-brooken...frans: met wijde broeken lopen volgens de
Franse mode; - 1336 Lijckse...thans: zoals ze nu met smalle billen rondlopen
(vanwege de brede pijpen); - 1339 Breet de Baan: ruim de baan, maak plaats (WNT
3, 1192); - 1340 Heerschop: heerschap; - 1341 Staat-sucht: (ongeoorloofde) ambitie;
- leggen: liggen (hou ik van mij af); - 1343 stee: afstand; - 1344 'tWel-genoegen...vree:
vrede nemen met de toestand waarin men verkeert, maakt tevreden; - 1345
schendigh: schandelijk (WNT 14, 429); - mooyden: ons mooi maakten; - 1346
vertooyden: aan mooie kleren zouden vergooien; - 1347 Iuyst: enkel en alleen; 1348 slimmen: slechte (WNT 14, 1773-6); - 1349 Dreegmen: indien men (...) zou
dragen; - diere: dure; - 1351 heur: nl. van de anderen; - 1352 schoon...droogh: de
schoonheid en de droogte: (schaarste); m.a.w. uiterlijke schoonheid kost geld; 1355 prangh: dwang, knelling; - 1356 nieu-suchtigh: wat belust is op nieuwigheidjes;
- 1357 groeyt...grooter: wordt altijd groter, haakt steeds naar meer; - 1358
is...ontblooter: schudt alleen maar de beurs leeg; - 1359 snuffen: snufjes,
nieuwigheidjes; - 1360 komt...toe: valt onder de heerszucht van de weelde; - 1361
Mooy-onâerdigh: het slechte mooi; - geleken: vergeleken; - 1362 Maghmer...spreken:
mag men op een andere manier er zich correct over uitlaten; - 1363 ijslijck:
huiveringwekkend; - schrickend': angstaanjagend (WNT 14, 1066); - i.m.1: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 46 (met verwijzing naar Gruterus); - i.m.2:
Genoegh...overvloedt: m.a.w. genoeg is beter dan te veel; - i.m.3: bederft sich: stort
zich in het verderf; - i.m.4: Moeyelijck...moeyelijck: een mooiheid die heel wat lasten
met zich meebrengt, is behoorlijk lastig (?); - vgl. i.m.4 met p.14, i.m.1: 'Mooy is
moeyelijck'; - i.m.5: i.m.5 sluit met 'hoovaerdigh' aan bij v.1363 waarin met het 'Dier'
de krokodil als beeld voor de hovaardigheid wordt aangeduid; met 'onâerdigh' sluit
dit in margine aan bij v.1361: 'Mooy-onâerdigh'.
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p.58
ANNOTATIE - 1366 geheeten: genoemd; - 1367 t'onder-rockt: hem neervelt; - 1370
Beesten-scheerder: lett.: die dieren kaalscheert (en dus opeet); - 1371 Noyt-vol-was:
die nooit volgroeid was (vgl. WNT 22 1, 1082); - 1372 Koomt...op: komt hier te
voorschijn (WNT 11, 925); - 1374 deun: wellicht: gek, grappig (vgl. WNT 3, 2459);
- 1378 reyne Krameryen: mooie, keurige, nette koopwaar; - 1379 beneen: beneden;
- Saal: nl. de grote Zaal van het Binnenhof; - 1380 al-te-mael: allemaal; - 1383 om
niet-mend'al: gratis, voor niets; - 1384 'tsou...bien: het zou geld kosten als wij een
koopbedrag zouden opperen; - 1385 borde: schilderijen (op paneel) (De Pauw-van
Veen 1969, 125); - 1387 Neeringh: handel; - 1388 voor de handt: bij voorbaat (WNT
5, 1848); - 1391 Rijffel-loerdery: eig. een soort loterij waarbij men met dobbelstenen
werpt (WNT 13, 226); - i.m.1: vermetenheyt: vermetelheid, roekeloosheid; - i.m.2:
Reden: woorden; - slechte: eenvoudige; - ruchtbaer: luid, van groot gewicht (WNT
13, 1577-8); - i.m.4: Wie...windt: wellicht: wie iets graag heeft, wint het ook (?); i.m.4 sluit aan bij v.1390-4; - i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 27 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en Cats).

p.59
ANNOTATIE - 1397 'tLijckent...gewonnen: het lijkt alsof het reeds half gewonnen is;
- 1398 't trecken: nl. van de loten; - 1399 getrocken: nl. getrokken (van de loten),
maar ook aangetrokken (cf. v.1399); - 1404 Gecken (...) broen: gekken brengen
zotten voort; vgl. met p.204, i.m.8: 'Een Wijsen maeckter veel. // Een Sot broedter
meer' (zie ook Harrebomée 1856-70, dl.1, 213 met o.m. verwijzingen naar Gruterus,
Sartorius, Cats en De Brune); - 1406 Langsje: kerel, vent; - 1408 Krachtelijcke: bijna,
haast (WNT 8, 56); - 1416 morssigh: vuil; - vads: lui, vadsig; - 1417 Weeuwen:
weduwen; - 1418-9 Al...bloedt: allen die de lust tot trouwen door vlees en bloed voelt
jagen (lett.: al diegenen aan wie de voorsmaak van het trouwen door het vlees en
bloed ligt te woelen); - 1420 Eerste Min: het eerste (prille) liefdesgevoel; - 1421
borst...lachjes: barstte ik in lachen uit; - i.m.1: nl. wie iets uitkiest, verliest de overige
keuzemogelijkheden; - vgl. i.m.1 met p.262, i.m.5: 'Verkiesers, Verliesers' (vgl.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 74 met o.m. verwijzihg naar Gruterus); - i.m.1 sluit aan
bij v.1399; -: i.m.2: Gecks-Maer...Onwaer: geruchten die door een gek worden
verspreid, zijn niet juist; - i.m.3: loop: leven (WNT 8, 2808); - ydele niet: ijdele
nietigheid, maar ook: waardeloos lot (WNT 9, 1946); - i.m.4: Lagchen...Milt-vreugt:
lachen is de vreugde die in de milt ontstaat.

p.60
ANNOTATIE - 1423 Eng'len sin: inborst van engelen (MW 7, 1134); - 1424 hebben...in:
dragen duivels in zich; - 1425 bedaeaerje: hier verkeerdelijk voor 'bedaarje'; - 1426
hoe...bijster: hoe ga je op deze manier te keer (WNT 3, 3630); - 1427. Goe: meisje
(WNT 5, 334); - 1428 Lient...toe: spits je oren nog wat; - 1429 'tOuwe seggen: het
oude gezegde; - meldt de klaarte: geeft in alle duidelijkheid aan (nl. in v.1432); 1430 Wijse...staarte: wijze woorden beklijven, kloppen, zijn sluitend (vgl. WNT 15,
185); - 1432 en hongert niet: heeft geen honger; vgl. Harrebomée 1856-70, dl.3, 22
(met o.m. verwijzing naar Gruterus);

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

104
- 1434 flets: smakeloos; - 1435 vors: vers; - 1436 Dat...eysch: kost, voedsel zoals
het betaamt, zoals die gevraagd wordt; - 1437 Die...sturven: een vrouw wiens man
gestorven is; - 1440 As...narm: wanneer ik in de arm van mijn liefje (bedoeld wordt
de weduwe uit v.1437) zou liggen; - 1441 As...kuste: als ik ook niet op precies
dezelfde manier zou zoenen; - 1442 waackte: zou wakker blijven; - 1445 schouw:
mijd; - 1445-8 treurigh...koel: deze kwalificaties hebben betrekking op de weduwen;
- 1446 Dweep: dwaas, zot, suf (WNT 3, 3733); - 1452 Eer...krijgh: vooraleer ik ook
een veeg uit de pan krijg; - i.m.1: i.m.1 sluit wellicht aan bij het duivelen uit v.1426;
- i.m.4: Wat...staen: wat voorbij is, is voorbij; - i.m.4 sluit aan bij v.1437; - i.m.6:
ghekreuckte: geschonden.

p.61
ANNOTATIE - 1455 verstant: verstandhouding; - 1457 Swijgen...Nijdt-verwinner:
zwijgen overwint de nijd; - 1458 Kunst-versinner: iemand die kunst verzint,
voortbrengt, een kunstenaar. De 'Nijdt' (v.1457) wordt hier als tegenhanger van de
kunst vermeld (v.1457; vgl. Pigler 1954); - 1459 nummer: nooit; - 1461 met dit vers
begint de claus van Tamme Lubbert (v.1461-72); - al recht: het is allemaal juist, je
hebt gelijk; - 1463-4 By...woort: aangezien je mij bij elk woord tegenspreekt, je
voortdurend opmerkingen wil maken, je tegen mijn woorden wil afzetten ('komfoort'
<Fra. 'contrefort'; vgl. WNT 7, 5207 en 5314); - 1465 waar...blijven: wat er met de
tijd diende te gebeuren; - 1467 klucht: grapje; - 1470 sijn deeltje: zijn partner; vgl.
met de banderol op de huwelijksgrisaille: 'Elck sijn deel' (cf. dl.III, B, hoofdstuk 3,
§4); - 1471 de Hy en Sy: man en vrouw; - 1473 de sinnen: de geesten; - 1476
Sitt...d'as: van iemand kwaad spreekt (WNT 2, 715); - 1477 praats genoegh: genoeg
om over te praten; - 1479 Vyer...Nat: de vier elementen; - 1480 om-vat: begrijpt,
aangaat; - 1481 siften: bekritiseren; - 1482 vroomheyt: goedheid; - schiften: te
overwegen, na te gaan (hen naar hun vroomheid wil beoordelen en van elkaar
onderscheiden); - 1483 slim: slecht; - i.m.3: maeckt...mengel-klap: veroorzaakt geen
door elkaar praten; - i.m.3 sluit aan bij v.1461-2; - i.m.4: stom: dwaas, maar ook:
zwijgzaam; - i.m.6: Wie...steelt: m.n. omdat de eer de hele persoon aangaat.

p.62
ANNOTATIE - 1485 aar: een ander; - 1488 leggen: liggen; - 1489 hoe veulder-hande:
hoe veel er ook zijn; - 1491 loop aventuyrs: draait op goed geluk af, op goed vallen
uit (WNT 2, 784); - 1493 loove: wellicht: geloven, mogelijk ook: loven, prijzen; - 1494
hoove: galant te zijn, te pralen; - 1495 soo...wijdt: zo hoogdravend en zo breedvoerig;
- 1496 Dat...splijt: m.n. als gevolg van het 'hoog' spreken (cf. v.1495); - 1497
te...verkeeren: aan het hof verkeren, verblijven; Lubbert en Fijtje lopen nl. op het
Binnenhof (cf. v.1308); - 1499 Moer: aanspreking: vrouw, meisje; - 1508 Spijt:
rancune (WNT 14, 2797); - 1511 sommencke: sommige; - 1512 Eeldom: adel; i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 209 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en
De Brune); - i.m.2: kael...bont: arm en rijk; - Het...rondt: het moet de volledige ronde
(van het rad der fortuin) doen; - i.m.4: 'tEdel...off: het edele hof weet ervan, of: het
adellijke hof weet veel; - i.m.5: Hooge...aen-stoot: hooggeplaatste dingen worden
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wil lijden/ moet uyt de woel blijven') en p. 251, i.m.4 ('Die lange Neusen
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hebben lijden veel aenstoot'). Vgl. ook met Harrebomée 1856-70, dl.1, 361 (met
o.m. verwijzingen, naar Zegerus, Gruterus, David, Sartorius, Cats en De Brune) en
Stoett 1943, dl.1, 384, nr. 999; - i.m.5 sluit aan bij v.1505-8; - i.m.6: wroegt: heeft
wroeging; - vernoegt: die genoegen neemt, tevreden is.

p.63
ANNOTATIE - 1513 Huys-man: landman; - 1517 vermaken: vermaak; - 1524 toertigh:
lachwekkend, grappig, dwaas (WNT 17 1-2, 649); - 1525 Lestent: onlangs; an-gestoten: aan gestrompeld (WNT 1, 375); - 1526 na: naar; - 1527 re'en: reden;
- 1528 el-words heen: ergens anders naar toe; - 1532 Daagh-onthoudt...over-nacht:
tijdens de dag en ook gedurende de nacht blijft (vgl. met WNT 10, 1870); - 1533
Isje...kijcke: lijkt jou dat zo vreemd om te zien; - 1534 jouws gelijcke: gelijken van
jou, mensen van je stand; - 1535 hosse-bos: schokkend, stotend; - 1536 dwors:
dwars; m.n. in amazonezit; - 1537 aers-selinge van ter zye: ruggelings van opzij
(WNT 1, 595), m.a.w. in amazonezit; - 1540 sommels: soms; - swack...loom: losjes;
- 1541 watte: een beetje; - 1542 bouten: armen (WNT 3, 759); - 1543 voor-tijds:
tevoren; - i.m.3: Wt-lands...vreemdigheyt: een uitheems gebruik doet in het eigen
land vreemd aan; - i.m.4: Gedachten...vatten: gedachten grijpen vast ('be-grijpen')
zonder dat ze (letterlijk) vastgrijpen; - i.m.5: 'Hoe drolliger/ hoe beter': deze tekst
prijkt ook op de banderol van verschillende grisailles van Van de Venne met
boerendansvoorstellingen of met een kluchtige carnavalsoptocht (Plokker 1984,
124-33, nrs. 44-7).

p.64
VARIANTEN - De gereproduceerde p.64 geeft staat III van buitenvorm H weer naar
het exemplaar 50.
1546 staat I: sonderlinge, ; staat II: sonderlin ge ; staat III: sonderlinge, [de
(chronologische) volgorde van de staten valt hier moeilijk vast te leggen; men moet
rekening houden met de volgende scenario's: (a) staat > I > staat II (zetselschade;
de komma is losgeraakt; dat de letters 'ge' in staat II iets meer naar rechts staan
t.o.v. 'sonderling' dan in staat I zou hierbij trouwens als argument kunnen worden
gebruikt) > staat III (perscorrectie); (b) staat III > staat II (zetselschade; de komma
uit staat III is losgeraakt waardoor ook de 'ge' van plaats zijn verschoven) > staat I
(perscorrectie); (c) staat II > staat I (perscorrectie) > staat III (pers-correctie; het
teveel aan tussenruimte tussen de komma en de eind-e wordt weggewerkt)].
ANNOTATIE - 1545 keeren: veranderen; - 1546 sonderlinge: in het bijzonder of op
een vreemde manier; - 1548 quaat-schick: jij die iets kwaads beoogt, deugniet; 1549 vrocke: te mokken, op wraak te zinnen; - 1550 rélijck: volgens het fatsoen of
volgens het verstand; - focke: voegen, passen, betamen (WNT 3, 4607); - 1552
bennen't: zijn het; - 1553 lijdigh: verduldig, lijdzaam of ook in hoge mate (WNT 8,
2228-9); - 1554 een hangtje lienen: een handje toesteken, helpen; - 1557
Om...krijgen: om iets van jou te krijgen of jezelf te krijgen; - 1559 Yse-grim: knorpot
(WNT 6, 1387); - 1560 Kochel-sim: tuimelaapje (WNT 5, 405 en 14, 1359); - 1561
gans hondert: bastaardvloek (eig. bij Gods onde, bij Gods genade; Oudemans 1857,
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wel door Fijtje Goris uitgesproken; - 1563 Liefme soo: heb je me op die manier lief,
bemin je me op die manier; - stincke-bock: geile stinkvent; - 1564 me: mijn; daar...lock: hier mag je geen geluk verwachten, het zal je hier niet lukken (WNT 8,
3305-6); - 1565 lieve-
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loose: op een valse manier liefhebben (vgl. met WNT 8, 2900-3); - 1566 keume:
komen; krijgt men; - 1567 Heugtet: prent het in je geheugen: denk eraan; - 1568
Iou...seyt: jou ronduit de waarheid zegt; - 1569 hiete: noemen; - 1570 An een:
iemand; - i.m.1: Quaet...wel: het boze komt nooit van pas, komt nooit gelegen; vgl.
met p.109, i.m.5: 'Quaet is noyt goet'; - i.m.2: besuyrt: maakt zuur; het tweede deel
van deze spreuk komt ook elders voor (Harrebomée 1856-70, dl.1, 18 met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.3: reyne: eerlijk; - i.m.4: cf. de
voorstelling van het rad der fortuin; - i.m.5: Harrebomée 1856-70, dl.3, 47 licht deze
spreuk verder toe met: 'Die het niet goed met iemand voorheeft, moet niet met hem
omgaan. Deze spreekwijze bevat eene waarschuwing aan jonge heden van beiderlei
kunne, om eerlijk met malkandere om te gaan'; - i.m.6: van 's harten grondt: uit de
grond van je hart.

p.65
ANNOTATIE - 1571 heyt...val: sluit helemaal niet, raakt kant noch wal (WNT 18, 246);
- 1572 voor: in plaats van; - 1576 spits-vernufte gons: hier ironisch gebruikt:
scherpzinnig vernuftige slag (van de molen) (WNT 5, 399 en 14, 2864; vgl. ook met
Stoett 1943, dl.2, 36-7, nr.1534); - 1579 umment: iemand; - 1580 mordt: pruttelt
tegen, mort; - maalt: doet gek, is niet goed bij zijn verstand; - 1581 drayen: rond te
drentelen, ter plaatse te trappelen; - 1582 heene wayen: wegwaaien; - 1583 soele:
zwoele; - 1584 Tongh-gerucht: achterklap; - 1585 snappen: babbelen, kwaad te
spreken (WNT 2, 2059 en 14, 2257); - 1587 wiggel-wanck: al wiegelend en
wankelend; - 1588 Over-gullipt: bevuild, eig.: bekotst; - 1589 Niese: niezen; - rispen:
oprispingen hebben; - walgen: overgeven, willen braken; - wroegen: draaien, wringen
(bij het braken?) (Oude-mans 1869-80, dl.7, 981); - 1590 Geubel-schocke: al
schokkend braken (WNT 5, 180); - spoegen: spuwen, overgeven; - 1591 gien speck:
bedoeld wordt: helemaal niets (WNT 14, 2661); - 1592 voor...beck: voor onze mond;
- 1593 gaande maken: aan gang brengen; - 1594 Om...kaken: om te eten; - 1595
en vangtme niet: valt er niets te rapen; - 1596 As: zoals; - i.m.2: vgl. p.62, i.m.1:
'Elck is gebreckelijck': Harrebomée 1856-70, dl.1, 209 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus en De Brune); - i.m.3: dwijnt: verdwijnt (WNT 3, 3742); - i.m.5: Harrebomée
1856-70, dl.2, 478 en dl.3, 363 (met o.m. verwijzing naar Sartorius).

p.66
ANNOTATIE - 1597 ruymen: verlaten; - 1598 soete kruymen: lekkere hapjes (WNT
8, 404-5); - 1600 begruyst: vuil gemaakt, besmeurd (WNT 2, 1447); - 1601
Laat...betrappen: laat ons wat in Den Haag zelf rondwandelen; - 1602 al siende:
terwijl we rondkijken; - brockel-knappen: wat knabbelen, iets, opeten; - 1605
ondertusjes: ondertussen; - 1607 veer: ver; - 1609 keumt ribbe-sacken: komt kwellen,
komt plagen (WNT 13, 23); - 1610 smacken: gooien; - 1611 Deur de Trachter: door
de trechter: de dobbelstenen werden nl. in een beker geschud en belandden via
een trechter op het bord; - 1614 mis-dobbelt: niet de juiste ogen gooit, verliest met
de dobbelstenen; - wreker: de verliezer wil nl. revanche nemen; - 1615 Denekt...recht:
denk eens op de juiste manier, bekijk het eens vanuit de goede hoek; - gien gewelt:
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waarmee je geen prijs wint (WNT 9,
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1946); - te laten: achter te laten, neer te tellen; - 1617 beuren: gebeuren; - 1618
Guychelaars: goochelaars, kunstenmakers (WNT 5, 1215); - van heur weeren:
wegsturen, bij zich wegzenden, van zich afhouden; - 1619 Bloen: lieden; - 1621
houje binnen: zwijg, hou je in, hou het voor je; - 1622 Kalis: vagebond (WNT 7, 965);
- 'tkosje winnen: de kost verdienen; - 1623-4 Arremoe...gist: armoede zoekt naar
listen waar een rijke niet aan denkt; vgl. v.2415: 'Armoe soeckt List'. Vgl. ook
Harrebomée 1856-70, 20 en dl.3, 110 (met o.m. verwijzingen naar Sartorius, Gruterus
en Zegerus); op verschillende schilderkunstige voorstellingen heeft Van de Venne
het motto 'Armoe soeckt list' aangebracht; zie hierover verder Plokker 1984, 66-73,
nrs. 19-21; - i.m.2: versaden: verzadigen, voldoen; - i.m.3: Lichtelijck: snel, lichtzinnig
(WNT 8, 1961-3); staat in tegenstelling tot beswaerlijck: met veel last als gevolg.

p.67
ANNOTATIE - 1629 rechte kloecken: goede verstandigen (WNT 7, 4179-83); - 1631
benierlijck: op een eerlijke, fatsoenlijke manier (WNT 9, 205); - 1632 bedye: in
voorspoed leven, slagen (WNT 2, 1190); - 1633 Valsse Speulders: valsspelers; schouwen: uit de weg gaan, schuwen; - 1634 grouwen: gruwen; - 1637 lanssers:
kerels, jongelingen; - 1639 Krommediangte Spul: verbastering voor het spel van de
komediespelers, of ook: de kermistent van de komediespelers; - 1642 deur een
Mens: in één persoon (de komediespeler weet nl. verschillende karakters uit te
beelden); - 1648 baart: schreeuwt (WNT 2, 1018); - 1649 drillen: trillen; - 1650 de
Kunst: de (vertoonde) kunst(jes); - 1651 speulen: vertonen; - wongder dra: bijzonder
snel, vlug; - 1652 Om...na: om het voorbeeld na te volgen; - i.m.1: by: door; - i.m.2:
Vliedt: vlucht weg; - i.m.3: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 248 (met o.m. verwijzingen
naar Erasmus, Gruterus en De Brune); - i.m.3 sluit aan bij v.1639-44; - i.m.4:
Boeven...Troeven: de betekenis is niet geheel duidelijk: boeven kunnen niet zonder
het kaartspel (WNT 17 1-2, 3052), kunnen niet zonder gelukskaarten; - i.m.5: zie
over deze spreuk: Harrebomée 1856-70, dl.1, 223 met o.m. verwijzing naar Gruterus
en De Brune; vgl. ook Stoett 1943, dl.1, 246, nr.621. Van de Venne gebruikte de
uitdrukking ook als motto op één van zijn grisailles waarvan de voorstelling evenwel
nagenoeg onbekend is gebleven (Plokker 1984, 135, nr.48); - i.m.5 sluit wellicht
aan bij de vreemdsoortige voorstelling uit v. 1648-52, meer in het bijzonder bij v.1648
door de tegenstelling tussen 'geleerder' en 'Sotje'.

p.68
ANNOTATIE - 1653 sonder dringen: zonder drummen; - 1654 Op...springen: bedoeld
wordt: staat op een koord een vrouw te dansen; - 1655 onbeschaamt: een blijk van
onbeschaamdheid; - 1656 'tWijve-klimmen: het (op een koord) klimmen van een
vrouw; - 1659 lichte-vreugt: lichtzinnig plezier, vermaak; - 1662 benje...lusten: heb
je erg veel zin; - 1663 tot begaap: om te kijken; - 1664 Straalt...op: richt je blikken
naar; - 1665 kogchelt: buitelt (WNT 5, 405); - 1666 bogchelt: als met een bochel
omhoogsteekt (nl. door het buitelen); - 1668 loose: onbetrouwbare, valse, geslepen,
schalkse; - 1670 menieren: wijzen; - 1672 wanneerder...malt: wanneer hij de scène
komt opgestoeid (WNT 9, 153); - 1673 treckje: greep, haal; - 1675 Noyt...vat: nooit
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sim, een aap; WNT 14, 285); - 1682 Wis: zeker; - besuckte: vervloekte, verdomde,
dekselse (WNT 2, 2193, 2501-2 en 15, 906); - streken: schampen; - i.m.1:
Winst...schande: het vooruitzicht op winst maakt dat men geen oog meer heeft voor
de schande die met het behalen van die winst gepaard gaat; - i.m.2: vgl. met 'Nood
zoekt / vindt brood': Harrebomée 1856-70, dl.1, 95 en 97 (met o.m. verwijzingen
naar Gruterus en De Brune); - i.m.2 sluit aan bij v.1657; - i.m.5: cf. Harrebomée
1856-70, dl.3, 4 (met o.m. verwijzing naar De Brune).

p.69
ANNOTATIE - 1683 oolick: nietig, onaanzienlijk, maar ook: dom, lui, lelijk, slecht, of
ook: doortrapt en slim (WNT 11, 10-3); - 1685 Schranckel: waggelaar (WNT 14,
988); - 1686 op-snappe: opeten (WNT 11, 1217); - 1688 drinckt: het roken werd
vaak met drinken aangeduid; - 1689 lieve Sackje: lieveling; - i.m.2: gapen: sperren
de mond wijd open, of ook: kijken begerig; - i.m.3: Leelijck-lecker: op een slechte
manier lekker.

p.70
ANNOTATIE - 1693 toebacke: tabak roken; - 1695 brouw: brij (gort met karnemelk)
(WNT 3, 1587); - 1696 goet suyp-voor-jouw: een drankje voor jou; - 1697 lurcke:
roken, zuigen; - 1698 wacker: flink, hevig; - schurcke: (in de handen?) wrijven; 1699 halven...plet: een half schurftige vent (WNT 14, 1218 en 12 1-2, 2615); - 1700
een...verset: iemand die zich (de vlooien) krabt; eig.: iemand die hen (de vlooien)
verplaatst; - 1701 looft: gelooft; - 1702 bijster...geriefje: bijzonder aangenaam
voordeel, gerief; - 1703 kleynen: weinig; - 1704 Licht: gemakkelijk; - 1706 Qua:
slechte; - 1707 lijck...slack: cf. het slijmspoor van de slak; - 1710 Vochtigh-sincken:
het naar beneden zakken van het vocht; - doetse: laat hen (m.n. de ogen); - 1711
lijdigh licht: een bijzonder, sterk gezichtsvermogen (WNT 8, 2228 en 1913-4); - 1712
An...gesicht: aan zwakke en tranende ogen (WNT 8, 1293); - 1716 blaan:
(tabaks)bladeren; - 1717 duyre: gezond blijven (WNT 3, 3668); - i.m.2: haest: vlug;
- i.m.3: Soet...wijl: het zoete kwijlen (als gevolg van de tabak) is slechts een tijdje
goed; - i.m.4: weetnieten: dommeriken; - bedaegde: volwassen, rijpe; reden-kenners: verstandige mensen; - i.m.5: tot...ogen: voor slechte, zieke ogen; heelsaem: geneeskrachtig; - gestoote: gekwetste; - leden-plaetsen: plaatsen op het
lichaam; - zie over Van de Vennes uitlatingen over tabak, dl.III, B, hoofdstuk 5, §1.

p.71
VARIANTEN - De gereproduceerde p.71 geeft staat III van binnenvorm I weer naar
het exemplaar 50.
1738 staat I + II: Vanje krachten van Toebackjes; staat III: Vanje krachten uyt
Toebackjes [cf. commentaar bij de variant in de custode]; - custode: staat I: Doc.h;
staat II + III: Doch [de (chronologische) orde van de staten valt hier moeilijk vast te
leggen; in v.1738 werd 'van' vervangen door 'uyt' (herhaling van het voorzetsel in
v.1738 wordt; vermeden) of omgekeerd (de vervanging van 'uyt' door 'van' brengt
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kan liet gaan om zetselschade (de 'c' is lichtjes verschoven in het zetsel) of om
perscorrectie (de 'c' wordt op gelijke hoogte gebracht van de
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andere letters in 'Doch'); voor de chronologische volgorde van de verschillende
staten moet men dan ook met de volgende mogelijkheden rekening houden: (a)
staat I > staat II (perscorrectie in de custode) > staat III (perscorrectie in v.1738);
(b) staat II > staat I (zetselschade in de custode) > staat III (perscorrectie in v.1738
en in de custode); (c) staat III > staat II (perscorrectie in v.1738) > staat I
(zetselschade in de custode); (d) staat III > staat I (perscorrectie in v.1738 en
zetselschade in de custode) > staat II (perscorrectie in de custode)].
ANNOTATIE - 1719 benier: manier; - 1720 Dommetoor...Brabbel-bier: komische
verbastering voor: dokter en barbier (vgl. met i.m.1); - 1721 scheye: gaan uit elkaar;
- 1722 beye: wachten (WNT 2, 1539); - 1723 Veel: vedel; - kluyt: grapjasserij; - 1724
uyt: gedaan; - 1725 safjes: zachtjes; - 1729 Laffert: lafaard; - 1730 Maffert: flauwerd
(WNT 9, 87); - 1732 al: overal; - 1735 Poff-kaack: snoever, pocher (poffen betekent
snoeven: WNT 12 1-2, 3029); bedoeld wordt de kwakzalver (cf. p.99); - raast: roept,
schreeuwt; - 1736 quackel-leugens: beuzelachtige leugens; - blaast: voortbrengt,
jokt; - 1737 stracks: nl. in v.1709-16; - quackjes: grapjes, beuzelingetjes, malligheidjes
(WNT 8, 672); - 1739 bekend: duidelijk (WNT 2, 1568); - 1740 schent: toetakelt,
kwetst; - 1741 Liefde-Roertje: jij die me tot liefde aanzet, beroert, die me niet
onverschillig laat; oorzaak van mijn liefde (vgl. WNT 13, 753); - 1743 Lap...lucht:
sla ik woorden in de lucht, gooi ik er zomaar woorden uit; - i.m.1: geoorloft:
toegestaan; - i.m.2: genuchten: genoegens; m.a.w. genoegens zijn vergankelijk,
verdwijnen; - i.m.3: Schijn...zijn: m.a.w. soms geeft schijn ook de werkelijkheid weer;
- vgl. i.m.3 met p.67, i.m.3: 'Schijn bedriegt' en p. 183, i.m.3: 'Schijn is geen zijn'; i.m.4: i.m.4 kan aansluiten bij v.1737-8 maar hoort veeleer bij v.1735-6; - i.m.5: in't
wilt: in het wilde weg; - begrepen: gevat; - i.m.5 sluit aan bij v.1743-4.

p.72
ANNOTATIE - 1745 stamer: stotteren, gestamel (WNT 15, 603-4); - 1747 losse-voet:
en die dus ook vlug wegrent; - 1748 Guyt: schooier, landloper (WNT 5, 1223); 1748 Waggel-hoet: wellicht: waggelaar (en dus ook onbetrouwbaar); - 1750
lyen...verschoonen: dulden en verontschuldigen; - 1751 Denckt...binnenhaat: koester
geen boosheid (WNT 12 1-2, 4608) of haat in je gemoed (m.n. jegens de boeren;
cf. v.1749-50); - 1752 snar: snauw (WNT 14, 2263); - buyten-smaat: m.a.w. breng
geen smaad naar buiten; - 1753 Hortt...niet: blijf toch niet (stokstijf) staan; - steege
Muylen: koppige, onwillige (muil)ezels; - 1754 Loer-bout niet: zit niet te loeren op
een prooi; - loose: onbetrouwbare, valse; - 1757 Kudden: biggen (WNT 8, 494); 1758 knijsdt: kijkt (WNT 7, 4650-1); - dudden: sufte, zat te suffen (WNT 3, 3551); 1759 Grimt: huil, grien (WNT 5, 781); - mé: ook; - Wicht: kind; - 1761 puyckje:
bovenstebeste; - 1762 fuyckje: vgl. hierover dl.III, B, hoofdstuk 4, §5; - 1763 Fret:
vgl. hierover dl.III, B, hoofdstuk 4, §5; - 1766 quickje: strikje (WNT 8, 804); - 1767
til: vogelknip (WNT 17 1-2, 119); - 1768 knil: val, knip, klem; - 1770 ruycker: mogelijk
wordt het meisje hier ook vergeleken met een riekappel of riekbal die als reukwerk
dienst deed (WNT 13, 1670); - 1771 kandeel: gekruide, zoete, warme drank (WNT
7, 1223); - 1773 smeertje: iemand die er vrolijk op los leeft (?) (Oudemans 1869-80,
dl.6, 365); - 1775 kors: kers; - i.m.3: stijff: dus: zonder te veranderen (cf. 'Blijff'); i.m.4: Soet...Voedt: zoete hapjes voeden.
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p.73
ANNOTATIE - 1778 knoddigh: vermakelijk, kluchtig (WNT 7, 4713); - tongh-getater:
gebabbel; - 1779 Lacche...hals: ik moet verschrikkelijk lachen (WNT 5, 1650); - 1780
Om...Als: omdat je alles zo precies opsomt; - 1782 Oore-laver: babbelaar; - 1783
nouw...na: op dit moment en straks ook nog; - 1786 glyen: verdergaan; - 1788
Asje...baardt: als je begint te spreken van weggaan; - 1789 Lippert: man, babbelaar
(vgl. WNT 8, 2488); - 1790 As...Glippert: als hij bedroefd moet wegsluipen, weggaan;
- 1792 As...gaat: als men geen antwoord krijgt; - 1793 Wistmen...gebeuren: kende
men de toekomst (het optreden van de Heydenen die de toekomst kunnen
voorspellen, wordt hier voorbereid); - 1794 'tWaar...treuren: het zou een bron van
vreugde of verdriet zijn; - 1796 Quaat...'tgoedt: wellicht wordt hier bedoeld: dan zou
men het kwade erbij nemen; - 1797 'tongeweet: wat men niet weet; - 1798 een groot
vermeten: een grote stoutmoedigheid; - 1799 kroel: gekrioel, gedrum; - 1800
Doen...woel: een keer door het gedrang kronkelen; - 1801 beyen: beiden; - 1802
Heyen: zigeuner; - 1804 sweeft: dwaalt rond; - in Mens-gedruys: bij de menigte, in
de massa; - i.m.1: ontmacht: heeft geen kracht meer; - i.m.2:
Kluchte-Kluyvers...Schuyvers: bedoeld wordt wellicht: zij die van grappen houden,
glijden ook vlug (en lichtzinnig) over alles heen; - i.m.3: Praet...ontvliet: praatjes
zonder effect brengen geen voordeel aan; - i.m.4: vgl. i.m.4 met Van de Vennes
eigen kenspreuk (ontleend aan: Mt.7,8 en Lc. 11,10); - i.m.5: Slijt: dwaalt rond (WNT
14, 1758).

p.74
ANNOTATIE - 1805 Heyt...oogh: zie ik; - geschemel: schittering, geflikker (WNT 4,
1713) (vgl. nl. met 'bestrael' uit v.1806); - 1806 bestrael: zie (WNT 2, 2171); - 1809
Vuylen: vuile, smerige lieden; - 1810 ginderachter...me: ginder voor me uit; schuylen: zich schuil houden; - 1811 deun: grap, klucht (WNT 3, 2459); - 1812 Ieun:
Joden (WNT 6, 412); - hoogh-landtsche: uit Duitsland afkomstige (WNT 6, 1036); 1813 Frissen: flinke kerel (WNT 3, 4681); - 1814 dijn gewissen: je zekerheid, je
toekomst (WNT 4, 2106); - 1815 Blijff...lang: sta niet te treuzelen, kom vlug hier; 1816 dy: jou; - 1817 Lever: kerel; - 1821 Weest...huyden: wees vandaag nu eens
alert (WNT 6, 1215); - 1822 Wonder...beduyden: wondere dingen zal men jou
verklaren; - 1825 vunse Sleeuwen: vieze, magere vrouwen, sletten (WNT 14, 1666);
- 1826 Bey: wacht; - Hier...preeuwen: hier valt geen beurs te lichten (WNT 12 1-2,
3978); - i.m.1: 'tOogh...wat: het oog ziet dingen die hoog staan; - i.m.2: Guyle:
kinkels (WNT 5, 1222); - i.m.3: Stoute koute: m.a.w. durvers beginnen te babbelen;
- i.m.4: i.m.4 alludeert op de armoe van de Heydenen; - i.m.4 sluit aan bij v.1816;
- i.m.5: Vrijheid wordt nl. graag met blijheid in verband gebracht: vgl. b.v. met fol.
o

[††]3r , i.m.3: 'Ly bly by vry' en met p.28, i.m.3: 'Vryers vryheyt // Nyers blyheyt'.

p.75
ANNOTATIE - 1829 'tonsuyver: bedoeld worden de Heydenen; - 1831 blanck,
beschimmelt vaal: grauw beschimmeld muntstukje (WNT 2, 2780); - 1832 lijdigh
kaal: bijzonder arm; - 1833 dies-sack: geldbuidel (eig.: bedelzak; WNT 3,
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2526); - 1834 slimme Trunten: slechte, waardeloze prullen (WNT 17 1-2, 3566); 1835 Leugen: bedoeld worden de voorspellingen door de Heydenen; - 1836
verspaart: opzij zet (MW 8, 2512); - 1837 ongelogen: niet gelogen; - 1840-1
Bey...droeven: de vier affecten worden hier opgesomd; - 1844 Pant: bezit, of ook:
onderpand; - 1846 Breugom: bruidegom; - 1849 Al...weten: al onze kennis van wat
zich in het licht en in de duisternis afspeelt, of ook: al onze heldere en duistere
kennis; - 1851 stondt: stand; - i.m.1: raken: geraken, komen; - ruymje Beursje: maak
je beurs leeg; - i.m.2: Milt spilt: vrijgevigheid verspilt; - i.m.3: Lichtje...hair: praat
dan honderduit; - Bedoeld wordt dat wanneer men geen geld heeft, men dit kan
verdoezelen door zich eruit te praten. Vgl. nl. met v. 1833-4; - i.m.4: Looftme: belooft
men.

p.76
ANNOTATIE - 1854 berecken: bereiken, machtig worden (WNT 2, 1862); - 1855
Kan...sloere: past het, betaamt het (WNT 14, 1489); - 1857 quene-komme: oude
verkoopster (?) (vgl. WNT 8, 744 en 7, 5356-7); - quelle-pluggen: kwelduivels (vgl.
WNT 12 1-2, 2804-5); - 1858 Haye-bayen: lawaaimaaksters (vgl. WNT 6, 440); Flenter-vluggen: trage fladderaarsters (vgl. WNT 3, 4535 en 21, 2531); - 1859
Ralle-scheucken: babbelwijven (vgl. WNT 12 3, 215 en 14, 529); - stroop-gevaart:
galgebrokken (vgl. WNT 16, 193); - 1860 Fierle-fommen: het WNT verklaart deze
plaats bij Van de Venne als 'kwalijk riekende personen' (WNT 3, 4445); Ruygh-behaart: jullie met je wilde haren; - 1861 Holle-balgen: hongerlijdsters; brock-madroelers: pap met brokken eters (vgl. WNT 9, 317); - 1862 Vuyl-kaduynen:
vuile lelijkaards (WNT 7, 853); - Woestijn-woelers: woestijnlopers; - 1863
Lick-marauwen: schooiers, bedelaars (vgl. 'leckmaraud' bij Kiliaan: zie WNT 9, 233);
- Tijds-versuym: leeggangers, tijdverkwisters; - 1864 'kLaatje...duym: ik laat jullie,
maar wachten (nl, om mij (Lubbert) de toekomst te voorspellen) (WNT 3, 3580); 1865 van...Saecken: van de zaken van iemand anders; - 1866 Wilt...raken: bemoei
je vooral met je eigen zaken, richt je op jezelf; - 1867 Waarje...vast: m.a.w. was je
zeker van wat de toekomst brengen zou; - 1868 Beter...gepast: dan had je het zelf
beter geregeld, beter doen uitkomen, maar ook: dan had je er zelf beter op gelet; 1870 grootjes: muntstukjes; - 1872 Mit...'tlijff: in geen deken gehuld gaan; - 1873
je...Neten: jullie, magere luizen; - 1874 Stroopt: stroop, plunder, roof; - loopt...eten:
eet samen met de honden; - 1876 'kSou...kangt: ik zou jullie wel wegsturen, wegjagen
(WNT 7, 1333); - 1878 Niet...heugen: niet veel slechte gedachten onthouden; 1879-80 Het...Doodt: het 'quaat-bedenckens' uit v. 1878 wordt hier geëxpliciteerd:
de toekomstvoorspellingen dreigen nl. vaak met naderend onheil ('Noodt') of met
een nakende doodj; - 1883 gedsen: vermaledijden (tot vervloeking omgevormd van
gedsat, godsat: Gods haat; MW 2, 2017); - 1884 Mit...jonckheyt: met veel kinderen;
- i.m.3: met...scheyden: hij staat dus op hetzelfde niveau als de duivel van wie ook
werd aangenomen dat hij stank achterliet bij het weggaan; - i.m.3 sluit aan bij
Lubberts uitval tegen de zigeunervrouwen; - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.1881-2; i.m.5: Vrouw...Bouw: 'Bouw' is eig. een vrouwenrok en vandaar ook het beeld voor
de vrouw in het algemeen (vgl. met broek en man) (WNT 3, 769-70); de vrouw moet
dus haar rok behouden en zich slechts inlaten met zaken die een vrouw betamen.
Op straat lopen behoorde zeker niet tot de vrouwelijke taken.
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p.77
ANNOTATIE - 1887 Geslacht: familie; - 1890 mit... Vaaren: met de ouderen (nl. de
zigeuners) meelopen; - 1891 onweetigh: onwetend; - goedt-mans-Kindt: kind van
goeden huize; - 1892 inde windt: nl. zonder dak boven het hoofd; - 1893 bezielde:
mensen (WNT 2, 2465); - 1894 bedrooven: bedroefd maken, verdriet aandoen; 1897 Vellen: kwaadaardige mensen (WNT 18, 1435-6); - 1898 wat veul pralaffen:
een pak slaag (uit parlaffen, barlaffen, WNT 2, 1025 en 12 1-2, 501); - 1899 regge:
rug; - Staack: schandpaal (WNT 15, 14); - 1900 Om...saack: m.n. het kinderroven;
- 1901 soo...keelen: zo luidkeels; - 1903 parten: boze streken, m.n. het stelen van
mensen (v.1902); - grouw: gruwel; - 1905 dworse Narre-gasten: onaardige dwazen
(WNT 3, 3715); - 1906 wat ongegevens: bedoeld, wordt de maagdelijkheid waarvan
de dwaze jongelingen de meisjes soms ongeoorloofd beroven, of ook: de maagd
die niet door de vader aan de bruidegom wordt geschonken (vgl. nl. met v. 1907-20);
- 1907 gaan...deur: over deze z.g. schakingen, zie Haks 1985, 126-8; - 1909 magen:
verwanten; - 1910 belaan: bezwaard; - 'tneme: cf. nl. 'wat ongegevens' uit v. 1906;
- 1911 wijdt...voort: ver weg is; - 1913 vreemen: bevreemden (MW 9, 1286); - 1914
nemen: ook vrijsters leggen immers beslag op hun geliefde; - i.m.1: cf. Harrebomée
1856-70, dl.3, 2 en 22 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius en Cats); i.m.2: Wee-kracht... Wee-klacht: de kracht van het verdriet brengt een klaagzang
teweeg; - i.m.3: onlijdelijck: niet te dulden; - Harrebmée 1856-70, dl.1, 131 licht dit
gezegde bij Van de Venne verkeerdelijk toe met: 'Men bezigt dit spreekwoord,
wanneer een jongeling het hart van een meisje heeft gewonnen, tegen den wil harer
ouders; alle dwang daartegen niets baat, en hij eindelijk met haar doorgaat'. Kennelijk
past Harrebomée dit gezegde voorbarig toe op v.1905 e.v. Van de Venne heeft het
hier echter nog wel degelijk over de zigeuners als kinderrovers; - i.m.5: Trecken:
ophalen (nl. van het net of van de lijn); - Bot-vanger: zowel iemand die niets vangt
als iemand die bot: (een soort vis, pladijs) vangt (WNT 3, 678); in komische teksten
werd graag op de dubbele betekenis van bot gezinspeeld: vgl. b.v. met Biestkens
s.a., 109, v. 1141; - i.m.5 sluit aan bij v.1905-12; op ironische wijze wordt hier het
gebrek aan consideratie door de 'Narre-gasten' aan de kaak gesteld.

p.78
ANNOTATIE - 1916-7 Lijckt...wel-believen: lijkt dat nu juist gestolen goed te zijn
wanneer men het leent met toestemming; - 1918 het...Dieven: ze dragen de naam
van dief; - 1919 numment: niemand; - om: voor; - 1925 niet-met-allen: helemaal
niets; - 1926 stoft vermeten: pocht stoutmoedig; - 1929 rallen: praatjes (WNT 12 3,
215); - 1930 uyt...binne: uit je innerlijke, uit je geest; - 1931 Machache: eig.: dikke
vrouw (WNT 9, 66); - 1932 Flanst...prest: breng met je lippen alles bij elkaar (WNT
3, 4510 en 12 1-2, 4065); - 1933 Gabbert: babbelt, snatert (WNT 4, 114); - 1934
Geeft laveuyt: flap er malligheid uit (WNT 8, 1189); - 1935 Preutelt: mompelt,
moppert, pruttelt; - pord: mompelt zachtjes (WNT 12 1-2, 3493); - poft...sacht: blaast
al zachtjes (WNT 12 1-2, 3028); - 1936 Dat: zodat; - 1937 recht-schaffen: op een
eerlijke, juiste wijze; - 1938 met...gronden: vele grondslagen, goede basissen; 1940 'tSluyt wel: het betaamt wel, het past wel; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.1915; i.m.2: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 145 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); -
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i.m.3: vgl. met p.18, i.m.1: 'Tegenwoordigheyt doet gelooven' en met p.28, i.m.2:
'Teghenwoordigheydt is sonder Faem'; - i.m.3 sluit aan bij v.1926; - i.m.4: bestieren:
besturen; - i.m.5: Wel...gedaen: wellicht betekent het gezegde hier: een goede raad
is al zoveel als het in de praktijk (in daden) omzetten van die raad; - i.m.5 sluit aan
bij v.1938.

p.79
ANNOTATIE - 1947 uyt...in: van binnen en van buiten, door en door (?); - 1948 tot:
voor; - 1950 voor...naer: het verleden en de toekomst (cf. het commentaar bij fol.[[†]
o

4]r , i.m.3); - 1952 waerde: waardevolle; - 1953 Leer-woorden: woorden die lering
bevatten; - tot schijn-dienst: die slechts in schijn nuttig zijn; - 1954-9 OM...Raet:
wellicht kan deze enigmatische constructie weergegeven worden met: om voordeel
te geven in je matigheid, voor je spreken, voor je daden, voor je haat of smaad,
zowel ten goeden ('Voor Raet') als ten kwade ('voor Quaet'); m.a.w. de 'Leer-woorden'
kunnen je van pas komen in al je doen en laten, hoewel ze als raadgevingen niet
o

altijd even onberispelijk zijn; - 1961 Liefdenaren: vgl. het commentaar bij fol. [[†]]v ,
i.m.4. De hieropvolgende raadgevingen hebben nl. betrekking op liefdeszaken; 1964 toe-komenden: toekomstige; - 1968 Effe juyst: het is precies zo; - 1969-73
De...gebreck: de raadgeving heeft wellicht ook een aantal sexuele bijbetekenissen;
hanekammen en palingen waren bekende afrodisiaca (cf. Die evangelien van den
Spinrocke 1992, 92, n.2); - 1972 swaer-lijck: zwaar, erg; - 1973 heymelijck gebreck:
een verborgen ziekte; - i.m.1: Weten...weten: kennis maakt je alwetend; - i.m.2:
Yet...vergeten: m.a.w. kennis vlucht het vergeten, wil niet vergeten worden; - i.m.3:
Kunst...Gunst: verwijst naar de 'swarte Kunst' (r. 1960) die de Heydenen tegen
betaling openbaren en daarnaast ook naar de truucjes die men in amoureuze
aangelegenheden (cf. r. 1961: 'Liefdenaren') kan aanwenden om de gunstige
gezindheid bij de geliefde op te wekken. De spreuk kwam bij Van de Venne wel
vaker voor m.b.t. zijn artistieke activiteiten: zijn kunst is erop gericht om door het
publiek te worden gewaardeerd en beloond; - i.m.4: Domme...plagen: m.a.w. domme
begerige meisjes (die nl. 'Schaeps-hoofden, Haene-kammen, hase-koppen, ofte
vette Palingen' willen eten, r.1969-71) brengen onheil teweeg.

p.80
ANNOTATIE - 1974 Liefde-dragende: verliefde; - 1977 lichtelijcken: gemakkelijk; 1978 ô jae dan: inderdaad, in dat geval; - 1979 vrye: huwbare; - die haer: wier; 1982 Kleuters: jonge vrijsters (WNT 7, 3991); - kluyvende: snoepende; - 1983
eten...leste-kop: eten om de laatste kers; eig. een wedspel waarbij wie de laatste
kers opeet, de anderen moet trakteren (WNT 7, 2427); - 1984 over-schot: i.c. de
laatste kers; - 1984-5 als...heeft: wanneer alle anderen reeds gesteld zijn; verwijst
zowel naar het spel met de kersen (de allerlaatste die aan de beurt komt om nog
een kers te nemen) als naar het feit dat de anderen dan al een huwelijkspartner
hebben; vgl. ook met het 'Elck sijn deel' uit Van de Vennes huwelijksgrisailles (cf.
dl.III, B, hoofdstuk 3, §4); - 1988 spitsvinnig: spitsvondig, aangescherpt; - 1990
Hoofden: speldekoppen; - 1991-2 Steeck...by: verwijst uiteraard naar de 'Spelden
met groote Hoofden' uit v.1989-90 maar ook naar de gebruikelijke manier om een
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nog gemakkelijk terug te vinden, wil markeren. In het op Starters naam gepubliceerde
Steeck-boeckjen werd deze gewoonte tot een amoureus gezelschapsspel
aangewend; vgl. nl. de toelichting bij het gebruik van het boekje: 'so sult gy dit
Boekjen nemen, ende seggen tegen malkanderen, laet ons eens sien, waer elk van
ons sijn Hert meest toe genegen is, en sult een Spelde nemen, ende in het
toegehouwen Boekjen steken, en de plaetse, daer hy of sy de Spelde gesteken
heeft, sal men open doen, en sien wat genegentheyd dat dat Hert heeft, dat op dat
Blad staet, indien dat 't hem past, die gesteken heeft (...), sal wel haest een heuchelyk
lachen onder u lieden ontstaen' (Starter s.a., 8); - 1993 prette: bevallige, aardige
(WNT 12 1-2, 4074); - nieuwe Snuf-liefsters: meisjes die de laatste snufjes van de
mode willen volgen; - 1994 den Nicker: de duivel; - 1995 leelijck-fraey: vgl. voor
deze woordvorming met p.43, i.m.1: 'Leelijck-fraey vindt fraey-leelijck'; - 1996 bruyn:
een blanke gelaatskleur gold als het ideaal; - 1998-9 gesoden: gekookt; - 2001
streeck...rekeningh: streep door de rekening (WNT 15, 2143); m.a.w. daar hoeven
zij dus niet meer aan te denken (vgl. Stoett 1943, dl.2, 327, nr.2195); - i.m.2: vgl.
i.m.2 met de tekstband op de grisaille 'Die:gist die mist' (Plokker 1984, 86-7); - i.m.3:
Goet...best: op een goede manier de laatste zijn, is het beste; - i.m.4: Schrick-geven:
verwijst dan naar de messen als geschenk; - i.m.6: vlien: vermijden; - i.m.7:
Ongesien...geschien: ironische allusie op het voorechtelijk samenzijn dat in r.2002-3
wordt verondersteld. Sluit daarnaast met 'geschien' wellicht ook aan bij 'ghevaltet';
de spreuk betekent in dat geval: 'wat men nog nooit gezien heeft, wat men niet voor
mogelijk houdt, kan gebeuren' (m.b.t. r.2002-4 betekent deze spreuk dan: wat men
nog niet gezien had (m.n. het huwelijk) grijpt nu plaats (bij het dopen van het kind)).

p.81
ANNOTATIE - 2003 ghevaltet: gebeurt het; - 2004 Goet...wel: wat goed bij elkaar
wordt geschikt, past wel, maar ook: een goed akkoord, betaamt wel (WNT 14, 640);
- 2007 na-vrienden: naaste vrienden (WNT 9, 1336); - 2008 buyte kennis: kennissen
van verder af; - 2009-10 over...Staet: voor haar laatste stap waarmee ze de
maagdelijke toestand verlaat; - 2010-1 om...Stant: voor haar eerste stap in de
huwelijksstaat; - 2011-2 om...Moeder: voor het feit dat ze van een bruid verandert
in een echtgenote en moeder; - 2012 sorghvuldich zijn: er nauwlettend op toezien;
- 2013 't selve: nl. van haar 'na-vrienden,:of gebuyren, of buyte kennis' (r.2007-8);
- 2014-5 ghedyen: voorspoedig gaan; - 2015 geproeft: ondervonden; - 2026 quade
Lever: slechte lever; - 2028 Katte-kruyt: soort kruid; vaak ook ter aanduiding van
neppe of valeriaan (WNT 7, 1872); - 2029 slinken: linkse; - i.m.1: Trouw...ghedyen:
aanhankelijke vreugde (nl. de vreugde die een blijk is van de aanhankelijkheid van
je vrienden) brengt voorspoed mee; maar ook: vreugde (van je vrienden) bij je
huwelijk brengt voorspoed mee; - i.m.3: Laet...stincken: fecalisch grapje.

p.82
ANNOTATIE - 2032 Swaerder arbeydt: een moeilijkere bevalling, pijnlijkere
barensweeën; - 2036 in't op-rijsen: bij het rechtstaan; - eerst voort-setten: het eerst
vooruitplaatsen; - 2040 geneghen: geneigd; - 2040-1 om...brengen: om een kind te
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gedrenkt, gesopt; - 2052 nieuw-ghekomen: pasgeboren; - 2053 slincks: links(handig);
- 2058 lijff: leven (WNT 8, 2235); - i.m.1: Gepijnde: pijnlijke (WNT 4, 1599); - i.m.2:
Uyt...Réén: uit voetstappen valt wat te leren; - i.m.3: reyn: mooi, smetteloos,
onschuldig, voortreffelijk; - i.m.4: krul: gekruld (wellicht wordt bedoeld: gekruld haar;
WNT 8, 482); - dul: dwaas, zot; gekruld haar werd nl. met gekheid en wispelturigheid
in verband gebracht (vgl. met gekruld haar, gekrulde zinnen; zie over de oorsprong
van deze spreuk: Stoett 1943, dl.1, 293, nr.755); - i.m.6: Went...seden: maak de
leden gewoon aan de zeden; maar ook: wend, keer (hier dan in een letterlijke zin:
vgl. met 'legghen' uit r.2053) de leden naar de zeden, gewoonten; gedraag je volgens
de heersende gewoonten; - i.m.7: Goet...ken: m.a.w. een goede gewoonte is een
goede kennis (WNT 7, 2124); - vgl. i.m.7 met p.253, i.m.6: 'Wt wen // Wt ken'.

p.83
VARIANTEN - De gereproduceerde p.83 geeft staat II van binnenvorm L weer naar
het exemplaar 50.
2073 staat I: elck. O! soo!; staat II: &c. O! soo! [perscorrectie; de richting waarin
deze correctie verloopt is evenwel minder duidelijk: staat I > staat II of staat II >
staat I; de variant van staat II komt in de meeste geraadpleegde exemplaren voor;
mogelijk geeft de variant van staat II een inhoudelijk meer voor de hand liggende
lezing].
ANNOTATIE - 2060-1 dry Ringen (...) om maecken: bedoeld wordt: met zijn vinger
(vgl. nl. met de brontekst: 'dat haer man daer om drie ringhen make met zinen
vingher'; cf. hierover dl.III, B, hoofdstuk 5, §2); - 2061 Ist...noot: is het een gebrek
of een ziekte die eigenlijk geen ziekte is (sluit wellicht ook reeds aan bij 'noodt' uit
v.2062); - 2064 voor-spoock: dreigend voorteken; - 2066 Quene: oude vrouw; - 2068
Warre-teycken: eig.: waarteken, voorteken, maar door deze spelling tot
warre-teycken: voorteken van onheil, oorlog (MW 9, 2302); - 2072-3 &c.: de lezer
diende hier zelf maar aan te vullen wat er dan in de slaapkamer zou gebeuren; 2074-5 laet...leggen: met nog al het eten erop laat liggen (WNT 2, 1631); - 2077
nacht-knagen: het knagen (van de muizen) tijdens de nacht; - 2080-1 den
dronck-kracht: de dronken makende werking van de drank; - 2082 waerde: koopwaar,
kostbaarheden; - 2083-4 schuyve-naersen: het achterwerk lichten; - i.m.2:
Kleyne...ysen: kleine zaken geven aan waarvoor de groten gruwen; - i.m.3: werre:
strijd, twist (MW 9, 2302); - i.m.4: Soet...brodden: zoet bedrog merkt; geen geknoei
op (WNT 3, 1406); - i.m.5: Traegh...vergaren: met kleine beetjes opzij leggen, houdt
het verzamelen (van een grote som geld) tegen (MW 8, 2512); - i.m.7: Oprecht: op
de juiste manier, zoals het hoort (WNT 11, 1111).

p.84
ANNOTATIE - 2088 bevijsten: bevuilen; - 2092 onverwinnelijk: onoverwinnelijk; 2092-3 profijt-spoedig: belust op vlugge winsten; - 2095 harde koorts: erge, hoge
koorts; - 2098 'tIs...geneucht: het is een zoetheid (omdat het doet genezen) zonder
dat men er genoegen aan beleeft; - 2100 die...barsten: die wordt gemakkelijk
verbrijzeld (WNT 2, 1044); - 2103-4: staet...Ruyter-maet: sta recht, ruiterkerel; -
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karakter van het dobbelspel; - 2109 neghenderley: een negental;
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- 2111 onklaer ist: het is nog niet klaar, berijdbaar; - 2112-3 'tis...voor-gheklap: het
geeft aan dat er goed over hem wordt gezegd ('voor-gheklap' werd in speelse
analogie met 'achter-klap' gevormd); - 2114 quaet achter-klap: boze achterklap;
- i.m.1: Duyrt gemeyn: blijft gewoonlijk duren (WNT 4, 1372); - i.m.3:
'tKrancke...genesen: ''tKrancke wesen' verwijst mogelijk naar de lelijke gezichten
die men trekt wanneer de beschreven geneeskrachtige remedies worden toegepast
(?); of moet men ''tKrancke wesen' hier veeleer opvatten als 'het ziek zijn': de
betekenis wordt dan: ziek zijn is reeds het begin van genezing; - i.m.4: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.2, 291 (met o.m. verwijzingen naar Sartorius, Gruterus en
Cats); - i.m.5: Stoute...vallen: wie stoutmoedig gekheid uithaalt, valt en bezeert zich
daarbij; - i.m.6: verkeeren: gokken d.m.v. kansspelen:(WNT 20 1, 169-70); - schijnt
quaet vermeeren: schijnt het kwaad te laten toenemen, of ook: schijnt een slechte
manier te zijn om je bezit te doen toenemen; - i.m.8: schijn gheluyt: m.n. het tuiten
van de oren (cf. r.2112).

p.85
ANNOTATIE - 2117 blijft siende: blijft verder koken; - 2118 swanght: heerst; - 2120
tegen...nacht: bij het vallen van de nacht; - 2121 pickels: poten; - Henck-je-pick: de
dood; - 2122 scharling: schrijlings; - 2122-3 Wachtje...Droes: hoed je voor de duivel;
- 2124 Leydme: legt men; - 2125 rompel-vellich: gerimpeld van vel; - 2130 manen:
verwijst zowel naar het hemellichaam rriaar ook naar 'manen', vorderen van schuld:
men moet er nl. op toezien geen schulden te maken; - 2133 Maer...wat: maar het
laat soms een flinke tijd op zich wachten; - 2134-5 beknappen: vangen, betrappen
(WNT 2, 1608); - 2136 mochtmen...segghen: indien men het kan verder vertellen;
- 2139 stroo-knoop: geknoopte strohalm; - 2141 kom...uyt: refereert uiteraard aan
het klokgelui, maar ook aan het geld dat nu uit de open kist kan worden genomen;
- i.m.1: Buyten...bysonder: wat zeer verwonderlijk is, schijnt iets bijzonders te zijn;
- i.m.2: Schickt...stel: plaatst iemand alles op de goede plaats, dan blijft; alles in
orde; - i.m.2 sluit aan bij 'Setmen...hooghe' (r.2120-1); - i.m.3: By...steken: m.b.t.
r.2124-5 ('Leydme...op'): wanneer men niets heeft om op het rooster te leggen, moet
men het rooster ook laten staan en niet boven het vuur leggen; - i.m.5:
Soet...winders: die aangename dingen vindt, vermeerdert zijn bezit; - i.m.6:
Swermers Kermers: nl. door het steken van de bijen; - i.m.7: Steel-list Veel-list:
(men gebruikt) vele listen bij het stelen.

p.86
ANNOTATIE - 2144 Heyngst: hengst; - 2146 Of...passen: anders moet het paard het
maar voelen; - 2147 raken: aankomen (nl. van de slagen die het paard krijgt); - 2148
windigh: winderig; - 2151 selfs: uit zichzelf; - 2155 gat-gruyst-men: hier kennelijk
spottend voor: doet men zijn gevoeg (vgl. nl.: gruizen = doen brokkelen; WNT 5,
1173-4); - 2156 Geraecktheyt: beroerte (WNT 4, 1614); - 2162 Met bescheydenheyt:
met goed, oordeelkundig inzicht (WNT 2, 1962); - bykans: nagenoeg; - 2162-3
wondere...eygenheden: de wonderlijke eigenschappen die een man bezit en die
ook naar buiten treden; - 2167 Mininne: liefje, geliefde; - 2169 Tyran: m.n. door het
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is kwelling zoeken; - i.m.5: Onderscheyt...scheyt: wanneer men onderscheid weet
te maken, dan haalt men de dingen wonderlijk uit elkaar, of ook: dan weet men de
wonderlijke dingen uit elkaar te halen, dan moet het wonderlijke wijken; - i.m.5 sluit
aan bij; r.2162-5 en meer in het bijzonder bij 'bescheydenheyt' uit r.2162; - i.m.6:
Bewaerje...hart-gequel: hoed je voor harde pijn.

p.87
ANNOTATIE - 2174 Besicht: gebruik; - 2177-8 het...ghemack: het secreet; - 2181
smoockt: rookt; - 2190 Puysjen: poesje (WNT 12 1-2, 2982); - 2192
dat...regen-weder: dat voorspelt regenweer; - 2196 diere: dure; - 2196-7 Past...kan:
wie kan, moet zien iets vast te krijgen (vooraleer de dure tijd aanbreekt); - i.m.1:
Kunst...smet: m.b.t. r.2176-81: door een truukje voorkomt men vele nadelen; - i.m.3:
troost: hulp, bijstand; - i.m.4: Soet...Goetlijck: een aangenaam teken bevalt wel; i.m.5: Boose...schaden: slechte raadgevingen brengen op een valse manier schade
aan; - i.m.6: Luck-rijck Stuck-blijck: de betekenis van deze glosse is niet meteen
duidelijk; wellicht wordt hier bedoeld: ook al blijk je op een bepaald ogenblik veel
geluk te hebben, toch blijft dit niet duren, toch blijkt dit geluk stuk te gaan.

p.88
ANNOTATIE - 2202-3 doen...schade-wachtingh: voorspellen droevige schade; - 2203
Ist...groot: bedoeld wordt: is het geen grote, ernstige schade; - 2206 hits-loopigh:
hitsig; - 2208 smeer-panners: smulpapen (vgl. likkepan en vegepan) (WNT 12 1-2,
280); - 2210 gedenckt om: verwacht je aan, denk aan; - vuyl-klad-weer: slecht,
regenachtig weer (vgl. WNT 7, 3288); - 2211-2 om'tronde Al-Om: in de wereld
o

rondom ons (vgl. met: de 'Al-omme-Grondt' uit r.184, fol.[††] 3r ; - 2214-5 Gier-vogel:
gier; - 2217 flobbert: het WNT verklaart deze passage bij Van de Venne met spartelt
(WNT 3, 4564); - 2218 dat...aenghewesen: dat is een aanwijzing voor komende
slagregen; - 2222 Warm-loose: verwijst naar de 'Musschen' uit r.2220 die het anders
moeten stellen zonder de warmte van het nest; - 2224 arm-jammer...woel-wil: bedoeld
wordt: armoede, bedelarij en neiging tot landloperij (vgl. nl. met de tekst in de marge
op p. 148-9 waarin Van de Venne het heeft over de 'onsuyvere Landt-beschoyers,
ende rappe Rabauwen: wanneer de Jaer-Marcten, en Kermis-Feesten werden
gevolgt by de meenichte van haveloos gewoel (...); op dat yder sich kan verhoeden
wanneer, of nu, of dan, aenval gheschiet van Arm-jammer!' eigen cursiveringen)
(vgl. ook met de grisaille 'Arm-jammer', Plokker 1984, 64-5, nr.18); - 2224-6
Elck...gebreck-daghen: iedereen neemt zijn voorzorgen voor toekomende dagen
waarin men (anders) gebrek zou kunnen lijden; - 2227 Koppe-spinne: spin (WNT
7, 5540); - 2228 Tabbaert: lang, wijd kleed; - Rock: boven- of onderkleed; - neder
sygende: die zich (...) neerlaat; - 2228-9 geeft aen-meldinge: voorspelt, kondigt aan;
- i.m.1: Quaed'lijck Schaed'lijck: vgl. met p.69, i.m.1: 'Quaden Schaden'; - i.m.2:
Noyt...vet: keer je nooit tegen wat vers en voedzaam is; - i.m.3: duyck: steek je weg;
- luyck: scherm je af (WNT 8, 3235); - i.m.3 sluit aan bij 'schuylen' uit v.2210; - i.m.4:
Broet...deel: breng vele goede dingen voort; werk vele goede dingen uit; - i.m.7:
Ellende...wende: tracht de ellende te keren, af te wenden.
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p.89
ANNOTATIE - 2229 goede spoet: voorspoed (WNT 14, 2898); - 2230 Op...sal: op die
dag zal het juist zo zijn; - 2232 voor-winste: voordeel, voorspoed; - 2236 sterfte: een
overlijden; - 2241 'tveel willen: nl. het verlangen om nog meer spreuken te debiteren
(en te horen); - 2242 geweet: kennis; - 2248 voort 'tbesluyten: als slot, tot besluit; 2249 Hooren...buyten: onze vernuftige wijsheden die we uit onze geest naar buiten
brengen, horen; - 2253 Ongs...beste: dat wij toeluisteren is voor jullie het beste; 2254-5 Hoe...meet: hoe meer woorden ik ken, hoe meer woorden ik kan gebruiken;
hier wellicht ook: hoe meer ik van jullie leer, hoe meer ik jullie zal vergoeden (vgl.
WNT 9, 628); - 2256 waar: de waarheid; - i.m.1: Een...vermagh: herhaling van het
laatste in margine op de voorgaande bladzijde (p.88, i.m.8); - i.m.2: Vroege...moet:
vroeg geluk moet genoegen doen; - i.m.3: Ten huysen uyt: uit het huis; - i.m.5:
i.m.5 sluit misschien aan bij 'wijser' uit v.2244 (overdrijf niet in wijsheid), maar wellicht
veeleer bij v.2246; de betekenis wordt dan: weest niet al te goedgelovig; - i.m.6:
Willigh...vatten: ontvankelijk toeluisteren zorgt ervoor dat men de verstandige dingen
(die men hoort) kan opnemen.

p.90
ANNOTATIE - 2259 dat's...stel: dat is dan mooi in orde gesteld (WNT 15, 1258); 2261 spinne-rocken: de stok waarop bij het spinnen de te spinnen wol werd gestoken;
hier uiteraard ook een verwijzing naar het Spinrokkenevangelie (cf. hierover dl.III,
B, hoofdstuk 5, §2); - 2263 Woorden...vaeck: onbeduidende woorden, zonder veel
draagkracht (Stoett 1943, dl.2, 186, nr.1878); - 2264 vaeck: slaap; - 2265 bijster:
erg; - 2266 grage Sloor: gretig meisje (eig.: gretige slons); - 2267 Beydt gewacht:
blijf aandachtig, waakzaam; - 2269 Veel...vermeet: wie veel weet, durft veel
ondernemen (vgl. met p.112, i.m.1: 'Veel-weten // doet // Ver-meten'); - 2270 door:
aan de hand van; - 2271 Waer-seggende: waarheid bevattende; - by-giftige: bij wijze
van toegift toegevoegde; - 2273 hoe: (Sinne-sprevcken die aangeven) hoe; - 2274-9
'tMenschen...Yet: m.a.w. de 'Sinne-sprevcken' geven kennelijk de ijdelheid (cf. 'Yet',
'Niet' en 'roock') en de kortheid ('even', 'uyt en in/ in en uyt') van het menselijk streven
(''tmenschen wenschen') en van zijn schijnbaar zeker bestaan ('Wis-leven') aan; 2277 mals: vluchtig; - 2280 bescheydenlijck: verstaanbaar, begrijpelijk, maar ook
verstandig (WNT 2, 1964); - met...luyster: met glans van prijzenswaardige belering
(lett.: met glans die de belering prijst); - i.m.1: bescheydenheyt: verstand, goed
inzicht, redelijkheid (WNT 2, 1962-3); - i.m.3: Afgemaelde...Inne-beelden:
afgeschilderde beelden vol zin ('Sinne-beelden') brengen door inventies
('Inne-beelden') opvattingen ('Binne-beelden') teweeg. Vgl. nl. met de toelichting
achteraan Van de Vennes Sinne-Vonck waarin de dichter de dichterlijke inventio
verdedigt: 'Alle Oude, als Nieuwe Reden-wijsers, de welcke de Naem van Poëten
dragen, die gebruycken (om Mis-bruyck te hinderen) meestendeel Buyte-Beelden,
die hun Inne-Beelden soet en aerdig uytschilderen, door Leer-Tael' (Van de Venne
1634a, 100).

p.91
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2286 staat I: Wt de lusten, en daer in; staat II: Wt de lusten, en weer in [perscorrectie
in staat II: naar analogie met de parallelle constructies in v.2289-2304]; - 2287 staat
I: In de teelingh, en daer uyt; staat II: In de teelingh, en weer uyt [vgl. commentaar
bij v.2286]; - 2288 staat I: Wt de luyren, en daer in; staat II: Wt de luyren, en weer
in [vgl. commentaar bij v.2286].
ANNOTATIE - 2286-304 Wt...in: het veelvuldige gebruik van 'Wt' en 'in' dient hier
kennelijk om de kortstondigheid van het leven aan te duiden (cf. v.2276: 'uyt en in/
in en uyt' en v.2309: 'De Werelt slijt met snelle Tijt') maar ook om de
onstandvastigheid van het menselijke handelen aan te geven (vgl. met p.91, i.m.1:
''tMenschen leven bestaet in doen/ en ontdoen' en met p.91, i.m.2: 'Dan wat maken,
dan wat breken, // Dat zijn rechte Werelts streken'); - 2286 lusten: nl. waardoor de
'teelingh' tot stand komt (v.2287); - 2287 teelingh: verwekking; - 2288 luyren: doeken.
Ook bij De Brune komen luiers als vanitatief element voor (De Brune 1970, 17); 2289 In...uyt: zo ingenomen en zo weer naar buiten gebracht; - 2292 dreckingh:
vuil, drek; - 2294 vrydom: vrijheid; - 2306 'tLevens Lijck-Blijck: de schijn van het
leven (zowel 'Lijck' als 'Blijck' duiden de schijn aan en hebben een sterk vanitatieve
betekenis); - 2308 Kom-om: kom, word geboren; - Om-kom: om te komen, dood te
gaan; - 2309 slijt: vergaat, gaat te niet; - 2311 De eerste rijdter door: en is dus
kennelijk bemiddeld; - 2313 De derde kruypter door: en heeft dus hulp nodig; - i.m.1:
Onbelett': die niet gehinderd zijn, die geen acht geven op (de vanitas van het
menselijke bestaan); - lett': moeten erop letten; - doen/ en ontdoen: in iets te doen
en het dan weer terug teniet te doen; - i.m.2: Dan...streken: vgl. met 'doen/ en
ontdoen' (p.91, i.m.1) en v.2286-304: 'Wt' en 'in'; - rechte: echte (WNT 12 3, 493);
- i.m.4: vgl. met Job 1, 21; - i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 6 (met o.m.
verwijzing naar de Proverbia seriosa); - i.m.5 sluit aan bij de in v.2311-3
gesignaleerde ongelijkheid.

p.92
ANNOTATIE - 2314 in't siin: voor zich (vgl. nl. met de glosse 'met sijn selven'); - 2316
Deugdt-Man, Vreugdt-Man: deugd hangt nl. met vreugd samen: vgl. p.248, i.m.5:
'Belet van Deugt // Beneemt de Vreugt'; - 2317 Eel-Man: edelman; - Heel-Man: een
volledige man, een echte man (?); - 2318 Kunst-Man, Gunst-Man: de kunstenaar
is nl. afhankelijk van de welwillende gezindheid van zijn publiek; vgl. b.v. in de
'Mey-clacht': 'Ick soeck de cunst om gunst' (v.133) (Zeeusche Nachtegael 1982,
96); - 2319 Koop-Man, Hoop-Man: wellicht: een koopman hoopt voortdurend (op
winst) of ook: een koopman vergaart voortdurend; - 2320 Rijck-Man, Blijck-Man:
wie rijk is, geeft daar ook blijk van, laat dit ook merken; - 2321 Vicht-Man, Plicht-Man:
een soldaat heeft zijn plichten; - 2325 Slecht Man, Recht Man: een eenvoudig man
is een oprecht man (WNT 14, 1615); - 2327 Arm Man, Karm-Man: vgl. p.151, i.m.3:
'Armen // Karmen'; - 2328 Droeff Man, Hoeff-Man: een bedroefd man is behoeftig;
- 2331 Bloot Man, Doodt Man: m.a.w. in de dood heeft men niets meer aan zijn
aardse bezittingen; - 2334 VVaer-Spreucken...Hou-gelijck: spreuken die waarheid
bevatten over het huwelijk; - 2335-7 dienende...Bedrijff: van nut voor het goede en
slechte handelen van de gehuwde man en vrouw; - 2344 Een Wijfs Genucht: een
genoegen voor de vrouw; - 2345 Stut: steun; - i.m.1: Yder...selven: ieder heeft al
genoeg met zichzelf te stellen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 18 (met o.m.
verwijzing naar Gruterus); - i.m.2: i.m.2 sluit wellicht met 'wercken' aan bij
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'Werck-Man' uit v.2323, maar daarnaast ook bij de bezigheden die in de omringende
verzen worden uitgedrukt; - i.m.3: vgl. nl. met p.92, i.m.1: 'Yder heeft genoeg te
doen met sijn selven'; - i.m.3 sluit aan bij v.2314-31; - i.m.4: Ellendigh...Endigh:
ellende brengt het einde aan; - vgl. nl. met de grisaille 'Ellenden-eindt' waar de dood
een oude stervende boer een sleutel voorhoudt: kennelijk maakt de dood er een
einde aan de ellende van de oude man (Plokker 1984, 102-5, nr.36); - i.m.5: Houden
gelijck: trouwen; - om...hebben: om een kind te krijgen; - i.m.5 sluit aan bij v.2334
'Hou-gelijck' maar ook aan de gedachte over het huwelijk die in v.2334-59 wordt
uitgedrukt; - i.m.6: 'tHuys...Houders: allusie op de noodzaak van een goede
huishouding: een slecht gehouden huishouden jaagt de gehuwden uit elkaar; - i.m.7:
Goede...verçieren: goede manieren zijn fraai; - i.m.7 sluit aan bij v.2346 'Cieraet'
maar ook bij de in v.2338-59 aan de gehuwden voorgehouden plichten (cf. v.2337:
'Bedrijff').

p.93
ANNOTATIE - 2362 Een Wijfs Prangh: een kwelling voor de vrouw; - 2374 Een Mans
Versuym: een verwaarlozing van de man, een gebrek aan aandacht voor de man
(WNT 20 2, 2551); - 2377 Een Mans Belet: een hinder voor de man; - 2379 Een
Mans Vuyl-haeff: een slecht bezit voor de man (WNT 6, 127); - 2383 Een...swarte:
m.a.w. daarin zijn ze alle aan elkaar gelijk (alle boze mannen en vrouwen zijn gelijk);
- 2384 VVinne-VVaer-Spreucken: spreuken die waarheid bevatten m.b.t. het maken
van winsten; - 2389 Rijcke...'tverliesen: rijken hebben iets achter de hand wanneer
ze verlies maken; - 2390 en...verkiezen: hebben niet te kiezen; - 2393 Wie...woorden:
heeft dus geen geld; - 2394-5 AL...sijn': m.a.w. al wie let op wat meer of hoger is
dan hij bezit, vermeerdert ook zijn eigen bezit (nl. door naar meer te streven), maar
hij lijkt daarbij pijn of verdriet te hebben (omdat hij dit 'hooger' niet bezit); wie
daarentegen let op wie minder bezit of op wat beneden hem ligt, merkt zijn eigen
rijkdom op (en is daardoor ook daarmee tevreden); - 2396-7 Wie...seerder: vgl. nl.
met v.2394: 'Al wie op hooger siet vermeert, en schijnt vol pijn'; - i.m.1: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 209 en dl.3, 185 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); i.m.2: Quaet...uyt: onkruid wordt uitgeroeid; - i.m.4: i.m.4 sluit wellicht aan bij de
'VVinne-VVaer-Spreucken' (v.2384); - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.2385-6 en betekent
dan ook wellicht: zuinig zijn zonder schande (d.w.z. zonder daarin te overdrijven)
vergroot je bezit; - i.m.6: wellicht sluit dit in margine reeds aan bij v.2389-90: de
grootste rijkdom moet bij tegenspoed de duimen leggen; - i.m.7: Die...heeft: een in
de zeventiende eeuw bekend spreekwoord (Stoett 1943, dl.2, 288, nr. 2110 en
Harrebomée 1856-70, dl.1, 275 en dl.3, 29, met o.m. verwijzingen naar Gruterus
en Sartorius); vgl. ook met p.12, i.m.3: 'Niet hebben spaert wat/ // spaert hebben
niet?'; - Die...spaert: het is nl. gemakkelijk te sparen wanneer men al iets heeft; i.m.9: Te...belet: te vet brengt hinder aan; - i.m.9 sluit aan bij v.2394-5: men mag
nl. niet naar iets streven dat buiten zijn bereik ligt want dan berokkent men zichzelf
nadeel; - i.m.10: i.m.10 reageert wellicht op het vorige in margine: is 'te vet' niet
goed, 'te schrael' is het ook niet.

p.94
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2413 staat I: Straff soeckt Ellendt,; staat II: Straff soeckt Ellend', [perscorrectie in
staat II?; vgl. nl. de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.2286-8 op p.91
uit dezelfde binnenvorm M]; - 2414 staat I: Eilendt vindt Armoe; staat II: Ellend' vindt
Armoe [vgl. commentaar bij v.2413].
ANNOTATIE - 2398-9 vgl. met v.2395: 'die op lager merckt, verrijckt in al het sijn'; 2400-1 Buyten...buyten: m.a.w. iedereen zorgt voor elkaar (in het ideale huishouden
zorgt de man die buitenshuis werkt, voor de thuiswerkende vrouw, en omgekeerd:
vgl. nl. met het in margine: 'Diere Tijdt leert huys-houden'); - 2402 Ware
Quel-lust-Spreucken: spreuken die waarheid bevatten m.b.t. een aantal kwellingen
(zoals uitgedrukt in v.2404-15); - 2402-3 om...besluyten: om een einde te maken
o

aan dit begin, of ook: om de toelichtingen (vgl. nl. 'openingh' in r.285 van fol.[††]3v )
af te ronden; - 2404-15 de kettingredenering is gebouwd op het 'soecken' en 'vinden'
o

(over de kettingredenering, cf. de toelichting bij i.m. 5 van fol. [††] 3 v ); - 2415
Armoe...List: vgl. Van de Vennes grisailles met de tekstrol: 'Armoe soeckt list' (Plokker
1984, 66-73, nrs.19-21); - 2418 Echte Vrouw: echtgenote; - 2421 Een Acker Lands:
een akkerland, bouwland; - 2422 AL-ARM: alarm, maar ook: iedereen is arm (vgl.
met de woord- en beeldspelingen in de grisaille met de tekstrol: 'All-arm', Plokker
1984, 22-4, nr.1); alludeert op v.2423-5; - 2423-5 Die...Wormen: m.a.w. iedereen
wordt gegeten (cf. 'ALARM'); - 2424 Die...Luysen: m.n. de bedelaars en vagebonden;
- 2425 Die...Wormen: m.n. de doden; - 2426 Lomp: log, traag, niet levendig (WNT
8, 2670); - i.m.1: kennelijk sluit dit in margine slechts via het woord 'huys-houden'
aan bij v.2401-2; - i.m.2: In...vernielen: m.a.w. het gewoel brengt slechte dingen
aan; - i.m.2 sluit dan wellicht aan bij v.2404-15 waarin allerlei nadelige 'Strebungen'
aan elkaar worden geregen; - i.m.3: Ongewoonte...sinnen: kennelijk draait deze
spreuk de bekende uitdrukking om: gewoonte maakt eelt (vgl. p.204, i.m.9: 'Gewoonte
maeckt harde voeten'; vgl. Harrebomée 1856-70, dl.1, 170 met o.m. verwijzingen
naar Gruterus en Cats); wanneer men de negatieve handelingen uit v.2404-15 niet
tot zijn gewoonten hoeft te rekenen, is men een zachtaardig iemand; - i.m.4:
Soecken...binden: m.a.w. wanneer men iets vindt, nadat men, gezocht heeft, dan
maakt men het los (van de plaats waar het gevonden werd; = lossen) en steekt het
bij zich (= binden); - i.m.5: Moeyelijck...boeyelijck: moeilijk knelt als een boei.

p.95
ANNOTATIE - 2430 Maet...staet: hier wordt wellicht bedoeld: matigheid heeft een
hekel aan slechte raad; laat smaad achterwege, dan staat er je voordeel te wachten
(vgl. met p.79, v.1955-8); - 2432 Beginnen...dragen: m.a.w. het beginnen is
aangenaam, maar het einde (of het tot het einde toe volhouden) is lastig; - 2434
pluymen: waarmee het nest bedekt is; - 2436-7 De Noodt...besluyt: de nood dwingt
om tevoorschijn te komen al wat men voor haar verborgen hield, voor haar trachtte
af te schermen, al wat men tegen de nood heeft gespaard (WNT 2, 2044); - 2438
Noodt...Noodt: nodig de nood niet uit, daag de nood niet uit; - 2440 keert: brengt
verandering; - 2441 weert: gaat tekeer, verdedigt zich, weert zich; - seert: kwetst,
verwondt; - 2442 meert: vergroot, vermeerdert; - 2445 Eens...van: waarmee dan de
inconstantia van de wereld wordt aangegeven; - 2446 Spel: bedoeld wordt: de gang
van de wereld; de wereld houdt m.a.w. zowel goed als kwaad in; - 2448-9 Met...ras:
toegepast op de gang van de wereld beduidt dit:
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de wereld brengt zowel goed als slecht aan; - 2450 Wie...wegh: en moet zich, m.a.w.,
afzijdig houden; vgl. met r.240-2 van het 'Voor-Beduydsel': 'blijft van de domme
Woel om bevrijdt te zijn van Aen-stoot, en houdt u selven aen de kant'; - 2451-7
Dagen...soo: met deze uitspraken wordt het einde van de wijsheden van de zigeuners
aangekondigd; ze hebben dan ook betrekking op het einde; - 2454 Daer...Vijgen:
daar komt geluk bij en nog wat meer ook (vgl: Harrebomée 1856-70, dl.1, 226 en
dl.3, 192); - i.m.1: houwen: houden vast; - vouwen: plooien, buigen, worden krom;
- flouwen: worden zwakker; - kouwen: worden koud, of ook: krijgen het koud; - i.m.1
sluit aan bij 'oudt' uit v.2434-5; - i.m.2: Beter...sot: in aansluiting bij v.2438 betekent
deze glosse: beter bot en onbeleefd te zijn (nl. door de nood niet uit te nodigen) dan
totaal verkeerd te doen (nl. door de nood wel uit te nodigen); - i.m.3: Siet...stuyr:
suggereert de wisselvalligheden van de gang van de wereld (vgl. met v.2445); i.m.4: Snelle...werden: ook snelle benen, die voortdurend in beweging waren, worden
stijf en bewegen zich niet meer wanneer de leden slap worden (m.n. als men
doodgaat); - de vanitatieve glosse sluit aan bij de spreuken die op het einde
betrekking hebben (v.2451-7); ook i.m.5 en 6 sluiten hierbij aan; - i.m.5: Het...niet:
m.a.w. wat te voren (nl. tijdens het leven) nog iets was, zal later (m.n. in de dood)
niets zijn.

p.96
ANNOTATIE - 2458 Seght: de Heydenen zijn hier nog steeds aan het woord en richten
zich nu tot Fijtje en Lubbert; - verstelden: jullie die nog verbaasd staan; - 2460 gewis
verhael: zeker, waar verhaal; - 2461 al te mael: geheel en al, volledig; - 2462 beyden:
m.n. Lubbert en Fijtje; - 2463 looning: beloning, loon; - 2465 Bistu...niet: ben je
platzak, geef dan ook niets (WNT 8, 1060); - 2467 vreemde...rancken: vreemde
listige en bedrieglijke duidingen, toelichtingen (vgl. WNT 3, 3559); - 2468 ter eeren
naar: overeenkomstig de eer die je toekomt (WNT 9, 1382); - 2470 Schaarse: karige
gierige; - Praccher: gierigaard (WNT 12 1-2, 3811); - 2471 droogen: schrale (omdat
hij nl. niets geeft); - 2474 Ick: ik geef; - 2475 seven oortjens: een blank had nl. de
waarde van driekwart stuiver; een oortje zelf was een kwart stuiver (WNT 2, 2780,
16, 316 en 11, 76); - suyver: precies; - 2476 lang over: geef hier; - 2477 Mislijck...sal:
het is onzeker, ik weet niet wie het (in onze beurs) weer zal aanvullen (WNT 3, 204
en 9, 858); - 2480 Safle: sukkelen, moeizaam lopen (WNT 14, 16); - na...drangh:
naar het gewoel van weleer, van daarnet; - 2481 na: naar; - 2482 raan: aanraden;
- wijcken: teruggaan; - 2485 Smout: zalf op basis van vet; - quackjes: flauwigheden
(WNT 8, 672); - gielt: bedelt; het optreden van de kwakzalver wordt in dit vers
aangekondigd; - i.m.1: Goet...krencken: wanneer men iets goeds denkt, dan krenkt
men ook niet. Vgl. met p.16, i.m.4: 'Geen dencken // Mach krencken' en met p.24,
i.m.3: 'Swijgen en dencken // Doet selden krencken' (vgl. voor bronopgaven ook de
toelichtingen aldaar); - i.m.1 sluit aan bij 'dunckt u' (v.2458); - i.m.2: vgl. ook met
p.189, i.m.5: 'tIs al goet dat wel doet voeden'; - i.m.3: Vgl. nl. 'mit bedancken' uit
v.2466; - i.m.4: Hebjet...deel: heb je alles, geef dan een stuk; - i.m.5: Die...by-setten:
wie wil kaarten, moet inzetten (WNT 17 1-2, 3052-3 en WNT 2, 2673); - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 12 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en Cats); i.m.6: Kittelende Ooren: jeukende, nieuwsgierige oren (WNT 11, 26 en 7, 3186).
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p.97
ANNOTATIE - 2487 beduyen: betekenen; - 2490 Gaauwe: laten we ons haasten (WNT
4, 353); - Poffert: opschepper, pocher, snoever (WNT 12 1-2, 3033-5); - 2491 Stijven
blaser: grote opschepper; - stoffert: bluffer; - 2492 keft: babbelt, kakelt, snoeft (WNT
7, 2023-4); - 2493 getreft: getroffen (nl. van ziekte of pijn) (WNT 17 1-2, 2310); 2496 gekrauwt: gekrabd; - 2497 ghehort: gestoten (WNT 6, 1125); - geblauwt: van
een blauwtje voorzien, geslagen (WNT 2, 2926); - 2498 quets: kwetsuur, verwonding;
- 2501 verholen: verborgen; - 2502 As...op-gheswollen: wanneer het dik en
opgezwollen ettert; - 2504 veul rijpens: langdurig rijpen; - ruym: overvloedig; - 2505
Borst: barst, openbarst; - 2510 gefoolt...getroetelt: gekweld, gekwetst, maar ook
geknuffeld (WNT 3, 4609-10) en flink vertroeteld; - 2511 hoe...hoetelt: hoe sta je zo
te kwellen, te plagen of ook te zeuren (WNT 6, 828-9); - i.m.2: ontstellen: kwellen,
doen pijn; - i.m.4: Weeligh: zinnelijk (MW 9, 2026); - speeligh: speels; - i.m.3 sluit
aan bij 'gefoolt' en 'getroetelt' uit v.2510.

p.98
VARIANTEN - De gereproduceerde p.98 geeft staat III van binnenvorm N weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
i.m.1: staat I: Losse praet; staat II + III: een Losse praet [kennelijk een
perscorrectie in staat II: aanpassing van het metrum uit r.1 van i.m.1 aan het metrum
van r.2; daarbij werd het lidwoord verkeerdelijk zonder hoofdletter gezet, terwijl
(eveneens foutief) de hoofdletter van 'Losse' bewaard bleef; een bijkomend argument
om staat II en staat III als de chronologisch latere staten te beschouwen, is dat de
variant van staat I slechts in twee exemplaren werd aangetroffen; vgl. daarnaast
ook met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.2611 op p.102 van dezelfde
binnenvorm N].
ANNOTATIE - 2512 Loop haal-waardigh: loop heen, de duivel moge je halen (lett.: jij
die het waard bent om gehaald te worden) (?); of woordspel met aalwarig:
onbezonnen, dartel of knorrig, verdrietig (WNT 1, 29-30) (?); - 2513 in...van: in noch
uit; m.a.w. woorden doen niks; - 2514 Gaan...innigh: lett.: gaan de woorden niet
weg (WNT 1, 129) of komen ze niet binnen, dringen ze niet door; sluit aan bij de
betekenis en de voorstelling van v.2513; - 2515 vinnigh: boos (WNT 21, 879); - 2516
tuyrt: hier wellicht: gekke streken uithaalt (WNT 17 1-2, 4374); - 2517 guyrt: zich
wat onvriendelijk voordoet (?) (vgl. WNT 5, 1315); - 2520 aen een strootje: m.a.w.
aan iets lichts; - 2521 in...noodt: in nood zonder dat er daartoe reden is; - 2524 nat
en droogh: eten en drinken; - 2527 verblinden...verlichten: beide begrippen staan
tegenover elkaar: het verblinden (waardoor men niet meer ziet) vs. het meer licht
geven (waardoor men beter ziet); - 2528 kriel-om-kroel: gekrioel; - 2529 vry-gewoel:
los gewoel (de kermis ging als vrije jaarmarkt vaak met het epitheton 'vrij' gepaard);
- 2531 den Baes: m.n. de kwakzalver; - 2532 Mislick...leert: het is best mogelijk dat
hij dan leert (WNT 9, 858); - 2533 blaauwe Schénen: nl. als het gevolg van het
blauwtje dat men bij zijn liefje heeft opgelopen; - smeert: (met zalf) insmeert; - i.m.1:
Niet...gaet: gaat onzeker; - i.m.2: Wt-woorden... in: woorden die men uitspreekt,
dringen niet door; vgl. met de zegswijze 'woorden gaan in het lijf niet' (Harre-bomée
1856-70, dl.2, 32 met verwijzingen naar Gruterus en Zegerus); vgl. ook p.236, i.m.4:
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1856-70, dl.1, 102 en Stoett 1943, dl.2, 102, nr.1683 met o.m. verwijzingen naar
Gruterus en De Brune; - i.m.6: 'tVolck...zijn: 'mundus vult decipi'.

p.99
VARIANTEN - De gereproduceerde p.99 geeft staat III van binnenvorm N weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
aanduiding van het sprekende personage: staat I: hoogh-rennende
Quets-Salver; staat II + staat III: hoogh-roemende Quets-Salver [perscorrectie in
staat II (cf. het variantencommen-taar bij i.m.1 op p.98 van dezelfde binnenvorm
N); lexikale variant].
ANNOTATIE - voor-staende: die van voren staat, of ook: vooraanstaande; Vry-Meester: volleerd meester (vgl. WNT 23, 783); - kan-Al: die alles kan, maar
mogelijk ook een woordspeling met het Franse 'canaille', uitschot (WNT 7, 1212-4);
- Pochen-hout: dergelijke pseudo-realistisch geografische naamgevingen komen
wel vaker als komisch procédé voor (Coigneau 1980-3, dl.2, 299); har-varen-Land-besoecker: hier aanbelande reiziger (?); - Quets-Salver: kwakzalver,
die kwetsuren met zalfjes insmeert; - 2534 Ihr: hier; - 2535 Vmb...Leiben: om lang
het leven te behouden; - 2537 sorgheleick: zodat men er zich zorgen over maakt;
- 2538 Hastu...Beynen: heb je opgezwollen benen; - 2539 Scheurbuych: scheurbuik;
- grosser Steynen: grote keien; cf. het motief van de keisnijding; - 2541 auff...blind:
die met een oogziekte, blindheid, gekweld zijn; - i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70,
dl.1, 249 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); vgl. ook Van de Vennes Sinne-fabulen,
nr.9: 'Veel Nieuws, en selden wat goets'; - i.m.1 sluit uiteraard aan bij de vreemde
herkomst van de kwakzalver; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij de praatjes zonder daden
van de kwakzalver.

p.100
ANNOTATIE - 2542 vys gesnabbel: vreemd gebabbel (WNT 21, 449 en 4, 1766); 2543 Moffe-maff: mof: reeds in de zeventiende eeuw gebruikelijke spotnaam voor
de Duitsers (WNT 9, 991); hier in een woordspeling suggestief verbonden met 'maf';
- brobbel-brabbel: gebrabbel (vgl. WNT 3, 972); - 2544 Mockje: hier kennelijk in
toepassing op een man; 'mockje' was meer gebruikelijk als scheldnaam voor een
slonzig wijf of slet (WNT 9, 1010); - 2545 vatt: begrijp; - 2546 Na...merck: voor zover
ik het zie; - 2551 poffe: snoeven (WNT 12 1-2, 3029); - 2552 looftet: geloof het; 2554 ten heelen: helemaal; - 2555 Smout: vet, smeersel, zalf; - 2560 verdregend':
lijdzaam; - 2561 een aar: iemand anders; - 2563 beschrijven: op papier brengen, te
boek stellen (WNT 2, 1997); - 2564 heelsaem: genezend; - 2568 Duyck: buig, buk,
trek je terug; - denck: bedenk dit (nl. v.2566-7); - 2570-2 het...weet: iets te willen,
te doen of na te laten, hangt, zoals men weet, van jezelf af; - i.m.3: i.m.3 sluit aan
bij v.2551; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.2560; - i.m.6: weer-strijden: tegenkampen; i.m.6 sluit aan bij v.2568.

p.101
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zekere; - 2578 voor...wegen: wat mij betreft; - 2580 klagens-noodt: behoefte, reden
om te klagen; - 2582 Hoe...kenne: hoe zou je het over je hart
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kunnen krijgen, hoe zou je het kunnen doen (WNT 8, 552); - 2583 van mijn gingt
wenne: van mij ging afwenden; - 2584 Schickje: denk je dat, ben je dat van plan
(?); - kruydigh: pittig, flink, pienter (WNT 8, 395); - 2585 dubbel...gesindt: in hoge
mate heb liefgehad (WNT 3, 3534 en 4, 2235); - 2586 beloopen: ingehaald, gezocht
en gevonden (WNT 2, 1745); - bedraven: achter-nagelopen, achternagezet (WNT
2, 1215); - 2587 laffe: krachteloze (WNT 8, 913); - 2588 saagh: zag; - 2590 vorde:
ver vooruit; - 2594 trapte...treden: zette de ene stap na de andere; - 2595
naeuw'...ruyme: grote en kleine; - 2596 voet-sool: een voetafdruk; - 2598 daer: waar;
- de Klickers planten: de afdrukken (WNT 12 1-2, 2288) van je klikkers (eig.: een
vrouwenschoeisel met houten hiel; WNT 7, 4042); - 2599 Hadden...kanten: hiel en
teen hadden geplaatst (WNT 7, 1364-5); - 2601-2 Stracks...voeten: m.a.w. meteen
paste ik er zeer zorgvuldig mijn benen, stappen en voeten in (WNT 12 1-2, 4166,
14, 431 en 12 1-2, 689); - 2603 boeten: voldoen, verzadigen, bevredigen (WNT 3,
205); - i.m.1: ontleend aan Gal.6, 5; vgl. Harrebomée 1856-70, dl.2, 11 met o.m.
ook verwijzingen naar Gruterus en De Brune; - i.m.2: Balsum: balsem; - i.m.3: eer:
vroeger.

p.102
VARIANTEN - De gereproduceerde p.102 geeft staat III van binnenvorm N weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
2605 staat I: Kluyt.; staat II + III: Kluyt; [perscorrectie in staat II (cf. het
varianten-commentaar bij i.m.1 op p.98 van dezelfde binnenvorm N): de interpunctie
wordt conform met de interpunctie uit v.2606]; - 2611 staat I: Als de kleyn'; staat II
+ III: As de kleyn' [perscorrectie in staat II (vgl. ook het variantencommentaar bij
i.m.1 op p.98 van dezelfde binnenvorm N): in staat II is er tussen 'As' en het
onmiddellijk daaropvolgende woord 'de' meer tussenwit als in staat I (met het langere
'Als'); vgl. ook met de gelijkaardige variant in v.5870 op p.205 in staat II van
buitenvorm Cc]; - 2617 staat I: een lange mijl.; staat II + III: een lange mijl! [wellicht
een perscorrectie; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.2611].
ANNOTATIE - 2604 rechts-om: aan de rechterkant, naar rechts; - 2605 slincks an:
aan de linkerkant, naar links toe; - 2606 seer: snel, vlug (MW 7, 984); - 2607
Om...hooren: om mijn stappen te laten opmerken; - 2608 Dan...weer: dan weer
schuin, scheef, en dan weer langs ginds en dan weer terug (WNT 6, 807); - 2609
Half...veer: nu eens rechtop, dan weer languit; of ook: half rechtop en half gebogen;
- 2610 daer buyten: nl. buiten Den Haag; - 2613 happigh: wakker, ijverig (WNT 5,
2144-5); - 2615 aerssel-drijven: achteruitvaren (WNT 1, 593); - 2616 schaedt: brengt
(...) schade aan; - een korte wijl: een korte poos, een kort oponthoud; - 2619 Ty:
het getij, de stroming; - 2622 door 'tswijcken: omdat ik me voortdurend terugtrok; 2623 dickels: vaak; - 2625 'tGene...docht: nl. op Fijtje; - 2626 ruyge: met wild gewas
begroeide (WNT 13, 1641); - 2629 schendigh: schadelijk; - 2630 Gingh...ongeler:
terwijl mijn oog, soms zeer vlug (WNT 2, 2679), van boven tot onder spiedde; - 2632
na'tgehoor: naar het geluid, naar wat ik hoorde; - 2633 Met een schrick: terwijl ik
verschrikt was; - stil gestoor: met weinig storen, zonder dat ik veel lawaai maakte;
- 2634 nae...hoocken: naar duistere hoeken; - 2636 bedodt: verrast, verbijsterd
(WNT 2, 1209); - i.m.2: ghevat: gegrepen; cf. de gebruikelijke voorstelling van de
'Gelegentheyt' (Ripa, s.v. 'Occasione') als een 'Vrouwe (...) met hayren die haer
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hayren die te saemen over 't voorhooft gekeert zijn, geven te verstaen, datmen de
Gelegentheyt moet voorkomen, passende op haere gangen, sonder datmen die
most volgen om te vatten, wanneerse alreede den rugge hadde gekeert, want zy
treet seer snellijck' (Ripa 1971, 146); - i.m.3: Ver-gaet: gaat ten onder; - i.m.4:
Kleyn-schrick // Kleyn-schick: een lichte schrik brengt maar weinig teweeg (?).

p.103
VARIANTEN - De gereproduceerde p.103 geeft staat III van binnenvorm N weer naar
het exemplaar 50.
3

paginanummer: staat I + II: 10 ; staat III: 103 [perscorrectie in staat III (vgl. met
de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.2611 op p.102 van dezelfde
binnenvorm N); er kan hier geen sprake zijn van zetselschade in staat II (volgorde
van de staten zou dan zijn: staat I > staat III > staat II) omdat het haast uitgesloten
is dat in staat II de '3' uit het paginanummer opnieuw en op dezelfde wijze als in
staat I te hoog zou worden geplaatst].
ANNOTATIE - 2638 Mits: op dat ogenblik (WNT 9, 892); - 2639 fellen: boosaardige,
wrede, boze (WNT 3, 4423); - 2640 Dat...verschoot: zodat ik bijna flauwviel; - 2642
in het vreesen: terwijl ik bang was; - 2645 Van...voor: van haar uit gezien (bevond
Lubbert zich) achter, van mijn (Lubberts) standpunt uit gezien (bevindt Fijtje zich)
voor (hem); - 2646 duchte: bang was, vreesde; - 2647 Mit...spoed-besuchte: met
een spijtig zuchten over de haast (die Lubbert aan de dag had gelegd); - 2648 Over
'tvroegh-by-na-verdriet: (en met een zuchten) over wat zo vroeg in de ochtend bijna
een verdriet was geworden; - 2650 schotigh: haastig, gejaagd (WNT 14, 932); 2656 vorsse: verse; - 2660 op de greep: op het grijpen; - 2662 Gaeuwert: vluggerd;
- 2663 dweepe: suffige (WNT 3, 3733); - 2664 slechte Maat: simpele kerel; - 2665
laauw-achtigh: zonder veel vuur; - i.m.3: Beduchters // Besuchters: m.a.w. zij die
bevreesd zijn, zuchten voortdurend; - i.m.4: Ver-vangers // Ver-langers: m.a.w. zij
die maar van ver vangen, moeten van ver reiken (WNT 8, 1060); maar ook: zijn
slechts verlangers (komen niet aan het eigenlijke vangen toe); - i.m.5: Een kleyntje:
m.n. het aas; - i.m.6: Al-achtigh...Val-achtigh: kennelijk dient dit in margine ook
vertikaal te worden gelezen: 'Al' wordt dan in verband gebracht met 'Mal', 'Kal' met
'Val'. Het in margine suggereert dan ook zoveel als: alle mallen, gekken praten en
komen daardoor ten val. Ook elders in de Belacchende Werelt wordt 'mallen' graag
met 'vallen' in verband gebracht: vgl. p.7, i.m.1: 'VVijsen mallen, // Kloecke vallen',
p.16, i.m.1: 'Door mallen // Sinnen vallen', p.84, i.m.5: 'Stoute Mallen // Schendich
vallen' en p.219, i.m.5: 'Mallen // Vallen'.

p.104
VARIANTEN - De gereproduceerde p.104 geeft staat III van buitenvorm N weer naar
het exemplaar 50.
1

paginanummer: staat II: 04; staat I + III: 104 [cf. commentaar bij de variant in
i.m.4]; - i.m.4: staat I: i s; staat II + III: is [staat III is zowel m.b.t. het paginanummer
als m.b.t. i.m.4 de logisch meest correcte staat; de chronologische volgorde van de
verschillende staten is evenwel niet duidelijk; theoretisch dienen zich zes
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mogelijkheden aan: (a) staat I > staat II (perscorrectie in i.m.4; zetselschade in het
paginanummer) > staat III (perscorrectie in het paginanummer); (b) staat I > staat
III (perscorrectie in i.m.4) > staat II (zetselschade in het paginanummer); (c) staat
II > staat I (perscorrectie in het paginanummer; zetselschade in i.m.4) > staat III
(perscorrectie in i.m.4); (d) staat II > staat III (perscorrectie in het
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paginanummer) > staat I (zetselschade in i.m.4); (e) staat III > staat I (zetselschade
in i.m.4) > staat II (perscorrectie in i.m.4; zetselschade in het paginanummer); (f)
staat III > staat II (zetselschade in het paginanummer) > staat I (perscorrectie in het
paginanummer; zetselschade in i.m.4)].
ANNOTATIE - 2666 toertigh: grappig, koddig (WNT 17 1-2, 649); - belompen: het
WNT verklaart dit woord aarzelend met 'gepast, voegzaam' (WNT 2, 1741); wellicht
betreft het hier echter een nieuwvorming op basis van het woord 'lomp': onbehouwen;
- 2667 Elck...mompen: iedereen bedriegt zichzelf, spiegelt zichzelf wat voor (WNT
9, 1053); - 2669 Van...stout: van zijn bangigheid of dapperheid; - 2670 trappen:
stappen; - 2671 bloo...vis-beknappen: vreesachtig bij het vangen van de vis (WNT
2, 1608); - 2673 ficks: flink; - 2674 in gleden: wat betreft mijn leden, ledematen (WNT
4, 1148 en V, 65); - 2676 mijn ander-Ziel: mijn tweede ziel; - 2679 beluypen:
bespieden, begluren (WNT 2, 1571); - 2684 Dan...besien: dan werd je niet bekeken;
- 2685 As...bien: m.a.w. als iemand die een zwaar blok mee te sleuren heeft; kennelijk
beschouwt Fijtje zich hier (ironisch) als een last voor Lubbert (cf. 'Moeyte' uit v.2686);
wel vaker zoals hier in toepassing op de bedrogen minnaar waarmee de spot wordt
gedreven (Mak 1959, 74, Coigneau 1969-70, 67, n.88 en Grauls 1957, 125-141); 2687 mindje: bemin je; - 2689 Datje...raeckt: dat je ook van geen moeite meer
losraakt, dat je voortdurend moeite moet blijven doen; - 2695 schrapen: (de kost)
bij beetjes bijeenzoeken; - i.m.1: Recht-grondigh // Hecht-bondigh: oprecht en
gegrond zorgt voor een stevige band; - i.m.1 sluit wellicht aan bij v.2668-72; - i.m.2:
Snelle...Quelle: m.a.w. vluggerds zijn een erge plaag, een ware kwelling; - i.m.2
sluit dan wellicht aan bij v.2678-81 waarin Fijtje zegt dat Lubbert haar uiteindelijk
heeft ingehaald en voor haar een kwelling vormt; - i.m.3: Moeyd...moeyte: val geen
moeite lastig, laat je niet met moeite in; - i.m.4: Vaerdigh: bereidwillig (WNT 18, 63).

p.105
VARIANTEN - De gereproduceerde p.105 geeft staat II van buitenvorm O weer naar
het exemplaar 50.
i.m.4: staat I: G rootse evige norcken; staat II: Grootse hevige norcken [er zijn
theoretisch twee mogelijkheden m.b.t. de chronologische volgorde van de staten:
(a) staat I > staat II (perscorrectie); (b) staat II > staat I (zetselschade; de slordiger
schikking van 'Grootse' in staat I zou dan het gevolg zijn van het uitvallen van de
'h' in 'hevige'; toch lijkt mogelijkheid (b) minder voor de hand te liggen: de variant
werd slechts in één exemplaar aangetroffen].
ANNOTATIE - 2696 willigh: volgens mijn wil; - 2697 vlien: wegvluchten; - 2698 neuren:
neuriën, zingen; - 2701-2 deugt (...) vreugt: deugd en vreugd worden graag met
elkaar in verband gebracht: vgl. met p.170, i.m.2: 'Deught blijcke // zijn //
Vreught-rijcke'. De beide verzen betekenen dan ook zoveel als: ik wil bij je zijn in
deugd en in vreugde; - 2703-4 erven (...) derven: m.a.w. bezit verkrijgen of ook
ontberen; - 2704 bouw: wellicht verwijst Lubbert hier met 'bouw' naar de vrouwenrok
als beeld voor de vrouw in het algemeen (cf. WNT 3, 769-70); Lubbert wil zich nl.
bij de vrouw voegen; - 2705 Houw: uitroep; mogelijk verwijst 'Houw' ook naar het
huwelijk; - 2706 wil...wille: wil ik omdat jij het wil, heb ik ook zo'n wil (?); - 2707
bleef...stille: m.a.w. werd er daarover gezwegen; - 2708 geweun: gewoon, gewend;
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Mijdje...parten: onthoud je (dan) van streken die verachtelijk zijn (of ook: waar ik op
neerkijk); - 2712 'tsnappe: het babbelen; - 2714 lubbigh: lui, suf (WNT 8, 2529); hier
wellicht ook zinspelend op Lubberts naam: de betekenis wordt dan ook: word je
zoals je bent, d.i. lui en suf; - 2715 dubbigh: suffend; - 2716 kiem: het WNT
suggereert als betekenis voor deze passage: schriel, gierig; wellicht passen hier
evenwel ook andere betekenissen zoals: kleinzerig, kieskeurig, overdreven bezorgd
(WNT 7, 2781); - drits: stroef, stug (?) of ook schijterig (?) (vgl WNT 3, 3298 en
3341); - 2717 dudts: suffig, onnadenkend (WNT 3, 3679); - 2718 grim: onvriendelijk,
bars; - loens: kurig, wispelturig (WNT 8, 2561); - je snadse: hier kennelijk in
toepassing op een man: jij babbelaar (WNT 14, 2268); - 2719 geep: Oudemans
1869-80, dl.2, 404 verklaart 'geep' in deze passage bij Van de Venne met: links,
verkeerd, onhandig; wellicht betekent 'geep' hier evenwel veeleer: boos, nors; vidse-vadse: de betekenis is ook nu weer niet erg duidelijk: vits betekent vlug,
bijdehands maar ook gretig, happig; vats kan de betekenis hebben van vuil, schraal,
bleek, maar ook: nors (WNT 21, 1267 en 18, 109-11); daarnaast wordt hier wellicht
ook gezinspeeld op viezevazen: beuzelingen, praatjes; de betekenis luidt dan hier:
jij praatjesmaker, beuzelaar (WNT 21, 467); - 2720 krijgel: lichtgeraakt, prikkelbaar
(WNT 8, 193); - wips: opvliegend (?); - krul: verstoord, boos (WNT 8, 482); - 2721
dul: gek; - 2722 of...beknorde: indien je nu op mij knorde, mopperde; - 2723 norcker:
knorpot (WNT 9, 2164); - 2724-5 Beter...stoort: het zou beter zijn dat men niets zou
hebben gehoord dan dat men zich aan een kleinigheid (die men dan vernomen
heeft) stoorde; - 2726-7 Vryers...tangden: vrijers grijpen het met de handen aan,
zoals de honden dit doen met hun tanden. De vrijers laten zich met andere woorden
niet door schimp of smaad van hun stuk brengen (WNT 14, 1236); - i.m.1:
Grillen...Drillen: m.a.w. grillen, grillige invallen verspillen, leiden tot niets; een
duidelijke wil daarentegen zet door (vgl. WNT 3, 3364-6:); - i.m.2: Die...wille: die
kwaad willen berokkenen; - i.m.2 sluit wellicht aan bij v.2707; - i.m.3: Dwijnt mis:
verdwijnt als mist (WNT 9, 799) (?), of: kwijnt weg (?); - i.m.4: Grootse: hoogmoedige
(WNT 5, 1131-2); - hevige: driftige, onstuimige, of ook: erge; - norcken: nurkse
mensen.

p.106
ANNOTATIE - 2728 listen: slimheden, hinderlagen; - 2729 vangh: buit; - 2731
Dwarsse-drijvers: tegendraadsen; eig. zij die dwars op het water drijven en daardoor
de doorgang belemmeren; - 2732 daar...treen: waar anderen stappen (bedoeld
wordt op de kermis); - 2733 gemeen: van iedereen; - 2734 Dringhter...voren: drumt
soms iemand voor jou; - 2735 schooren: eig.: steunen, schragen; hier: tegenhouden;
- 2736 bralle by: ook gaan pronken (WNT 3, 1016); - 2741 verbloot: m.a.w. armer
maakt; - 2742 Onrust...an-woelen: onrust gaat al woelend vooruit; 'Onrust' en 'komt
voor-uyt' staan hier kennelijk in tegenstelling tot 'Lieve rust', resp. 'blijft' uit v.2742;
- 2743 blijft...voelen: heeft geen tastbaar resultaat; Fijtje pleit hier voor de onrust die
volgens haar vooruitbrengt (de verzen 2744-5 ondersteunen deze gedachtengang);
- 2744 Achter-na...voor: m.a.w. wie achteraan loopt, loopt nooit vooraan; - 2745
schaduw-schijn: 'schaduw-schijn' is dus van dezelfde orde als 'nadeel' (v.2741),
'rust' (v.2743) en 'Achter-na' (v.2744): het gaat hier dus slechts om een 'afspiegeling';
- heyt...gehoor: m.a.w. heeft geen invloed; - 2747 weten laten: laten weten, vertellen;
- 2748 scheen: alluderend op 'Schijnsel' uit v.2746; - 2749 betreen:
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achternagegaan; - 2750 'kHadt...kijcke: de betekenis van 'bééuw' is niet-duidelijk:
ik zat zo ingespannen naar jou te kijken (?); - 2751 omme-wijcke: omkijken, naar
achter draaien; - 2752 nichtigh: gespannen, geconcentreerd (WNT 9, 1686); - 2753
nochter: met een helder inzicht; - toe en draa: vooruit, dichterbij en wakker (vgl.
WNT 18, 715-6); - 2756 knap: vlug (WNT 7, 4494-5); - 2757 Mit...hippel-hap: en
met een sprong het weghuppelende wild vastbijten of met een sprong al huppelend
het wild vastbijten (WNT 6, 764); - 2759 loncken: zien, bemerken; - i.m.1: i.m.1 sluit
wellicht aan bij 'niet' uit v.2729; - i.m.2: Al...leen: nl. wat van iedereen is, kan men
slechts lenen (omdat één enkel iemand er niet uitsluitend aanspraak kan op maken);
- i.m.3: Schut...Schut: sluit aan bij het betekenisverwante 'schoren' uit v.2735: wat
tegenhoudt, weert af, houdt stand; wat afweert, houdt tegen; - i.m.4: Set...leet: het
zeil zou dan nl. scheuren; - i.m.4 sluit aan bij het 'bralle' en het 'Mit de hangden in
de zy' lopen van de boeren (v.2736-8); - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.2742: 'moeyte'
heeft nl. alles met onrust en gewoel (v.2742) te maken; vgl. b.v. met p.279, i.m.5:
'Spaer Moeytel soo woelje noyt om niet' (eigen cursivering).

p.107
ANNOTATIE - 2760-1 Dat...Quant: dat een hoofse kerel die van de jacht terugkwam,
mij op het land volgde; Ionck-Heer Reyn-Aert was nl. Lubbert gevolgd (cf. p.1-4); 2764 versint: begrijp het (WNT 20 2, 2409); - 2765 weelde-kint: rijke jongeling; 2766 sy: het is niet duidelijk waarom hier niet 'hy'; Fijtje verwijst immers met
'weelde-kint' (v.2761) naar de 'Hoofse Quant' (Ionck-Heer Reyn-Aert) waarover
Lubbert het in v.2761 heeft; - 2768 wie...haar: wie kent ons precies, wie weet wie
we zijn; - 2769 Beekje: vleinaam; - 2770 Ick...rustigh: ik weet dat je een lief en rustig
meisje bent; - 2771 lustigh: plezierig; - 2773 Aers...ben: iemand buiten jou, bij wie
ik (nu) ben; - 2774-5 Komje...wijcke: deze claus wordt door Fijtje Goris uitgesproken;
- 2775 Fleem-beck: vleierd; - wijcke: weggaan; - 2776 saft: zacht; - reen: (vetstandige)
woorden; - 2779 't om-dweylen: het om zich heen dweilen; - 2783 fleeme: wrijven
(vgl. nl. WNT 21, 1593); - 2784 van een slet: van elk stofje (WNT 14, 1686-7); - 2786
strijcken: wrijven; - 2787 plansen: plassen, ploeteren in water (WNT 12 1-2, 2613);
- 2789 aersel-dringen: (m.b.t. het dweilen) nu eens vooruit en dan weer achteruit
gaan al wrijvend; hier in toepassing op de schijnbare weigerachtigheid van de
'Vrijsters'; - 2790 passen: vergelijken, toepassen; - i.m.1: Wat...besluyt: wat geen
betekenis heeft, draagt ook niets in zich, heeft geen belang; - i.m.2: Mont-strijckery:
vleiende woorden; - i.m.4: bekentmen: kent men, verkrijgt men; - i.m.5: Smaet...baet:
m.a.w. een smaad, vernedering verdragen om voordeel te verkrijgen; - i.m.5 sluit
aan bij v.2789: de 'Smaet' schuilt er in het 'aersel-dringen'; - i.m.6: Ongemack...rust:
toegepast op het dweilen betekent dit dat de moeite die men zich bij het dweilen
getroost, een mooi resultaat oplevert; vgl. met de toelichting bij v.2789.

p.108
ANNOTATIE - 2791 slet: vod, lap, of ook: voddige vrouw (WNT 14, 1686-8); aen...lassen: m.a.w. met woorden, praatjes verbinden; - 2793 Lustert: hoor, luister;
- met goet bescheyd: met een goede reden, op goede grond (WNT 2, 1955); - 2795
malen: spoken; - 2797 Moste...an: met de handen moest begin-
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nen werken; - 2798 Na: volgens; - leppigh: bits, zuur (WNT 8, 1601); - 2799 drabben:
in het water ploeteren; (WNT 3, 3215) - 2800 mit der vaart: met een grote snelheid;
- 2804 morse-bel: vuile slons; - 2805 Mans-gestel: zijn lijf, lichaam; - 2806 narmen:
armen; - 2807 deedt...warmen: warmde hem op; - 2809 Glompen...Paarle-moer:
glommen als parelmoer; - 2811 Iongen: knecht; - 2812 Heerlijck: luisterrijk, vol praal;
- 2813 Deerlijck: op een deerniswekkende wijze; - 2814 hiel: hield; - 2815
'tOnder-hooft: m.n. de vrouw; - d'overschanden: de zeer grote schande
('overchanden' ook woordspeling met 'Onder-hooft'); - 2818 gewennen: gewoon
maken, africhten; - 2819 bemennen: mennen, beteugelen; - i.m.1:
Wijfs-ghebiedt...Mans-verdriet: als de vrouw de plak zwaait, dan heeft de man hier
nadeel van; - i.m.2: vgl. Harrebomée dl.1, 270 en dl.2, 423 en Stoett 1943, dl.1,
293, nr.755; - i.m.3: niet...staet: niet in orde is; - i.m.4: Verdragen...klagen: verdragen
laat het klagen na, of ook: verdragen brengt (uiteindelijk toch) tot klagen; - i.m.5:
doen...ruymen: doen de man het huis verlaten; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 345
en dl.3, 236 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.6: quaet:
slecht; - verslonste: slonzige; - doen...bewaren: brengen de man ertoe om thuis te
blijven; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 39 en dl.3, 119 (met o.m. verwijzingen naar
Cats en De Brune); - i.m.7: Sy...Sy: over de achtergronden van dergelijke uitlatingen
cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §5; - i.m.8: Vijs-wijs: op een slechte manier verstandig.

p.109
ANNOTATIE - 2821 leur: vod, zonder waarde; (WNT 8, 1692) - 2825 by-kans: bijna
(goede vrouwen) (?); - i.m.2: vande: uit de; - gestadigh: standvastig; - gront-houdend:
betrouwbaar, standvastig; maar ook lett.: grond, aarde bevattend (cf. het begin van
de glosse: 'De Man is eerst vande Aerde geschapen'; eigen cursivering); - i.m.3:
'tKakebeen...rammelen: te praten; - i.m.4: Licht Swicht: wat te licht is, moet zwichten
(cf. nl. 'lichter' uit het voorgaande i.m.).

p.110
ANNOTATIE - 2831 'tHyelick: het huwelijk; - laat...binnen: laat ik binnenshuis, of ook:
daar laat ik me niet over uit; - 2833 is: berust; - lijdigh kruys: een zwaar kruis (WNT
8, 2228); - 2834 buyten: als reactie op 'binnen' uit v.2831; - 2835 Laet...besluyten:
laat ons samen vrolijk zijn (WNT 2, 2045); - 2836 Iammer: leed, pijn; - dient...gevoelt:
hoeft men haast nooit te voelen; - 2838 mit...schoenen: zomaar, zonder meer (vgl.
de zegswijze ook in Manken van Nieumeghen 1982, 119; vgl. ook Stoett 1943, dl.1,
504-5, nr.1263); - 2839 loope...boenen: m.a.w. door de straten heen en weer
slenteren; - 2840 ick...veyl: ik bied me te koop aan; - 2841 klaar: gemaakt, beklonken;
- 2843 Moetje...houwen: indien je mij om te houden (waarbij wordt gezinspeeld op
het trouwen) moet houden; - 2844 Effen...grijp: op precies dezelfde manier als ik
jou vastpak; - 2845 bekrijp: bekruip, vastgrijp (vgl. Oudemans 1869-80, dl.3, 545);
- 2846 je...klitten: dat je op kleefkruid lijkt (WNT 7, 4168); - 2847 hucken: hurken
(WNT 6, 1292); - treen: gaan; - 2849 Sommels: soms; - stijf: hard (WNT 14, 2510);
- 2850 Staatet...ruympjes: ben je zo kwistig en leef je zo in overvloed, heb je het zo
breed (vgl. WNT 5, 820); - 2853 Rond: bot, oprecht, rechtuit (WNT 13, 1033); - 2854
meest: meestal (WNT 9, 419); - 2856
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spitse: schrale, magere; - Kaar: vriend (WNT 7, 662-3); - i.m.1: cf. Harrebomée
1856-70, dl.1, 454; - i.m.2: leyde: zou leggen; - i.m.3: Siet...hinder: m.a.w. kijk naar
wie het minder goed heeft dan jij, dan word je tevreden met wat je hebt; - i.m.3 sluit
nog aan bij de betekenis van beide vorige glossen; - i.m.5: recht: goed, op de juiste
manier; - Recht en hecht worden graag met elkaar in verband gebracht: vgl. p.112,
i.m.4: 'Grijpmen 'trecht, // Soo blijftet hecht', p.167, i.m.8: 'Recht vat // Hecht wat' en
p.217, i.m.3: 'Goet Recht soet hecht'; - i.m.6: beklijven: standhouden of ook: gedijen
(WNT 2, 1603-4); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 7 en 371-2 (met o.m. verwijzingen
naar Gruterus, Servilius, Cats en De Brune); - i.m.7: tasse-schijven: geldstukken;
- Monde...drijven: vullen de mond; - i.m.7 sluit aan bij v.2850-1; - i.m.8: i.m.8 sluit
met 'Op-rechtigheyt' aan bij 'Ronde' uit v.2854; - i.m.9: Schits: boos, onvriendelijk
(WNT 14, 729).

p.111
ANNOTATIE - 2858 Lang e noch: lang genoeg; - 2859 weer-klanck: weerkaatste
geluid; hier wordt echter vooral het wederwoord bedoeld; - kakel-klatert: weerklinkt
met het geluid van gekakel en geklater; - 2860 Dof: suf; - tuytigh: suizend (WNT 17
1-2, 3992); - 2861 tvernuft...ont-rooft: het verstand schijnt alsof het gestolen is, alsof
het er niet meer is; - 2862 wat...lusje: wat zou je graag eten; - 2864 VVat...hoock:
wat wil je dat ik hier voor de dag haal, tevoorschijn haal (WNT 6, 799); - 2867 knap-op
deur-ghekloven: in stukken gehakte koek (vgl. WNT 7, 4502); - 2868 Amsterdamse
smaack: de smaak van een koek uit Amsterdam; - 2869 Deventerse kraack:
knappende koek uit Deventer; - 2870 Kroosjes: kinderen (WNT 8, 366); - 2872
Hielijck-makers: soort kermiskoek, bedoeld als liefdesgift; - 2874-2901 Nouw...baat:
wellicht heeft deze uitgewerkte beschrijving van het koekhakken (de koek als
liefdesgift) een dubbelzinnige betekenis en kan het ook als een beschrijving van het
liefdesspel worden opgevat; dergelijke dubbelzinnigheden ontbreken alvast niet in
Van de Vennes 'Neep-kluytjes' uit het Tafereel van Sinne-mal; - 2875 gerieve: van
dienst zijn; - 2876 Klooft: klief, hak in twee; - block: blok hout; - 2877 stijf...stock:
stevig bij de greep; - 2878 wancke: zwaaien (WNT 24, 1007); - 2879 Schodje knietjes:
zet je met je knieën schrap; - lancke: lendenen (WNT 8, 1074); - 2880 Soo...vat: als
het bij de eerste slag niet lukt (om de koek in twee te hakken); - 2881 Langhtse...dat:
geef de koek opnieuw zoiets, geef de koek weer van datzelfde; - 2882 slaagh-an:
voortdurend verder; - 2883 neer-wort: naar beneden; - 2884 treft: weet te raken; ten eersten: als eerste; - i.m.1: Weer-klanck... Veer-klanck: weerklank is klank die
van ver komt; - i.m.2: baet: voordeel; - vgl. b.v. de grisaille 'Elck is om raepen uyt'
(Plokker 1984, 94-6, nr.32); - i.m.2 sluit wellicht aan bij de aanprijzingen van Aafje
Koeck-Wijff; - i.m.3: veylt: te koop aanbiedt; - hoopen: zijn bezit vermeerderen; i.m.4: Waer...Neering: waar overvloed is, vindt men handel; - i.m.5: vertiert: verbruikt;
- m.a.w. wie niets kan verkopen, heeft geen geld om zelf te besteden; - i.m.5 sluit
aan bij de vorige in margines over de handel; - i.m.6: voor-ghedaen: voorgesteld,
aangekleed; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 74 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus,
Zegerus, Cats en De Brune) en Stoett 1943, dl.2, 453-4, nr.2470; - i.m.7: binnens
Jaers: op minder dan een jaar; - rekeningh maecken: ervoor zorgen; - buyten 'thalf
jaer: na zeker een half jaar; - hielen te lichten: weg te vluchten; - de...veeghen:
bankroet te gaan (WNT 18, 1326); - uyt-lantse: vreemde, buitenlandse; -
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Banckeroet: het woord bankroet is nl. ontleend aan het Italiaans (WNT 2, 994); i.m.8: Kunst...kracht: toegepast op v.2875-83 betekent deze glosse dat de techniek
bij het koekhakken belangrijker is dan de kracht; - kunst en gunst horen bij elkaar
evenals kracht en macht; - vgl. verder ook Harrebomée 1856-70, dl.1, 447 en 458
die althans voor het eerste gedeelte van deze glosse o.m. verwijst naar Gruterus
en De Brune; - i.m.9: Voor...gheleert: wat men voordoet, leert aan wie erna komt;
- cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 18 (met o.m. verwijzing naar Gruterus) en Stoett
1943, dl.2, 453, nr.2469; vgl. ook met p.125, i.m.6: 'Soo voor gedaen is nae geleert'.

p.112
ANNOTATIE - 2889 Wie...vergeet: m.a.w. wie niets weet, vergeet die kennis ook niet;
- 2890 of: alsof; - vichten: vechten; - 2891 narmen lichten: armen omhoog steken;
- 2894 after reggen: achterover; - 2895 velle: me voorover laten zakken (WNT 18,
1615); - 2896 dubbel-ongder-lijf: 'dubbel' wellicht ter aanduiding van de benen of
ook ter versterking van 'ongder-lijf' om de stevigheid en grootte van het benedenlijf
aan te duiden: vgl. ook v.3408: 'Dubbel-lijf' en v.3413: 'Dubbel-vleys'; - 2897
Daver-vleysen: daveren met het vlees; - drillen stijf: hard trillen; - 2898 rechte greepje:
de goede manier om het vast te pakken; - 2900 verstaat: begrijpt; - 2901
Stoutheyt...baat: vermetelheid krijgt geluk er als voordeel bij; - 2902 Datsje voor:
dat is voor jou (?); - 2903 hier...scheytet: hiermee valt het (de koek) uiteen; - 2904
Hey de back: alle duivels, de drommel! (WNT 2, 875); - 2905 joow: uitroep van
vreugde maar ook ter aanduiding van Lubbert: jij!; - niet een leur: helemaal niets; 2906 Al...noot: dat deert niet, dat geeft niet; - 2908 al-willens: vrijwillig; - 2911 dreegh:
draag; - 2913 beurt: gebeurd is; - i.m.1: Veel-weten... Ver-meten: veel weten maakt
iemand stoutmoedig; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 75 (met verwijzing naar De
Brune en Sartorius); - i.m.2: Met...wetenschap: door iets te proberen, komt men
wat aan de weet; - i.m.2 sluit aan bij de vele (aarzelende) vragen van Fijtje voor ze
begint (v.2890-7); vgl. ook i.m.3; - i.m.4: cf. het commentaar bij p.110, i.m.5; - i.m.5:
Passelijck...Rasselijck: op de juiste manier gaat het snel (WNT 12 1-2, 634).

p.113
VARIANTEN - De gereproduceerde p.113 geeft staat II van buitenvorm P weer naar
het exemplaar 50.
2945 staat I: ick salt betale; staat II: ick selt betale [perscorrectie in staat II?;
incidentele variant; vgl. ook nog met de duidelijke perscorrecties in staat II van i.m.4
op p.120 van buitenvorm P].
ANNOTATIE - 2915 Lust...bet: hebben we zin in meer (WNT 2, 2194); - wy...hale: wij
kunnen het komen halen; - 2916 Baat: hulp, toeverlaat; - 2917 mongdjes maat: iets
om in de mond te stoppen; - 2918 dapper: flink, zeer; - 2919 wipper-wapper: speels
ter aanduiding van de kauwende kaken die als wapperend worden voorgesteld; 2921 Wauwelt: knabbelt, eet; - sack: waarin nl. de koek zit; - 2922 Of...hangden: of
begin uit je vuisten te knabbelen (WNT 9, 1075); - 2924 raauw: op een onbeleefde,
grove manier (WNT
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12 3, 408); - 2928 bekocht: bedrogen; - 2931 wijse: uitwijzen; - 2934 Souse niet:
zou de koek het niet zijn (nl. zoals ik hem aanprijs); - 2935 hant-gift-klanckje: het
geld dat je me klinkend in de hand stopt; de handgift was daarnaast ook het geld
dat een verkoper van zijn eerste klant kreeg (WNT 5, 1957-8); - 2941 'tBeursje
leeght: de geldbeurs geraakt leeg; - al...Darm: ook al raakt de darm gevuld; - i.m.1:
'tgeen...Geest: m.a.w. wat voorbij, wat dood is, heeft geen geest meer; - i.m.1 sluit
wellicht aan bij v.2914: het koekhakken is voorbij; - i.m.3: Wel...hebben: m.a.w.
vooraleer je een weldoener (schenker) kan zijn, moet je iets hebben om te kunnen
geven; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 17 en 131 (met o.m. verwijzingen naar
Servilius, Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.5: Daermen...qualijck: waar men
iets in een goede toestand heeft achtergelaten, daar vindt men het niet in slechte
omstandigheden terug; - vgl. ook p.224, i.m.1: 'Daer men't wel heeft gelaten/ behoort
men't niet qualijck te vinden'; - i.m.5 sluit aan bij v.2936-7: Lubbert en Fijtje moeten
later nog eens terugkeren naar Aafje bij wie ze het goed hebben gehad; - i.m.6:
i.m.6 sluit aan bij v.2938-40.

p.114
ANNOTATIE - 2942 Roop: roep; - onbenierigh: ongemanierd; - 2944 Wie...spaart: en
dus m.a.w. ook voor zijn vrienden zuinig is; - 2945 Seytmen: het spreekwoord vindt
men b.v. ook terug in Bredero's Groot Liedboeck (Bredero 1975, 83, v.9); - 2949
past: let; - 2951 Het...Ioncker: of het nu een juffer, dan wel een jonker is; - 2953
op-geschaft: opgediend (WNT 11, 1144); - 2954 Gesoon: gekookte (spijzen); - 2955
Tel-joore-lickers: gulzige bordenlikkers; - snacken: happen (WNT 14, 2245-6); 2956 Met een lust: met een groot verlangen; - Tonge-schock: smakken van de tong;
- 2957 lecker-Brock: smakelijke brok; - 2958 heyt gepeuselt: gedaan heeft met
peuzelen; - 2959 gepitst: brokken met de vingers eraf gehaald en opgepeuzeld
(WNT 12 1-2, 2029); - gemeuselt: gepeuzeld (WNT 9, 650); - 2960 Gaauwert:
vluggerd; - 2962 gebeurde: overkwam; - 2963 mijn...verleurde: aan mijn tafelbord
rukte (WNT 8, 1698); - 2964 ont-trock: wegtrok; - 2965 gons: draai om de oren (WNT
5, 398); - 2967 Voor...langen: als vergelding voor het schandelijke, onbillige snakkend
nemen, reiken of ook verlangen (WNT 8, 1060-1); - 2968 sit...eet: zit te eten; - i.m.2:
houden: onderhouden (WNT 6, 1143); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 389 en dl.3;
250-1 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Cats en De Brune). Vgl. ook p.273,
i.m.1: 'Den Hals kost veel van onder-houden'; - i.m.2 sluit aan bij v.2952-4; - i.m.3:
goore: bedorven, onsmakelijke (WNT 5, 418); - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2,
50 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.4 sluit aan
bij v.2950-9; - i.m.5: Groote...locken: smakelijke, rijke brokken trekken de groten,
rijken aan (cf. v.2950-9); - i.m.6: qualijck: slecht; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
93 (met verwijzing naar Gruterus); - i.m.6 sluit aan bij v.2960-4.

p.115
ANNOTATIE - 2970 lestent: onlangs; - 2971 Mit: met; - 2974 By: samen met; - sedigh:
discreet, welgemanierd; - çierlijck: elegant (Kiliaan 1972, 77); - 2978 Solders:
zolderingen; - 2980 Kiere mieren: krulfiguren (WNT 7, 2793); -
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deur-bout: bewerkt (vgl. WNT 3, 2928); - 2982 thansjes: nu; - 2983 Watter...glansjes:
dat al wat blinkt de glans van goud is; - 2984 voor wis: voor waarheid, voor zekerheid;
- 2986 daar strackjes: daarnet; - 2987 Hooflijck Eeten: eten aan het hof; - 2988
Seghmen...hoe: en vertel me eens hoe (WNT 2, 1956); - 2990 lijck...desen: zoals
vroeger; - 2991 plecht: gewoon was; - 2992-3 Eeten...Vry: eten en drinken naar
hartelust; - 2994 Vry-dom: vrijheid; - 'tseelder-weecke: basterdvloek (eig.: heilige
weken; WNT 14, 1300 en 3, 4069); - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.2972-7; - i.m.2: de
vijf zintuigen (cf. het vorige i.m.) vormen nl. het contact tussen de binnen- en
buitenwereld; - i.m.3: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 253 (met o.m. verwijzingen
naar Gruterus, Zegerus, Cats en De Brune) en Stoett 1943, dl.1, 279, nr.719; - i.m.4:
Geblick...blijck: geschitter is nog geen zekerheid, werkelijkheid; - i.m.5: i.m.5 sluit
aan bij v.2990-1; - i.m.6: Vol...sorgen: wie veel bezit, heeft ook veel zorgen; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 248 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune);
- i.m.7: keeren: verdrijven; - Kamers: bestuursafdelingen; - noch...Waghen: de
koopman is m.a.w. ook beladen met zorgen.

p.116
ANNOTATIE - 2996 Graauwtjen-alle-man: het gemeen volk (WNT 5, 608); - 3002
Kome...Gaapen: met wijdopen mond (van verbazing) komem kijken naar de wijdopen
monden (van de hongerige eters); - 3003 knappe-tijt: eetbaar brokje (WNT 7, 4498);
- 3004 En...gaan: en met een lege mond weg te gaan; - 3006 gans Vettert:
basterdvloek, met zinspeling op het eten; - gielen: bedelen; - 3007 Kost...krielen:
voedsel en schotels door elkaar wriemelen (WNT 14, 925 en 8, 202); - 3008
Hofse-Meester: hofmeester; - 3009 Ruymt...scheyd: maak plaats of ga anders weg;
- 3010 Alsoo...drayen: op die manier komt het schouwspel in beweging (WNT 14,
2676 en 3, 3194); - 3011 Lackayen: dienaars; - 3012 reeck: rij (WNT 12 3, 1044); 3013 spul: vertoning; - 3014 wachje: pas op; - 3015 schick-eert: alludeert door zijn
etymologiserende spelling zowel op het schikken als op het eerbiedig behandelen;
- ellick hachje: elke aanwezige; wellicht ook: elke kerel, elke tafelzitter (vgl. WNT 5,
1499-500); - 3016 Van...off: hij begint bij de belangrijkste tafelgenoten (WNT 3,
4019); - 3017 hoogh: verwijst naar het 'hoogh-end' uit v.3016; - 3019 'tFockt niet:
het past niet (WNT 3, 4606); - yemants réén te breken: om iemand in de rede te
vallen; - i.m.1: verwijst naar de vorstelijke maaltijd die door het gewone volk kan
worden bijgewoond; - i.m.2: Open...Loff: een gastvrij onthaal (maar ook lett.: een
niet afgesloten, een toegankelijk hof) is lovenswaardig (WNT 11, 514-5); - i.m.3:
om niet: gratis; - i.m.3 sluit aan bij 'raapen' uit v.3003; - i.m.4: fielen: schurken,
schooiers (WNT 3, 4440); - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij de wijze waarop de bediening
aan het hof geregeld is; - i.m.7: Waerdigh...off: waardigheid gaat ermee gepaard;
- i.m.9: cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 22 en 379 (met o.m. verwijzing naar De
Brune); - i.m.9 sluit aan bij 'de Proever' uit v.3021.

p.117
ANNOTATIE - 3026 'kHoor...angders: ik hoor mezelf op een andere manier dan
gewoonlijk spreken; verwijst wellicht naar de hoogdravende speech van Lubbert in
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de volgende verzen (v.3027-53); - 3027 buyten-langders: buitenlanders; - 3028
uyt...hals: luidkeels, uit volle borst (vgl. WNT 5, 1658); - 3029 Puyck...Als: het
uitmuntendste van alles; - 3030 Eel': edele; - 3032 Butter: boter; - 3033 vol Revier:
met talloze rivieren; - 3034 Vénen: veengronden; - 3037 wat...is: wat er op de wereld
te vinden is; - 3039 veylen: te koop aanbieden; - 3042 vol...Wijnen: vol met zure
wijnen uit het Rijnland en ook met zoete wijnen; - 3044 Oost-Injen: Oost-Indië; 3045 uyt...sweeft: uit het Westen afkomstig is (i.t.t. wat uit Oost-Indië komt); - 3046
Linden: linnen (WNT 8, 2422); - 3049 daarme...lief: het lieve liefheeft; m.a.w. houdt
van aangename dingen; - 3051 Landt...Staten: land gevuld met wat van bijna alle
staten (ter wereld) afkomstig is; - 3053 Daarme...houdt: waarmee men Holland
gevuld houdt, waarmee men de overvloed van Holland op peil houdt; - 3054
besongder: opmerkelijk; - 3055 Wongders wongder: m.a.w. het is een wonderlijk
verhaal over wondere dingen; - i.m.3: Neeringh...Erff: m.a.w. de handel verkrijgt
men niet als een erfenis (men moet er voor werken); - cf. Harrebomée 1856-70,
dl.1, 54 en dl.2, 120 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Cats en De Brune); i.m.4: Verwerven...Erven: m.a.w. verwerven is krijgen van een andere.

p.118
ANNOTATIE - 3057-8 Over-wonder...Landt: men roemt van ons land alsof het meer
dan een wonder was; - 3062 koem: kom; - 3065 Reffe-reyntjes: refreintjes; - 3067
Briefjes: bedoeld worden de plano-drukken, liedbladen of rijmprenten; - die...boerde:
met wat boertige dingen op; - 3068 voor...vont: als eerste vondst; - 3069 daar...stont:
dat bevatte; - 3070 Tafreel van Sinne-Mallen: Van de Vennes dichtbundel die samen
met de Zeeusche Nachtegael werd gepubliceerd; - 3071 Als...vallen: zoals het mij
ter hand kwam; - 3072 Neffens dat: terwijl dat; - mijn in-gesicht: mijn inkijken, mijn
blikken; - 3073 ondicht: vluchtig, losjes; - 3074 Blaan: bladen; - swarte zijdjes:
bedrukte bladzijden; - 3075 Duyde: beduiden; - slechte Lijdtjes: eenvoudige liedjes;
- 3076 Doe...socht: terwijl ik verder naar nog andere dingen zocht waarmee ik mijn
voordeel kon doen; - 3077 dat...docht: waar iemand die iets vastgrijpt nooit aan zou
denken; - 3079 Sinne-fabels-Woudt: eveneens een dichtbundel van Van de Venne;
- 3080 besturff: verbleekte, of ook verstijfde (WNT 2, 2150-1); - 3081 den Turff: Van
de Vennes Sinne-Vonck; - 3082 Daar: waarin; - leesden: las; - langs en ronder: lett.:
languit en volledig (ook: vlakaf of rechtuit); in het lang en het breed, tot in de kleinste
details (vgl. WNT 8, 1063 en WNT 13, 1045-6); - 3083 Hollandts...onder: alles over
Holland; - 3084 Hollandts...Loff: de uitgebreide en opmerkelijke lofprijzing van
Holland; - 3085 Al...stoff: en dit tot grotere eer van de stof, nl. de turf (cf. hierover
Van Vaeck 1986); - 3086 gelijck som-mencken: zoals ook sommige anderen het
dachten; - 3087 hoe...dencken: hoe kan de dichter het bedenken; - i.m.1: Lesen...
Wesen: lezen doet zijn, maakt tot werkelijkheid; - i.m.3: Dichten lichten: gedichten
brengen inzicht (WNT 8, 1967); - richten: geven een richting aan, geven een leidraad;
- slichten: nemen de moeilijkheden weg, leggen geschillen bij (?) (WNT 14, 1627-8);
- stichten: beleren, geven de goede levenshouding aan; - i.m.4: Wat...geluydt: m.a.w.
wat het verstand aanbrengt, is goed; - i.m.5: ghetrocken te werden: te worden
o

opgenomen (om te lezen); vgl. nl. fol.[[††]4]v , v.15; - i.m.6: Nutte Maet-woorden:
gedichten die hun nut hebben.
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p.119
ANNOTATIE - 3088 Flodder-Veen: baggerturf (WNT 3, 4564); - 3089 met reden: met
verstand; - besteen: besteden; - 3091 Alsmen...beroemen: wanneer men de lof over
turf moet uiteenzetten; - 3092 Stoof: voetstoof; - Lol: lollepot; de stenen pot ter
verwarming (WNT 8, 2651); - 3093 Leydt...glomt: ligt te glimmen; - in Koelte vol: in
de omringende koude; - 3094 Noch...komen: nu moet je nog horen; - 3095
al...Droomen: ook al zijn het dromen (het Wys-mal, waarnaar de dichter hier refereert,
werd immers gepresenteerd als een 'Sinne-Droom'); - 3096 VVat...sal: wat ik jullie
in woorden zal uiteenzetten; - 3097 Van...Wijse-Mal: Van de Vennes bundeltje, het
Wys-mal, was nl. als tweede deel aan de Sinne-Vonck toegevoegd; - 3098 Smit:
nl. smid Doddus (cf. v.3100), één van de hoofdpersonages uit het Wys-mal; - grepen:
streken (WNT 5, 637-8); - 3099 Knilde: hield vele mensen onder zijn bedwang; 3101 Die...beschaamt: m.a.w. die niet erg eerlijk was; - 3102 het...brodde: alles te
bederven, te verknoeien; - 3103 Doen...bedodde: toen hij wie (eig. wat) goed was,
ging bedriegen; - 3105 Bange...Roet: zijn einde was zo verstikkend als roet (WNT
2, 967); de smid was trouwens ook letterlijk bankroet gegaan; - 3106 Meerder: meer;
- 3107 Boockje: boekje (nl. Van de Vennes Sinne-Vonck en het daaraan toegevoegde
Wys-mal); - 3108 Was...bedocht: had ik het goed overlegd; - 3111 een lutje: een
beetje; - 3112 Dat: m.n. het 'Boockje' (v.3110); - allegaar: geheel en al; - 3113
Deur...zijn: van begin tot het einde worden doorgelezen en herlezen; - 3115
Rijm-beschrijver: auteur; - 3116 Wt...ist: ik ben het vergeten; - 3117 vast: stevig (?);
- Pouweet: dichter; - i.m.1: Wijs-MaL...Mal-Wijs: wijs het gekke aan van de malle
wijsheid, of ook: het Wys-mal heeft te maken met gekke wijsheid (wijsheid op een
komische wijze gebracht); daarnaast wellicht ook nog: wijze gekheid die te maken
heeft met gekke wijsheid; - i.m.2: Goede...Quaet-beletters: goede geschriften
verhinderen dat men kwaad doet, voorkomen het kwaad; - vgl. i.m.2 met p.121,
i.m.5: 'Wijse Letters // zijn // Mal-beletters'; - i.m.2 sluit aan bij Van de Vennes
uitweiding over zijn eigen werk; - i.m.3: Vermalt...wijsheyt: maak gekheid omwille
van de wijsheid (cf. het Wys-mal waarin op een komische toon wijze dingen worden
aangebracht); - i.m.3 sluit daarnaast ook aan bij 'Wijsheyt' in v.3109; - i.m.4: redelijck
geselschap: een goed gezelschap, maar ook: een verstandig gezelschap; - i.m.4
sluit aan bij v.3110 'Boockje' en meer in het algemeen bij Van de Vennes aanprijzing
van zijn eigen werk; - i.m.5: aendachtige: opmerkelijke, stichtelijke (WNT 1, 92 en
1 suppl., 37); - uyterlijcke...binne-beelden: zichtbare en vermakelijke verbeeldingen
(door de geest, het verstand gecreëerde voorstellingen); daarnaast verwijst
'binne-beelden' wellicht ook naar de schilderijen die beelden in huis ('binne') zijn; i.m.6: Letter-wijsheydt...verstant: de wijsheid van de poëzie verlicht het verstand; Beelde konst: schilder- en tekenkunst is het resultaat en (tegelijk ook) de steun van
het verstand; - i.m.7: kennelijk brengen dichters en schilders hetzelfde teweeg.

p.120
VARIANTEN - De gereproduceerde p.120 geeft staat II van buitenvorm P weer naar
het exemplaar 50.
i.m.4: staat I: also dat- // men letter-druck mach // noemen: Vroedt-Wijff// van
wetenschap; staat II: also dat- // men Letter-druck mach // noemen: Vroedt-Wijff://
van Wetenschap [perscorrectie in staat II: de invoering van de kapitaal sluit aan bij
het veelvuldig
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gebruik van hoofdletters in substantiva (een enkele keer in een adjectief) in deze
glosse; een gelijkaardige tendens vindt men ook in staat II van i.m.3 op p.121].
ANNOTATIE - 3118 wat...datte: wat voor een naam is dat (WNT 18, 422-3); - 3119 't
Woort...vatte: het woord dichter versta ik; - 3120 het angder: nl. het woord 'Pouweet';
- Nijp: greep, vat; - 3121 begrijp: verstand, bevattingsvermogen; - 3122 Refereynders:
dichters (eig.: van refreinen); - 3124 Lack: ondeugd (WNT 8, 923); - of...Eer: of de
grootste deugd en eer; - 3125 Over...Heer: maakt deel uit vin de constructie uit
v.3125-32; - 3127 Dreegers: kruiers; - Glippers: eig.: zij die heimelijk wegsluipen,
wegglippen; hier wellicht voor het geboefte, de schelmen; - 3129 Hackje-pack: het
schorremorrie (WNT 5, 1537-8 en 7, 149); - 3131 over-Perelt: met parels bedekt; 3132 op Dicht: in dichtvorm; - 3133 Dickwils...sticht: vaak is dat weinig stichtelijk; 3134 Is...loove: dat moet je geloven; - wangt som-mencke: want sommigen (bedoeld
worden de dichters); - 3136 Daar...krencke: slaan of zalven daarmee; - 3136-7
voor...ken: niemand kan zich beschermen tegen geschriften (MW 9, 1501); - 3138
Gangse-schaften: ganzeveren; - 3139-40 sijn...veer: zijn beklag doen over de vogels
en hun veren; - 3141 se: nl. 'veugel' en 'veer' uit v.3140; - 3142 Gangseboutje: een
ganzebout; - een reysje: eens, een keer; - 3143 voedigh mongdigh-vleysje:
voedzaam; lekker vlees (WNT 9, 1072); - i.m.1: dooff: hier: onontvankelijk; - i.m.2:
schenne: schenden, krenken (vgl. ook met v.3135); - i.m.4: hoogh-noodige:
noodzakelijke; - behulp: hulpmiddel; - de...Herssenen: de hersens vol vernuft, die
op het punt staan ideeën voort te brengen; - onder 'tuyt-baren: bedoeld wordt: bij
het voortbrengen van hun inventies; - vande selve konst: nl. van de 'Druck-konst; gedient: gediend, geholpen; - Letter-druck: het drukwerk; - Vroedt-Wijff: vroedvrouw;
- i.m.5: Af-komst...onvast: m.a.w. afkomst is niet altijd een betrouwbaar gegeven;
- i.m.5 sluit aan bij v.3138: de pennen zijn nl. afkomstig van de gans.

p.121
VARIANTEN - De gereproduceerde p.121 geeft staat II van buitenvorm Q weer naar
het exemplaar 1.
i.m.3: staat I: kloecke daden/ en sin-rijc- // ke wereken lange werden // verdient;
staat II: kloecke Daden/ en sin-rij- // ke Werken lange werden // verdient
[perscorrecties in staat II: de invoering van de kapitaal sluit aan bij het gebruik van
de hoofdletter in 'Loffelijcke Schrijf-konst' (vgl. voor een gelijkaardige tendens staat
II van i.m.4 op p.120; de wijzigingen van 'sin-rijc-//ke wercken' tot 'sin-rij-//ke Werken'
hangen hier nauw mee samen: plaatsgebrek als gevolg van de ingevoerde kapitalen
werkt de kortere spellingswijze in de hand].
ANNOTATIE - 3145 as: wanneer; - 3146 ruyme: gaan weg (WNT 13, 1717); - 3148
Nouw...versin: nu ik het goed bedenk; - 3149 Beddens...in: bedden hebben een
vulling (van ganzepluimen); - 3150 vry: zeker, voorwaar (WNT 23, 649-50); - 3151
onvermeten: vrijuit, onbeschaamd (WNT 10, 2117); - 3153 drijft: neerschrijft (WNT
3, 3344 en 3348); - 3155 Kooke-fretters: koekvreters; - 3156 Liefdert: lieveling; kost: eten, voedsel (cf. nl. v.2916-7); - 3157 Soo na: bijna; - dits...leste-kop: dit is
mijn laatste hap (WNT 7, 5472); - 2158 Houwvast: pak vast (Lubbert steekt Fijtje
het resterende brokje toe); of mogelijk ook: jij die zo goed weet te houwen (cf.
v.2902-5); - lusjet...hallif: heb je zin in een half brokje; - 3159 Kallif: kalf, domme
vent; - 3161 sat: verzadigd; - 3163 om
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een kijckje: om daar even een kijkje te nemen; - 3164 'tBosch: het Haagse Bos; 3165 lijdigh: zwaar (WNT 8, 2227); - 3166 al droogh: nl. zonder nog iets te drinken;
- 3167 hallif-wegen: halfweg; - i.m.1: cf. Stoett 1943, dl.1, 178, nr.454 (met
verwijzingen naar zesdende-eeuwse bronnen) en Harrebomée 1856-70, dl.1, 95
en 144 (met o.m. verwijzing naar De Brune); - i.m.2: op...leggen: in bed liggen; i.m.2 sluit aan bij de 'lichte Pluyme' uit v.3147 en bij v.3149; - i.m.3: het gront-vast:
de stevige basis (vgl. WNT 5, 1029); m.n. waardoor de 'ghedachten' substantieel
worden; - verghetenheyt: vergetelheid; - i.m.3 sluit aan bij v.3152; - i.m.4: maeckt
geweet: brengt kennis aan; - vgl. voor deze glosse ook v.3122-35; - i.m.5: vgl. met
p.119, i.m.2: 'Goede Letters // Quaet-beletters'; - i.m.5 sluit aan bij de ideeën over
dichtkunst uit de vorige in margines; - i.m.6: Van...over-matigh: juist gepast is beter
dan overvloed; - i.m.6 sluit aan bij v.3161.

p.122
ANNOTATIE - 3170 Bey noch: wacht even; - streve: vooruitstappen (WNT 15, 2205);
- 3177 besuckte bloo: vreselijk bang (WNT 2, 2193); - 3178 vervaarde: vreesachtig;
- 3181 Trecken...Doel: vertrekken van bij het doelengebouw; - 3182 scheyen:
weggaan; - 3183 geleyen: begeleiden; - 3185 Hallif...verstoort: half of bijna helemaal
boos; - 3186 lincken: wegsluipen (WNT 8, 2439); - 3187 dit spul: nl. het buskruit
van de afgevuurde musketten; - 3189 je...Iest: jij vreemde kerel; - i.m.1: Houders:
nl. van de kinderen; - i.m.1 sluit aan bij v.3169; - i.m.2: Micken meent: wanneer men
mikt, meent men het ook, heeft men ook de bedoeling om raak te schieten; - i.m.5:
gemeenlijck uyt-scheyden: gewoonlijk stoppen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 285
en dl.3, 336 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Zegerus en De Brune); - i.m.5
sluit aan bij v.3187-8; - i.m.6: vervaerlijcke: angstaanjagende.

p.123
VARIANTEN - De gereproduceerde p.123 geeft staat II van binnenvorm Q weer naar
het exemplaar 1.
3194 staat I: Wegh, de Kijckers souwe segge; staat II: Staat, de Kijckers souwe
segge [perscorrectie in staat II: Fijtje wil haar gezel nl. eerder tegenhouden, dan
wegsturen (cf. v.3190-7)]; - 3198 staat I: Nochtans, Lubbert, Fy, en Icke; staat II:
Nochtans, Lubbert, jy, en Icke [perscorrectie in staat II: Fijtje is in deze claus aan
het woord zodat het gebruik van 'Fy' een evidente zetfout is].
ANNOTATIE - 3192 Gaauwe: laten we ons haasten (WNT 4, 353) (mogelijk staat
'Gaauwe' hier verkeerdelijk voor 'Gaanwe'); - knap: vlug (WNT 7, 4493); - hoock:
hoekje; - 3193 Dan...Roock: dan hinderen het kruit of de rook ons niet; - 3195 Eyers
legge: vrijen (WNT 3, 3973); - 3196 Of...stijff: of flink wat braken met grote gulpen
(WNT 4, 201); - 3197 Wt jen: uit een; - puf verbraste lijff: door het vele brassen
uitgeputte lijf (WNT 12 1-2, 4724); - 3199 Sticke: brokken; - 3200 Deuse...schockt:
tijdens deze kermisdag geschrokt (WNT 14, 777); - 3201 Wie...jockt: wie dat beweert,
liegt, zeg ik; - 3202: Voorje: kijk voor je (?); - wachje: let wat op; - 3203 om een zijdje:
om de hoek, aan de kant; - 3204 Bergje...Regh: verberg je achter mijn rug; - 3205
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- 3207 Duyckje: verberg je; - 3209 As...Klock: als een huik of een klokmantel (WNT
6, 1220 en 7, 4216); - 3210 Schoere: schouders (WNT 14, 760); wanneer Fijtje zou
doen wat haar gesuggereerd wordt, dan zou ze met een ontbloot achterwerk staan;
- 3211 bevendt: trillend (in tegenstelling tot: 'songder roere', zonder bewegen); 3212 begeckt: voor de gek houdt, bespot; - 3213 bedeckt: beschermd (werkelijk
bedekt zouden haar leden evenwel niet zijn); - 3214 varachter: ver achteraan; wellicht
speelt, gezien de aard van Van de Vennes samenstellingen, de betekenis van var,
jonge stier (WNT 18, 505) hier niet mee; - 3215 Vryer-wachter: die op de vrijer moet
wachten; - 3217 Dat...niemendal: dat heeft helemaal niets met liefde te maken, of
ook: dat is helemaal geen excuus, dat (m.n. 'Is dit Liefde') is geen geldige reden (nl.
dat een meisje uit liefde van achter zou lopen) (vgl. WNT 23, 712); - 3218 veulder
hande: vele dingen, veel; - 3220 innigh: bij mezelf, stilletjes (WNT 6, 1826); - i.m.1:
Eer-sucht...is: vgl. met Cats' Spiegel: 'Eer is teer' (Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie',
110); m.a.w. het verlangen naar eer is beslist een bijzonder kwetsbaar verlangen;
- i.m.2: Veel...Ver-sticken: veel brokken doen (iemand) stikken; - i.m.3:
Wachtje...wachten: hoed je voor de anderen want niemand zal je ontzien, voor jou
zorg dragen (WNT 24, 485); - Harrebomée 1856-70, dl.3, 80 verklaart dit in margine
als: 'Dit ziet op de meisjes, die weinig kans hebben, om gevrijd te worden'; - i.m.4:
Deckje Geckje: hou je gekheid verborgen; het 'Geckje' is de gekskolf die traditioneel
door de narren in de wijde mouwen werd verborgen en, bij wijze van grap,
bliksemsnel te voorschijn gehaald (WNT 4, 941); - i.m.4 sluit met 'Deckje' aan bij
'deckje' uit v.3207 maar verwijst daarnaast ook met 'Geckje' naar Fijtjes achterwerk
dat te zien zou zijn wanneer ze Lubberts raadgevingen zou opvolgen; - i.m.5: sonder
noodt: zonder dat het noodzakelijk is; - van: door; - ontbloot: te schande gezet.

p.124
ANNOTATIE - 3222 braven: dappere; of gaat het hier om een werkwoord: in een
dappere houding rondlopen (?); - 3224 Wt besef: helemaal toegerust; - wreet:
krijgshaftig, dapper; - 3225 softe: zachte; - 3228 verstaalt Geweer: een met staal
versterkt wapen; - 3229 Veer: nl. op de hoed; - 3231 Al-verwinners: die alles
overwinnen; - 3232 As...gaat: wanneer men een stormloop begint; - 3234 Straff-aff,
traff-daff: hiermee wordt het geluid van de stappen van de manschappen of mogelijk
ook het geluid van de musketten weergegeven (vgl. nl. v.3235: ''tIs het trompe van
Moskette' (vgl. WNT 17 1-2, 1808); - lette: hinderen; - 3235 'tIs...Moskette: het is
het geluid van de musketten (WNT 17 1-2, 3168-9); - 3236 van: door; - 'tloos: het
los (WNT 8, 2899); - 3241 Schroyt...wat: verschroeit men iets; - songder noot: zonder
erg; - 3242 sleep: een stoet; - 3243 Varre-jagers: verjagers, zij die iemand ver op
de vlucht doen slaan; - Vyant-vegers: zij die de vijand opruimen, uit de weg ruimen;
- 3245 As...gaan: wanneer hij het hazepad wil kiezen (WNT 5, 1472); - 3247
Dreeghmen: draagt men; - fits: fiks en fier (WNT 3, 4499); - 3249 Streeft:
verderschrijdt; - 3250 verçierde: uitgedoste; - 3252 Voort...schockiert: verder wat
op een deftige wijze mooi voor afwisseling zorgt (WNT 14, 775); - 3253 Tiere-liert:
speelt (WNT 17 1-2, 10); - i.m.1: Vrome...beschutters: dappere, flinke schutters zijn
een goede bescherming; - i.m.2: 'Sacht' sluit wellicht aan bij 'Pracht', 'Vrees' sluit
dan associatief aan bij 'Sacht'; - i.m.3: verlijden: verdragen (MW 8, 2032); - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.2, 229 (met verwijzing naar Gruterus en De Brune); - i.m.4:
gelijcken:
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schijnen te zijn; - i.m.5: besmeerde: vuile, besmeurde; - Schorte-kleen: schorten; cf. Stoett 1943, dl.1, 485, 1223 en Harrebomée 1856-70, dl.1, 429 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus, Zegerus, Sartorius en Cats); - i.m.6: spoedigh: gehaast;
- i.m.7: Deftigheyt...hoog-noodigh: deftigheid is van het grootste belang bij
hooggeplaatsten.

p.125
ANNOTATIE - 3255 Stommel-dommel-Rommel-Trommels: het doffe geroffel van de
trommels; - 3256 roop...kick: roep eens iets; - 3262 stijver bleeuwen: harder roepen
(WNT 2, 2821); - 3263 'tFockt...schreeuwen: het past niet erg om hier luid te
schreeuwen; - 3264 Omme-sien: omkijken (m.a.w. toch naar de schutterij kijken); 3269 bouwt: vertrouwt; - 3270 Fy...selven: foei mij; - 3276 Mos: mus (WNT 9, 1159);
- 3278 schaa-baat: het geeft niet, ik blijf er niet langer bij stilstaan (cf. de klacht in
de vorige verzen); ik blijf niet langer staan treuren (vgl. WNT 14, 189); - 3279 Siend':
zienden (i.t.t. de 'Blinden'); - 3281 naauw: nauwgezet (WNT 9, 1637-8); - 3282
ruymd: maak plaats; - schraveele: opschieten, me uit de voeten maken (WNT 14,
313 en 1005); - 3283 Hier...deele: m.a.w. hier wordt geen koek uitgedeeld; - 3285
set...leur: stelt me teleur (WNT 8, 1697); - 3287 staande slaapers: de omstaanders
wijken nl. helemaal niet; - i.m.1: gepepen: gefloten; het fluiten diende nl. om de vink
in het net te lokken; - i.m.1 sluit aan bij v.3254 e.v. waarin Lubbert tevergeefs het
woord richt tot Fijtje die reeds was weggelopen; - i.m.2: cf. Stoett 1943, dl.2, 536,
nr.2651 (met o.m. verwijzingen naar zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen)
en Harrebomée 1856-70, dl.1, 147; - i.m.3: omme-siens: omkijken (genitiefvorm bij
'Te veel'); - i.m.4: Nae-vrienden...nae-sien: (zelfs) dichte vrienden geven je het
nakijken; m.a.w. zelfs op goede vrienden kan je niet rekenen (vgl. ook met de
volgende glosse); - Harrebomée 1856-70, dl.2, 413 verklaart dit in margine bij Van
de Venne minder correct als: 'Hoe nader men met iemand in aanraking komt, hoe
meer de voorzichtigheid vordert, nauwkeurig toe te zien'; - i.m.4 sluit aan bij v.3268;
- i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 233 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); i.m.6: Soo...geleert: zoals men het in het begin doet, blijkt het later geleerd te zijn;
- cf. Stoett 1943, dl.2, 453, nr.2469 en Harrebomée 1856-70, dl.3, 18 (met o.m.
verwijzing naar Gruterus); vgl. ook p.111, i.m.9: 'Voor gedaen is nae gheleert'; i.m.6 sluit aan bij v.3273-5 waarin Lubbert betreurt dat hij zijn wijsheid van nu niet
reeds vroeger in de praktijk had weten te brengen; - i.m.7: i.m.7 sluit aan bij 'knoopen'
uit v.3274; - i.m.8: En...wat: iets en niets (om het vergankelijke karakter van het
geluk aan te duiden); - i.m.8 zet de gedachtengang uit het vorige in margine (cf.
'Onvaste dingen') verder; - i.m.10: Drangh...drangh: m.a.w. benauwend gewoel
doet beangstigd drummen (?) (WNT 2, 967).

p.126
ANNOTATIE - 3291 Slick: slijk; - Troggel-Guyten: aftroggelende schooiers (WNT 5,
1224); - by-wesende: aanwezige; - smaden: honende woorden; - 3294 Hooren-steker:
iem. die met de horens stoot; - Bul: stier (WNT 3, 1871); - 3295 hortje: stoot, duw;
- 3297 speult...van: hou je handen thuis; - 3298-9 Of...vangen: of je hoofd en wangen
zullen rake klappen krijgen; Lubbert stelt het spottend voor alsof hij met de hand
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zijdelingse (WNT 1, 12); - dreunse:
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klinkende (WNT 3, 3297); - 3301 Sou...wap: zou ik slag op slag laten volgen (WNT
24 1071); - 3302 Slinger-slaan...hongdert: al slingerend zo wat in het wilde weg
klappen uitdelen; - 3303 Datje: zodat je; - verwongdert: verwonderd; - 3304
Suyse-bolle...om-veer: duizelig achterover zal slaan; - 3305 Moeydje mijn: maak je
het mij lastig (WNT 9, 950); - 3306 Lusje wat: heb je er zin in; - jucke: jeuken; - 3308
tween: beiden; - i.m.5: Haeck-luck...Maeck-stuck: m.b.t. v.3307: als het haken (de
pogingen om vast te grijpen) lukken, dan komen er stukken van, dan vallen er
brokken; daarnaast wordt hier wellicht ook naar de wiselvalligheid van het geluk
verwezen: 'luck' wordt ook hier in verband gebracht met 'stuck'; vgl. p.87, i.m.6:
'Luck-rijck Stuck-blijck'.

p.127
VARIANTEN - De gereproduceerde p.127 geeft staat II van binnenvorm Q weer naar
het exemplaar 1.
3316 staat I: Raeckje stijf mit eenen Vuyst; staat II: Raeckje stijf mit volle Vuyst
[kennelijk een perscorrectie in staat II: dat het in staat II om een latere variant gaat,
blijkt uit het teveel aan wit na het kortere 'volle' dat 'eenen' vervangt]; - i.m.7: staat
I: Wie met loose voorstelt/; staat II: Wie met loose Worstelt [perscorrectie in staat
II: 'voorstelt' is binnen de betekenis van deze glosse onduidelijk].
ANNOTATIE - 3310 vichte: vechten; - 3311 wilder: wil er; - 3312 wachje kans: grijp
de gelegenheid; - 3317 Twee...juyst: (krijg je) twee (slagen) voor één (klap die je
uitdeelt), dan krijg je de juiste portie; bedoeld wordt: omdat de jongens slechts half
mans zijn, tellen twee van hun slagen voor één slag van een man; - 3318 Hiet: heet;
- Lecker: deugniet (WNT 8, 1524-5); - 3319 swijmen: bewusteloos worden; - 3320
kleun: aframmel, aftuig (WNT 7, 3945); - 3321 om 'tjock: voor de grap; - om...deun:
uit gekheid; - 3322 sneeghjes: scherp van tong, of wellicht vooral: voortvarend (WNT
14, 2285); - 3323 veeghjes: slagen; - 3325 stracks: meteen; - 3326 Léro! Gecko!:
kennelijk gaat het hier om uitroepen bij het vechten (?); - niet...kreucke: eig.: niet te
kwetsen (WNT 8, 173); bedoeld wordt wellicht: (wij zijn) niet te kwetsen, of ook, als
reactie op v.3325: zou er hier niet gekwetst worden; - 3327 wacht: wacht op, hou
je klaar voor; - 3328 houd': pak vast; - 3330 Knilt...Boer: knel de boer, hou hem in
een greep; - 3333 bloet: bloed verliest; - 3334 besuckte Snaauwers: ellendige
afbekkers; - 3336 vat: vastgrijpt; - 3337 daar...Krat: weg van mijn kar (WNT 8, 120;
een krat is eig. het achterschot van een boerenwagen: Lubbert wil Simen kennelijk
van zijn rug afschudden); - 3339 gelijckmen Fielen: zoals men het doet met
schavuiten (WNT 3, 4440); - i.m.1: Onversaechtheyt: onversaagdheid, maar ook:
onbesuisdheid (WNT 10, 2127); - i.m.2: Moedt: moed, of ook: verbolgenheid, drift
(WNT 9, 912); - i.m.3: cf. het commentaar bij p.9, i.m.1; - i.m.4: verwint: overwint;
- Schalcke: deugnieten, schelmen; - i.m.6: Treck: slag, klap (WNT 17 1-2, 2398-9);
- voor-baet: voordeel, voorsprong; het WNT verklaart deze glosse bij Van de Venne
met: 'de eerste klap is een daalder waard' (WNT 22 1, 1478); - i.m.7: loose:
oneerlijken (WNT 8, 2906); - toesien: flink opletten; - i.m.8: Plock-haren: vechten
(WNT 12 1-2, 2865).

p.128
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3343 Oore-klinckers: oorvegen; - 3344 Vuysten-Loock: spottend gebruikt voor:
vuistslagen (WNT 8, 2784); - 3345 Backe-Visjes: klappen op het gezicht (met 'Backe'
wordt nl. ook gezinspeeld op kaken, wangen) (WNT 2, 899); - suyre-Koock: slagen
(eig. zure koek, koek waardoor je zuur gaat kijken); - stouwen (...) aen: sporen (...)
aan (WNT 15, 2033-4); - Moet-grijpers: de dapperen; - 3346 lustigh weerje: verzet
je maar flink; - 3347 Hou: laat maar af; - bedeerje: bedaar maar; - 3348 é sien:
gezien; - 3349 Twee...ien: dat er twee uitkomen tegen één (WNT 7, 1308); - 3350
deuse Sletten: deze nietsnutten (WNT 14, 1687); - 3351 be-kans: bijna; - 3352
smoor: stik; - 3353 Funne: schelm (WNT 3, 4706); - 3354 Rijst-op: sta (terug) recht;
- 3355 Tengels: scharen (WNT 16, 1509); - 3356 Schutse: schud hen door elkaar;
- Water-hont: hond (afgericht om waterwild uit het water te halen); dat een waterhond
hier in verband wordt gebracht met schudden, ligt voor de hand: wanneer de hond
met zijn prooi uit het water komt, schudt hij hevig het water uit de pels; - 3359 aaren:
andere; - 3361 Lijckmen schier: bijna zoals men; - 3363 in: tijdens; - 3364
dubbel-moordt: 'dubbel' hier ter versterking van 'moordt' (vgl. WNT 3, 3531); het zijn
echter ook twee bengels die hem belagen; - 3365 die...stoordt: die er nu een einde
aan maakt, tussenbeide komt; - i.m.1: in 'tghemeen: gewoonlijk; - i.m.1 sluit aan bij
v.3342; - i.m.2: i.m.2 sluit aan bij v.3343-5; - i.m.3: niet gherockent: geen vlas of
wol op het rokken gewonden; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 57 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus, Gruterus, Sartorius en De Brunc); - i.m.3 sluit aan bij
de betekenis van het vorige in margine; - i.m.5: ysen: verstijven van schrik; - i.m.6:
het zal Lubbert nl. moeilijk vallen om beide bengels nog te dwingen nu zij hem reeds
bedwongen hebben; - i.m.7: Vichten: vechten.

p.129
ANNOTATIE - 3366 Isser...mé-lyich: heeft er niemand dan wat medelijden; - 3367
nyich: nijdig; - 3369 lyders-Maat: een gezel in zijn lijden, die met hem meevoelt; 3370 Hey...Back: alle duivels, de drommel (WNT 2, 875); - 3371 getuyghe: het
kunnen zien; - 3372 Mop: vent, sukkel (WNT 9, 1122); - 3374 dat: omdat; - 3375
Scharrelingh: schrijlings; - vast: stevig; - Regge: rug; - 3376 Poen: slagen (WNT 12
1-2, 2962); - 3377 soldt hem: werp hem heen en weer (WNT 14, 2493); - kloen:
kluwen (WNT 7, 4195); - Kamp-woelers: strijders, vechtenden; - by gevolgh: uit wat
nu volgt; - 3380 leyter umment: ligt er iemand; - 3381 in kranckheyt: ziek; - 3382
wat...quicke: wat is er toch gaande, wat is er toch te doen (WNT 8, 806); - 3385
'kLoof best: ik geloof het het best, alleen maar; - 3386 Laat...deur: laat me door; ick...schreyer: ik weet dat er iemand tekeergaat (WNT 14, 1019); - 3387 gien scheyer:
niemand die de vechtenden scheidt; - 3389 Die...past: die erop toeziet dat steun
wordt verleend, die bescherming, steun biedt (vgl. WNT 16, 396 en 14, 1224); vgl.
ook met p.106, i.m.3: 'Schut Stut. Stut Schut'; - 3390 borstigh: brutaal (WNT 3, 614);
- 3391 Ruym-op: maak wat plaats, ga wat uit de weg; - i.m.1: Verkeert...weedruck:
wanneer het geluk keert, dan vergroot ook de last van het verdriet; - i.m.1 sluit aan
bij v.3368-9; - i.m.2: van als: alles en nog wat; - i.m.3: Die...opschorten: wie lasten
op zijn rug moet heffen (WNT 11, 1169); - i.m.3 sluit aan bij de betekenis van het
vorige in margine; - i.m.4: Te...saecken: wanneer men zich te veel bemoeit met de
zaken van anderen; - i.m.5: gaet voor: is beter dan; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3,
24 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.5 sluit aan bij v.3385.
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p.130
VARIANTEN - De gereproduceerde p.130 geeft staat II van binnenvorm R weer naar
het exemplaar 50.
3394 staat I: Vrouwe, ; staat II: Vrouwen, [kennelijk een perscorrectie in staat II];
- 3395 staat I: houwe; staat II: houwen [kennelijk een perscorrectie in staat II]; - 3400
staat I: plaats; staat II: plaets [perscorrectie in staat II?: ook bij varianten in andere
vormen blijkt 'ae' wel eens de voorkeur weg te dragen boven 'aa'; vgl. b.v. de
varianten van staat II in v.3969 en 3970 op p.144 uit buitenvorm S en in v.7047 op
p.246 uit binnenvorm Hh; vgl. daarentegen echter de varianten van staat II in v.74
op p.8 van buitenvorm A en van staat III in v.12 en 24 op p.6, in v.34, 35 39 en 50
op p.7 van binnenvorm A]; - 3402 staat I: Gaat; staat II: Gaet [cf.
variantencommentaar bij v.3400]; - 3403 staat I: een Voetje leenen; staat II: een
Schoetje leenen [kennelijk een perscorrectie in staat II; wellicht auteurscorrectie]; 3406 staat I: moeylick; staat II: moelick [kennelijk een perscorrectie in staat II]; 3407 staat I: Honde; staat II: Hongde [perscorrectie in staat II: ook bij varianten in
andere vormen blijkt de genasaleerde 'ng' wel eens de voorkeur weg te dragen
boven 'n'; vgl. b.v. de varianten van staat II in v.7050 op p.246 uit binnenvorm Hh
en in v.7523 op p.262 uit binnenvorm Kk; incidentele variant]; - 3408 staat I: mijn
Billend-lijff; staat II: mijn Dubbel-lijff [kennelijk een perscorrectie in staat II: met deze
verandering werd alleszins een in de Belacchende Werelt niet gebruikelijke verbinding
weggewerkt en vervangen door een meer gebruikelijke: vgl. met p.112, v.2896
('dubbel-ongder-lijf'), p.130, v.3413 ('Dubbel-vleys') of p.257, v.7362
('Dubbel-beenend')]; - 3409 staat I: Stieren voor, en douwe stijff; staat II: Stieren
voort, en douwe stijff [perscorrectie in staat II]; - 3411 staat I: mekander; staat II:
mekangder [cf. variantencommentaar bij v.3407]; - 3419 staat I: boos, en bitsich;
staat II: boos en bitsich [kennelijk een perscorrectie in staat II]; - 3420 staat I: mekaar;
staat II: mékaar [kennelijk een perscorrectie in staat II].
ANNOTATIE - 3397 Breke-spel: spelbreker; - 3399 Elck...wijcke: iedereen moet een
voetje achteruit gaan; - 3401 wat...gelaets: wat maak je hier een drukte (WNT 4,
1027-8); - 3403 Schoetje leenen: schop (eig. schoentje) geven (WNT 14, 738 en 8,
1280); - 3404 An...onderst': voor je achterwerk; - 3404-5 tot...soet: tot je moet roepen
(smeken): schop zachtjes tegen mijn broek; - 3406 moelick: langs een moeilijke,
lastige weg (cf. nl. v.3402: 'Gaet of kruypt deur onse Beenen'); - 3407 gemeen:
gewoonlijk; - luypen: sluipen, kruipen (WNT 8, 3254); - 3408 mijn Dubbel-lijff: mijn
beide benen, of ook: mijn stevig lichaam (vgl. ook v.2896: 'Dubbel-ongder-lijf' en
v.3413 'Dubbel-vleys'; - 3409 Stieren voort: verder sturen, vooruitduwen; - 3410
Daar mé, daar mé: ter aanduiding van de gebaren waarmee Lammert de menigte
uit elkaar dringt; - d'een...d'angder: de ene bij de andere; - 3411 mekangder: elkaar;
- 3412 After: van achter (nl. door de menigte die achter hem drumt); - 3414
ben...gevrongen: heb ik me erdoor gewrongen; - 3416 Wie...ghequel: wie zich redt
uit een moeilijke situatie (WNT 12 3, 789); - 3417 die locktet wel: hem lukt het wel,
hem gaat het goed; - 3418 hitsich: hevig; - 3419 Schendigh: op een schandelijke
wijze, of ook: waardoor er brokken worden gemaakt (WNT 14, 429); - 3420 te gaauw:
te vlug af; - i.m.1: Wachje: pas op, hoed je; - i.m.2: strijck: maak je uit de voeten
(WNT 16, 43); - i.m.3: Wt-leenen...inwachten: iets uitlenen, brengt met zich mee
dat men ook verwacht het terug te krijgen; - vgl. p.259, i.m.7: 'Wie uyt-gheeft/ moet
weet in-wachten'; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.3412-3; - i.m.6: sonder...prijsselijck:
zonder anderen schade te berokkenen, valt te prijzen.
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3422 staat I: Houdt je Maats van bloet te storten!; staat II: Houdt je, Maats, van bloet
te storten! [kennelijk een perscorrectie in staat II; een gelijkaardige correctie ook in
staat II van v.8002 op p. 279 uit binnenvorm Mm]; - 3430 staat I: Hoe, wat schortje,
puyck van Boeren,; staat II: Hoe! wat schortje, puyck van Boeren? [een perscorrectie
in staat II?; incidentele variant]; - 3438 staat I: deusen Subben,; staat II: deusen
Subben: [wellicht een perscorrectie in staat II]; - 3442 staat I: och, ick ben Lubbert!;
staat II: och! ick ben Lubbert! [wellicht een perscorrectie in staat II ]; - 3446 staat I:
ick ken hier stemme; staat II: ick ken hier stemme! [wellicht een perscorrectie in
staat II]; - i.m.3 staat I: Daer komt niemant aen // last; staat II: Daer komt niemant
in // last [kennelijk een perscorrectie in staat II].
ANNOTATIE - 3422 Houdt je: vermijd; - 3423 hier...horten: hier valt niet meer te slaan
(WNT 6, 1125); - 3425 Stocke-vis: spottende benaming voor stokslagen (WNT 15,
1864); - 3426 sleure: aan elkaar trekken, vechten; - 3427 peure: tasten (WNT 12
1-2, 1444); - 3428 mentigh: erg, hard (WNT 9, 570); - 3429 Waar...raackt: waar mijn
slagen terechtkomen of treffen; - 3430 schortje: mankeert je; - puyck van Boeren:
beste onder de boeren; - 3431 Wat...roeren: wat kan jou het geruzie schelen,
beroeren; - 3432 Deusen Guyl: deze kinkel (WNT 5, 1222); - 3433
Heeft...aengeseydt: heeft de strijd geopend, heeft ons de oorlog verklaart; - 3438
Subben: sukkel, sul (WNT 16, 434); - 3439 Mitje...lubben: met je beiden hier te
castreren (WNT 8, 3108); - 3441 Soo...noot: dan is er geen gevaar voor castreren;
- 3443 Flubbert: de precieze betekenis van dit scheldwoord is niet duidelijk; hier
wellicht ook spottende woordspeling met 'Lubbert'; - 3444 verslegen: verslagen; 3445 die...heydt: die een ongeluk is overkomen (het WNT verklaart 'misschienis' in
deze passage minder geslaagd met 'miskraam'; WNT 9, 856); - 3447 k'hemme:
kuchen; - 3448 Quangt: kerel; - i.m.1: c.f. Harrebomée 1856-70, dl.1, 34 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.3: in last: in moeilijkheden;
- daer aen: daarnaar; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 10 en dl.3, 275 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.4: geweer: steekwapen
(WNT 4, 2022); - van leer: uit het leder van de schede (WNT 8, 1209); - i.m.5:
Noot...stoot: het is hier een noodgeval zonder dat het eigenlijk een noodgeval is;
een stoot zonder dat het eigenlijk een stoot is.

p.132
ANNOTATIE - 3450 mommelt: mompelt, murmelt; - 3451 begrommelt: bevuild (WNT
2, 1443); - 3453 Speul-knecht: (hier ironisch) bruidsjonker; makker (WNT 14, 2718);
- 3454 Flockse: flinke, kloeke; - 3455 Lydt: duld; - versteken: verstoten, weggejaagd,
te schande gemaakt (WNT 20 2, 692-6); - 3456 Fieltery: schelmendom; - 3457 inde
ly: in moeilijkheden (WNT 8, 2193); - 3458 Ben jyt: ben jij het; - 3459 vichje: vechtje;
- 3461 Datje...pral: dat je hier zo te schande bent gekomen, of ook: dat je hier zo
bedrogen wordt (WNT 12 1-2, 3878-9); - 3462 Waarom...hinders: waarom wordt:
er je zoveel last aangedaan; - 3464 speultje: spel, zaak; - 3466 Na...denckt: me
dunkt dat; - 3467 Al...beschoncken: ook al werd er je niets uitgeschonken (WNT 2,
1966-7); - 3471 Heyt...'tongder-legge: is er de oorzaak van dat ik (hier) het onderspit
delf; - 3474 naer-achter: achteruit; - Guylen: kinkels (WNT 5, 1222); - 3476 Hand-of:
handen af; - 3477 kierdom-swier: zwier, klap, slag (vgl. WNT 7, 2792); - i.m.1:
'tVragen...kenlijk: door iets te vragen, komt men aan de weet, geraakt men op de
hoogte; - i.m.1 sluit aan bij v.3453; - i.m.2: Die...is: wie uit de wind zit
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(en dus in moeilijkheden zit), moet (zelf) mooi fluiten (blazen) (WNT 8, 2193-4); i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 290 en dl.3, 218-9 (met o.m. verwijzingen naar
Zegerus, Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.6: Gedreyght: bedreigd, bang
gemaakt; m.a.w. wie bedreigd wordt, moet daarom nog niet meteen vrezen om
kwaad te worden gedaan; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 24 en dl.3, 280 (met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.6 sluit aan bij v.3474 e.v. waarin
Lammert dreigt de boefjes te slaan.

p.133
ANNOTATIE - 3478 Rechs...wancken: langs rechts en links doen gaan, doen zwaaien
(WNT 8, 1380 en MW 9, 1697); - 3479 Lancken: lendenen (WNT 8, 1074); - 3480
licht...willigh: gemakkelijk en gewillig; - 3481 Lnbbert: verkeerdelijk voor Lubbert; 3482 wachje: pas op, wees op je hoede; - 'twilder honden: het zal er ruw aan toe
gaan (WNT 6, 905); - 3485 in quacker-lack: de betekenis is niet duidelijk: vgl. in dit
verband ook de reactie van de boeren: zie v.3487; - 3486 Fielte klanck: het geluid
van boeven; - luyen: weerklinken; - 3487 Lacker-quack: verhaspeling door Lammert
van Jaspers woord uit v.3485: 'quacker-lack'; - ken't...beduyen: heeft het een
betekenis; - 3488 Neuren: mompelen, spreken (WNT 9, 1887); - 3491 Wilje...keeren:
begin dan maar te luisteren; - 3492-3 Onduyts...gaan: een taaltje dat geen
Nederlands is, zal je meteen begrijpen, wanneer het van goed Nederlands vergezeld
zal zijn, wanneer daar goed Nederlands zal bij geplaatst worden (bedoeld worden
de Nederlandse equivalenten die aan het 'Gielers Vocabulaer' worden toegevoegd);
- 3496 Gielers Vocabulaer: de woordenschat van de bedelaars; - 3497 Hael Tael:
het WNT verklaart dit woord bij Van de Venne als een nu verouderde benaming
voor het Bargoens (WNT 5, 1377); bij Van de Venne evenwel heeft 'Hael Tael' de
betekenis: een taal waarmee wat te halen valt, waarmee de boeven zich allerlei
weten toe te eigenen (vgl. voor dit gebruik van halen: WNT 5, 1370); - 3503
Dief-leyer: vgl. Der Fielen (...) Vocabulaer 1613: 'een diener oft een die last heeft
om yemant te vanghen'; - i.m.1: Ongequelt Ongemelt: wanneer men geen kwaad
wordt aangedaan, zwijgt men ook daarover; - i.m.2: gauwaert: vluggerd, behendig
man, maar ook: leperd (WNT 4, 353); - i.m.3: boose: slechte; - quaet geluyt: bedoeld
wordt de 'Hael Tael' van de boefjes; - i.m.4: Dubbel-mondigh Dubbel-grondigh:
m.a.w. wie twee talen hanteert, is onoprecht, wil bedriegen (heeft een dubbele
grond); vgl. ook v.727: 'Dubbel-taal'; - i.m.5: ongeregelde schuer gaffels: losbandige
en voddige kinkels (WNT 10, 1649 en 4, 136); - ongewonnen Broot-knappers:
schelmen die brood dat ze niet door werken verdiend hebben, opeten.

p.134
ANNOTATIE - 3538 hang-man: beul; - 3540 Meestersse: meesteres; - 3544
Rabaut-gesel: spitsboef; - 3546 Viere: vuur; - 3552 Badt-stove: badinrichting; - 3572
Beeste bijt: een bijtende hond; - i.m.1: doddige: bedrieglijke (wellicht afgeleid van
bedodden, bedriegen: WNT 2, 1209); - momme-woorden: versluierde, vermomde,
obscure woorden; - ontdecken: ontsluieren; - met...Licht: aan de hand van het licht
waarmee het Nederlands hier zijn diensten kan bewijzen; - van...Waerheyt: door de
kostbare waarheid; - bloot-stellinghen: cf. het 'ontdecken'; - Lock-Brocken: lokkend
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daarenboven; - sloffe: onge-
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manierde (WNT 14, 1855-6); - schooy-treden: bedelaarsstreken; - aller-handighe:
allerlei, maar ook: bijzonder handige; - grabbel-gaeuwe: grabbelvlugge; tot...beginne: om daarmee een aanvang te nemen, met dit doel voor ogen; voor...onbekende: voor allen die daarmee onbekend zijn, die daarvan niet op de
hoogte zijn; - rechte: juiste; - aen: van; - tot...Giel-tongen: tot nut en voordeel (van
de burger) en tot nadeel (nl. doordat de boeventaal ontsluierd wordt) van de valse
bedelaarsmonden; - radeloos: zonder (dat ze wijze) raad (krijgen); - raedt plegen:
overleggen; - by ghevolgh: in wat hier bijgevoegd werd; - om...brengen: om het te
laten horen en in het verstand te prenten.

p.135
VARIANTEN - De gereproduceerde p.135 geeft staat II van binnenvorm R weer naar
het exemplaar 50.
3626-7 staat I: Neering doen, spieden, // spijs soecken.; staat II: Neering doen,
spiedê, // of spijs soecken. [perscorrectie in staat II: in de brontekst voor deze
passage (Der Fielen Vocabulaer 1613, 6) stond: 'Neeringh doen bespiê of spijse
soeckê'; wellicht heeft de zetter in staat I gemeend dat ook 'spieden' tot de Bargoense
woordenschat behoorde en werd het woord dan ook cursief gezet; in staat II werd
de tekst gecorrigeerd en conform gemaakt met de oorspronkelijke tekst (mét het
verduidelijkende 'of')]; - i.m.1: i.m.1 werd toegevoegd in staat II [ook in andere
vormen werden glossen toegevoegd]; - i.m.3: i.m.3 werd toegevoegd in staat II [zie
variantencommentaar bij i.m.1]; - i.m.4: i.m.4 werd toegevoegd in staat II [zie
variantencommentaar bij i.m.1]; - i.m.5: i.m.5 ontbreekt in staat I [zie
variantencommentaar bij i.m.1].
ANNOTATIE - 3588 Gast-huys: armenhuis; - 3620 kleyn bier: slecht, dun bier (WNT
2, 2542); - 3631 Prochiaen: parochiegeestelijke, priester (WNT 12 1-2, 518); - 3638
Honde-slager: de man die zieke, loslopende honden afmaakte of ook de kerkdienaar
die honden uit de kerk hield (WNT 6, 907); - 3645-6 bedelaers hulpbergh:
toevluchtsoord (zinspelend op de herberg) voor de bedelaars. Der Fielen (...)
Vocabulaer 1613 heeft eigenlijk: 'een bedeleers herberghe'; - 3652 Pottagie: gekookt
eten (WNT 12 1-2, 3725-6); - i.m.2: schand-dingen: schandelijke zaken; - wil...blijven:
wil ten toon spreiden en in stand houden; - ongevoeglijck: onbetamelijk, ongepast;
- heymelijk: verborgen; - i.m.3: Hout-men waerdigh: is kostbaar, waardevol; - i.m.4:
Wel-gedaen...gedaen: op een goede manier gedaan, is veel waard, telt voor veel;
- cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 19 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.5:
Wie...vermeert: wie iets begeert, vergroot zijn verlangens, of ook: vergroot zijn bezit
(nl. door zich toe te eigenen wat hij verlangt); vgl. ook p.3, i.m.3: 'VVie begeert //
Die vermeert'.

p.136
VARIANTEN - De gereproduceerde p.136 geeft staat II van buitenvorm R weer naar
het exemplaar 50.
i.m.3: staat I: blint bedrijf; staat II: slim bedrijf [wellicht is staat II een perscorrectie
van staat I en niet omgekeerd: 'blint' in staat I sluit wel aan bij 'Blint' uit r.3711; maar
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past minder goed in de betekenis van de glosse; de perscorrectie in staat II wijzigde
'blint' tot het meer doorzichtige 'slim' (oneerlijk, onoprecht)].
ANNOTATIE - 3655 Kersten: Christen (WNT 7, 2463); - 3667 Broodt-soeckert: vgl.
met Der Fielen (...) Vocabulaer: 'die broot vergadert'; - 3673 klappen:
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babbelen; - 3678 Hoerjager: hoerenloper; - 3689-90 Wijfs heuyke: vrouwenhuik
(mouwloze mantel); - 3714-5 Wambays: wambuis; - 3717 Die...niet: wie zijn vak
kent, maakt zijn leermeester niet te schande; - i.m.1: leer-suchtigh: leergierig; sinnigh: met verstand; - tijdt-spillen: tijdverlies; - te bevatten: in zich op te nemen; Guyt-Latijn: boevenlatijn; - in...Letter-regels: handig volgens de letters van het alfabet;
- t'samen...ghepast: is bijeengebracht; - duyd'lijck: duidelijk, maar ook: verhelderend,
verklarend; - Duyts: Nederlands; - ken-kunst: kennis; - slet-neering: boevenhandel;
- i.m.2: te broen: voort te brengen; - i.m.3: slim: slecht, oneerlijk (WNT 14, 1774).

p.137
VARIANTEN - De gereproduceerde p.137 geeft staat II van buitenvorm S weer naar
het exemplaar 1.
3745-6 staat I: daer somtijdts met behendigheydt het // loffelijck duydigh-Duyts
uyt mach recken; staat II: daermen somtijts met behendigheydt het // loffelijck
duydigh-Duyts uyt mach recken [perscorrectie in staat II: de ongrammaticale
constructie uit staat I wordt gecorrigeerd; de wijziging van 'somtijdts' tot 'somtijts'
heeft te maken met de geringere plaatsruimte]; - i.m.5: i.m.5 werd toegevoegd in
staat II [ook in andere vormen werden glossen toegevoegd].
ANNOTATIE - 3719-20 leerje...binnen: m.a.w. leer je aan de buitenwereld de kennis
die je in je draagt over de bedelaars; - 3721 Botten: botteriken; - 3723 Wat...t'eeten:
wat er bij voddige opeters te eten valt ('lappe-knap': zowel lappen als knappen
hebben met eten te maken; WNT 8, 1099-100 en 7, 4502-3); - 3724 Sack: nl. waarin
het voedsel van de bedelaars zit opgeborgen; - 3725 gaender deur: vallen er door;
- 3726-7 Of...bicken: of men zal nu kleinere stukken voor de deuren (waarvoor men
bedelt) moeten eten, binnenspelen (men zal nl. minder geven nu men de bedrieglijke
praktijken van de bedelaars kent); - 3728 Wordmen...wijs: kent men al onze truukjes;
- 3729 vijs: lastig, slecht; - 3731 vermakent: vermakelijk; - 3732 mijn: bij mij; - 3733
Kramers Achter-Landt: zwervende kramers (WNT 1, 636); - 3734 Kenjet...begeeren:
kan je het begrijpen zoals je verlangt; - 3736 Koomens-Tael: taal van kooplieden
(WNT 7, 5356); - 3737 by Duyts: met Nederlands; - 3738 beduydelijcke: verklarende;
- 3740-1 van...'teerste: de betekenis is niet meteen duidelijk: van het eerste woord
tot het laatste, en omgekeerd (?); - 3742 Elcke...Letters: het gaat hier nl. om een
letter-taal (K-taal); 'Letters' ook in toespeling op 'let'; - 3743-4 na...trecken: in zijn
karakteristieke eigenschappen vatten (WNT 17 1-2, 2509-10); - 3744-5
uyt...Spreuck-redenen: de betekenis is niet meteen duidelijk: lett.: uit de
spreukachtige woorden die zichzelf volgen; bedoeld wordt wellicht de woorden
waarin letters worden herhaald (en waarin de woorden a.h.w. zichzelf volgen); 3746 duydigh: duidend, verhelderend, duidelijk; - uyt...recken: uit kan halen; - 3747-8
tot...na-klanck: de constructie is niet duidelijk: wellicht refereert Van de Venne hier
met 'na-klanck' naar het hernemen van de klinkers in de gepresenteerde lettertaal;
- i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 27 (met o.m. verwijzing naar De Brune); i.m.2: smal-pappen: karig eten (WNT 12 1-2, 402-3 en 14, 2050); - i.m.4:
Wie...gesproken: wie daarover liegt, heeft niet rechtuit gesproken (WNT 3, 3610-1);
- i.m.5: Poffen: het stoten, botsen (van de weefspoelen) (WNT 12 1-2, 3028); - i.m.5
sluit aan bij Van de Vennes verdediging waarom hij hier de 'Kramers-Tael' weergeeft.
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p.138
VARIANTEN - De gereproduceerde p.138 geeft staat IV van binnenvorm S weer naar
het exemplaar 11. De staten II en III verschillen voor deze pagina niet van staat IV.
3754 staat I: Akarm? ; staat II + III + IV: Akarm! [perscorrectie; vgl. nl. met het
uitroepteken na 'Arm' in r.3754]; - i.m.1: i.m.1 vindt men terug in staat II, III en IV,
niet in I [perscorrectie].
ANNOTATIE - 3750 vvijsen: verstandigen, maar ook: aan te wijzen; - 3753-63
Al...Af-dalen: indien ook hier de woorden in vertikale volgorde mogen worden gelezen
is de betekenis niet meteen duidelijk; voor 'Al Arm!': vgl. Plokker 1984, 22-4.
Misschien mag men de betekenis weergeven met: 'Alarm! Ach angst! Wanneer
iedereen altijd (en overal) bemerkt het naar beneden zakken van wat aangenaam
en achtbaar is (mogelijk alluderend op het rad der fortuin); - 3765-76 Bruyne...Bier:
de betekenis is hier mogelijk: aan bruine, kale (door de tonsuur (?), WNT 2, 2934),
brave welgezinde broeders brengt men wit bakkersbrood en ketels bier (WNT 3,
1514); - 3778-85 Cloeke...Cooken: de betekenis is hier wellicht: de kolen van flinke,
vaardige (WNT 7, 3229) kokjes kunnen krabben (bedoeld worden de schaaldieren
of de stukjes varkensvlees; WNT 8, 35 en 109) zacht (gaar; vgl. WNT 7, 3351-2)
koken; - i.m.1: belaen: beladen; - Wie...belaen: m.a.w. wie naar geen raad wil
luisteren, zal niets uitrichten; - i.m.2: Loff-Stoff: een te prijzen inventie; - onbekende:
die er niet van op de hoogte zijn, die het niet kennen, de onwetenden; tot...Hael-Tael: om zich meester te maken en de eigenschappen te doorgronden
van deze hierbij gevoegde, nieuwe, gerekte boeven-taal; - tot...bedenckinghe: (en
deze 'Hael-Tael' wordt hier gegeven) als nieuwe stof om over na te denken; - an,
en van: nu eens vast en dan weer los (waarmee de onstandvastigheid van de wereld
wordt aangegeven; vgl. nl. ook met v.2445); - vermangelt: vermengt, dooreen loopt
(WNT 20 1, 1202); - lossen dray: nl. van het rad der fortuin; - van...onder-luck: van
het geluk dat zich nu eens boven, dan weer onderaan bevindt, van geluk en ongeluk;
- het welcke: dat (nl. het 'Wiel'); - by...bevindinghe: zoals men dagelijks ondervindt;
- ghemeenlijck: gewoonlijk; - op-rijsen: naar omhoog gaan.

p.139
VARIANTEN - De gereproduceerde p.139 geeft staat IV van binnenvorm S weer naar
het exemplaar 11.
3790 staat I: Doen ; staat II + III + IV: Doen, [perscorrectie; vgl. nl. met de komma
na 'Doekoen' in r.3790]; - 3801 staat I + IV: Foy! ; staat II: Foy ; staat III: Foy [de
variant uit staat I en IV geeft de meest correcte vorm weer; de varianten in staat II
en III geven verschillende stadia van zetselschade weer (cf. afb. 13-14): het
uitroepteken is kennelijk uit het zetsel losgeraakt (staat II) waardoor ook 'Foy' een
beetje van plaats is verschoven (staat III); m.b.t. de chronologische opeenvolging
van de verschillende staten moet men met de zes volgende mogelijkheden rekening
houden: (a) staat I > staat II (zetselschade in staat II; perscorrecties in de overige
varianten van binnenvorm S) > staat III (zetselschade) > staat IV (perscorrectie);
(b) staat I > staat II (zetselschade in staat II; perscorrecties in de overige varianten
van binnenvorm S) > staat IV (perscorrectie) > staat III (zetselschade); (c) staat I >
staat III (zetselschade in staat III; perscorrecties in de overige varianten van
binnenvorm S) > staat II (zetselschade waarbij het losgeraakte zetsel opnieuw
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verschuift t.o.v. de variant uit staat III of perscorrectie waarbij het zetsel opnieuw
wordt vastgezet zonder dat men er rekening mee houdt dat het uitroepteken had
moeten worden toegevoegd) > staat IV (perscorrectie); (d) staat I > staat III
(zetselschade in staat III; perscorrecties in de overige varianten van bin-
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nenvorm S) > staat IV (perscorrectie) > staat II (opnieuw zetselschade); (e) staat I
> staat IV (perscorrecties in de overige varianten van binnenvorm S) > staat II
(zetselschade) > staat III (verdere zetselschade); (f) staat I > staat IV (perscorrecties
in de overige varianten van binnenvorm S) > staat III (zetselschade) > staat II
(zetselschade waarbij het losgeraakte zetsel opnieuw verschuift t.o.v. de variant uit
staat III)]; - 3810 staat I: Graeve; staat II + III + IV: Graege [perscorrectie: vgl. nl.
met 'Grakageke' in r.3810]; i.m.1: staat I: inde verander- // lijcke sorgh-daghen, en
// sluytinge der Iaren, met // veelheydt van beslom- // merde bekommeringen, // om
de lieve Werelt met // belacchen te vermaken, // onderwijl dat daer schier // alle
uyren gelegentheydt // gevonden wert, de We- // relt te beschreyê! Maer, // also de
grootste Hemel- // sche Majesteydt inde // Schepselen also ten goe- // den heeft
gevoegt, moet // by yder altoos ghedacht // en gheseydt werden; staat II + III + IV:
inde verander- // lijcke Sorgh-daghen, en // slytinghe der Iaren, met // veelheydt van
beslom- // merde bekommeringen! // om de lieve Werelt met // belacchen te
vermaken; // onderwijl dat daer schier // alle uyren gelegentheydt // gevonden wert,
de We- // relt te beschreyê! Maer, // also de grootste Hemel- // sche Majesteydt alle
// de Schepselen ten goe- // den heeft gevoegt, moet // by yder altoos ghedacht //
en gheseydt werden [perscorrecties in staat II; correctie m.b.t. interpunctie en
grammaticale constructies; 'slytinghe' lijkt semantisch beter te passen dan 'sluytinge';
de kapitaal in 'Sorgh-daghen' sluit aan bij het hoofdlettergebruik elders in deze
glosse]; - i.m.2: i.m.2 vindt men terug in staat II, III en IV, niet in staat I [ook elders
in de Belacchende Werelt werden in latere staten herhaaldelijk glossen toegevoegd].
ANNOTATIE - 3787-94 Door...Duyrt: door vaak goed te doen, doe je iets dat lang
duurt, een blijvende waarde heeft (WNT 3, 2295); - 3796-9 Eert...Eensjes: eert
ergens eens wat edel is; - 3801-7 Foy...Flobje: Foei! Fop bepotelt (WNT 3, 4609-10)
het fijne, frisse, stoeizieke (WNT 3, 4457) Flobje; - 3809-14 Groote...Gapen: grote,
begerige lieden gaan graag zonder enige maat (WNT 5, 766-7) kijken; - i.m.1:
avontuerlijk: volgens de wetmatigheden van de fortuin, het avontuur; - gespeurt:
waargenomen; - inde...Sorgh-daghen: in de wisselvallige dagen vol kommer; slytinghe...Iaren: slepende voortgang van de jaren; - veelheydt: overvloed; beslommerde bekommeringen: zorgelijke bekommernissen; - om...: sluit aan bij 'die
uyt de outheyt is voort-gebracht' van i.m.2 op p.138; - onderwijl: terwijl ondertussen;
- gevoegt: bij elkaar geplaatst, geordend; - altoos: altijd; - 'Tis...moet: het is goed
als het zo moet zijn; - i.m.2: i.m.2 sluit aan bij de gedachtengang op het einde van
het vorige in margine waarin op de almacht van God wordt gezinspeeld.

p.140
VARIANTEN - De gereproduceerde p.140 geeft staat II van buitenvorm S weer naar
het exemplaar 1.
i.m.1: staat I: Wat heeft de Mensch; staat II: Wat heeft den Mensch [wellicht een
perscorrectie in staat II]; - staat I: Lacchen heeft // sijnen tijdt, leet-dragen // heeft
sijnen tijdt; staat II: Lacchen heeft // sijnen tijdt, Leet-dragen // heeft sijnen tijdt
[wellicht perscorrecties in staat II: de hoofdletter wordt ingevoerd overeenkomstig
het hoofdlettergebruik in deze glosse].
ANNOTATIE - 3816-22 Hoorende...Honden: horende heren hebben bijtende,
warmbloedige, hijgende honden; - 3824-8 In...Iammer: precies in het schertsend
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plagen en stoeien schuilt verdriet; - 3830-7 Kromme...Knaeuwen: de kiezen van
kromme kreuners (WNT 8, 97-8) kunnen het koele voedsel krakend bijten; - 3839-46
Losse... Luyen: de lichtzinnige lust laat de geliefde er levenslang de lof van zingen
(?); - 3848-57 Meenigh...Mijden: menig lauwe minnaar verliest vaak zijn
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kans op een mooie last door (die) morrend uit de weg te gaan (?); m.a.w. de koele
minnaar doet niet genoeg moeite voor zijn geliefde en verliest haar daardoor; - i.m.1:
wijsen Dichter: nl. Salomon; - waerdighe Waer-spreucken: waardevolle spreuken
die waar zijn; - Al...smaeckt: alles wat de mensheid aangaat en wat deze ervaart; aenmerckt: opmerkt; - Eccl.: het boek Prediker; - Wat...meer: wat voordeel heeft de
mens; - Leet-dragen: lijden.

p.141
VARIANTEN - De gereproduceerde p.141 geeft staat II van buitenvorm S weer naar
het exemplaar 1.
i.m.1: staat I: by de gene die dese // maniere van Rel-tongen // te voorschijn laete
ko- // men , om sich van alle // bedodderyen te verhoe- // den, sal het dienstig zijn,
// datmen dese ghemelte // Kramer-spraeck trecke // inde Kamer van gedach- // ten,
(...) Dit moeten // de leerlustige voor 'tuyt- // scheyden noodigh we- // ten , dat somwijl'
wat // goets is te leerê vâ slech- // te gauwe noodt-voelers; staat II: by de gene die
dese // maniere van Rel-tongen // te voorschijn laete ko- // men. Om sich van alle
// Bedodderyen te verhoe- // den, sal het dienstig zijn // datmen dese ghemelte //
Kramer-spraeck trecke // inde Kamer vâ Gedach- // ten, (...) Dit moeten // de
leerlustige voor 'tuyt- // scheyden noodigh we- // ten: dat somwijl' wat // goets is te
leerê vâ slech- // te gauwe Noot-voelers [aantal perscorrecties in staat II: een aantal
hoofdletters wordt ingevoerd overeenkomstig het hoofdlettergebruik in deze glosse;
de veranderingen van 'van' en 'noodt-voelers' tot 'vâ' en 'Nootvoelers' hebben te
maken met de geringere plaatsruimte die door de invoering van de hoofdletters nog
beschikbaar was; het ontbreken van de komma na 'zijn' is beslist niet het gevolg
van zetselschade zoals blijkt uit de spreiding van het zetsel in deze regel; de overige
interpunctiewijzigingen beogen onmiskenbaar een verbetering].
ANNOTATIE - 3859-66 Noot...Nae: de betekenis is hier mogelijk: nood ontvangt (vgl.
WNT 9, 1836) nooit (WNT 9, 1949) nijd, nu noch later; m.a.w. wie in nood verkeert,
wekt nooit afgunst op; - 3868-74 O!...Oorlooght: de betekenis is hier mogelijk: ach,
men voert oorlog vanwege iets slechts en onaangenaams (WNT 11, 13-4); - 3876-80
Puyken...Prijsen: de betekenis is niet meteen duidelijk; - 3881-6 Quaet...Quellingh:
het kwade verwondde, trof de kwelling van de ruziemakers (?) (De Bo 1892, 524);
m.a.w. de reden waarom men ruziemaakt (= 'Quisters Quellingh'), is slecht, is door
het kwaad aangetast; - i.m.1: dienvolgende: daardoor; - weer-tijden: ogenblikken
waarin alles in het tegendeel verkeert; - stant...stondt: tijd en gelegenheid (WNT 15,
648 en 1896); - Wijs-wis: verstandige zekerheid; - uyt-spreucken: naar buiten
gebrachte spreuken, uitspraken; - ghepast: toegevoegd; - om...komen: om gebruikt
te kunnen worden; - in...keren: in het gaan en terugkeren (nl. tijdens het ronddolen
op deze wereld); - Rel-tongen: spreken (WNT 12 3, 1972); - Om...verhoeden: om
zich tegen alle bedrog te beschermen; - ghemelte: vermelde; - Kramer-spraeck:
kramerstaal; - trecke...Gedachten: in het geheugen prent; - mach-schien: misschien,
het kan gebeuren; - voor 'tuytscheyden: voor het einde; - noot-voelers: zij die nood
voelen, behoeftigen, noodlijdenden.

p.142
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VARIANTEN - De gereproduceerde p.142 geeft staat IV van binnenvorm S weer naar
het exemplaar 11. De staten II en III verschillen voor deze pagina niet van staat IV.
3899 staat I: Suchten ; staat II + III + IV: Stichten, [perscorrectie; vgl. nl. met de
komma na 'Sukuchteken' in r.3899]; - i.m.1: staat I: inde belacchê- // ommegâg
vande vreugt- //
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rijcke by-eenkomste; staat II + III + IV: inde belacchê- // de omgâg vande vreugt- //
rijcke by-eenkomste [perscorrectie; 'de' ontbrak ten onrechte in staat I].
ANNOTATIE - 3888-93 Ronde...Rust: het oprechte, vlugge verstand beveelt de zuiveren
gerustheid (van gemoed) aan (?); - 3895-903 Slappe...Sterven: zwakke zieken zullen
zwaar zuchten, slapen, steunen, stinken en (uiteindelijk) sterven (?); - 3905-8
Trotse...Treurders: de betekenis is niet duidelijk: wie troost afwijst (vgl. WNT 17 1-2,
3375), is een trouwe treurder (zal altijd blijven treuren); - 3910-5 Veel...Vallen: veel
vrije mensen vrezen voor pijnlijk (WNT 21, 882) vallen; - 3917-24 Woelers...Woont:
ongeruste en woelende lieden willen nauwelijks weten waar de zekerheid (en dus
ook de gerustheid) wel woont; - i.m.1: weet-gierige: op kennis beluste; - genoeghen:
vergenoegen, tevreden te stellen; - aen-ghewesen: aangeduid; - des: vandaar; flordigh-dommen: hier verkeerdelijk voor 'slordigh-dommen'.

p.143
VARIANTEN - De gereproduceerde p.143 heeft staat IV van binnenvorm S weer naar
het exemplaar 11. De staten II en III verschillen voor deze pagina niet van staat IV.
3935 staat I: zukuygeken ; staat II + III + IV: zukuygeken, [perscorrectie: vgl. nl.
met de komma na 'zuygen' in r.3935]; - 3943 staat I: Hoorjet ; staat II + III + IV:
Hoorjet? [perscorrectie; verbetering m.b.t. interpunctie]; - 3950 staat I: de
onweet-rijcke Ieugt; staat II + III + IV: de onweetende Ieught [kennelijk een
perscorrectie: lexicale variante]; i.m.3: i.m.3 vindt men terug in staat II, III en IV, niet
in staat I [perscorrectie].
ANNOTATIE - 3926-30 YdeL...Yewers: de betekenis is niet zonder meer duidelijk;
mogelijk betekent het hier: er is altijd ergens (WNT 6, 1387) wel iets ijdels voor
iemand; - 3932-7 Zoo...zijnt: indien zij (sommigen) er kwaad uit halen (wellicht uit
deze woordenlijst), dan zijn het gekken; - 3938 Dit...toe: dit krijg je er nog bovenop;
- 3940 Sinnen...binnen: het verstand groeit van binnen, in je binnenste; - 3942
broet...goet: zoek altijd het goede voort te brengen; - 3945 Doet...keeren: maakt dat
de slechte gekkigheid in iets goeds verandert; - 3947 met beschrijven: door het op
te schrijven (WNT 2, 1997); - 3949 onderstapt: volgt (...) op de voet; - 3951 sloffen:
getreuzel (WNT 14, 1857); - 3952 Hoe...verpoffen: wil je mij overtroeven, overbluffen
(WNT 20 1, 1932-3); - 3953 Houdtje...Goochel-praet: houd je taal vol kunstjes van
de Kramers voor jezelf; m.a.w. maak ze niet bekend; - 3954 Datse...verstaet: opdat
niemand ze goed zou begrijpen; - i.m.1: gespeurt: waargenomen; - by...Datelijckheyt:
bij het ervaren van de daden die men elke dag gesteld ziet; in de dagelijkse
ondervinding (WNT 3, 2209); - i.m.2: Men...quaet: m.a.w. men vindt zowel het goede
als het kwade op de straat (WNT 14, 1758); - i.m.2 sluit aan bij de gedachtengang
uit het vorige in margine; - i.m.4: Wilje...opengaen: als je wil dat niemand (je) begrijpt,
zwijg dan.

p.144
VARIANTEN - De gereproduceerde p.144 geeft staat II van buitenvorm S weer naar
het exemplaar 1.
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3967 staat I: hoor na reden: staat II: hoor na Reden [wellicht een perscorrectie in
staat II; in deze claus vindt men heel wat substantieven met een hoofdletter]; - 3969
staat I: versnaauwt; staat II: versnaeuwt [wellicht perscorrectie in staat II: vgl. het
variantencommen-
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taar bij de varianten in v. 3400 op p.130 van binnenvorm R]; - 3970 staat I: Rabaauwt;
staat II: Rabaeuwt [wellicht perscorrectie in staat II: zie ook v.3969].
ANNOTATIE - 3955 Besicht: gebruik; - 3957 stijff: schrap; - slingert slap: nl. om klappen
uit te delen; - 3958 Stommelt strengh: haal flink uit (WNT 15, 1883-4 en 2191); met happer-lap: met rake klappen, slagen (vgl. WNT 5, 2132 en 8, 1093); - 3959
Oolijck: slecht; - schuym: gespuis, tuig; - 3961 byloo: voorzeker (WNT 2, 2626); 3962 hort: stoot, slaat; - hoetelt: kwelt (WNT 6, 829); - snoo: op een snode manier;
- 3963 kijcken: zien; - 3964 met gewis...blijcken: in alle duidelijkheid laten zien; 3965 slim: slecht, oneerlijk, gemeen; - 3966 mit gedruys: met veel rumoer; bestandighen: standvastige (WNT 2, 2113); - met de moeyte: met het geschil, de
ruzie (WNT 9, 956-7); - van...Gast-huys-last: over de uit het armenhuis gelichte
vracht (bedoeld worden de boefjes); - 3967 Bouw-Man: boer (WNT 3, 798); - Houw:
wacht, hou op; - 3969 versnaeuwt: afgesnauwd (WNT 20 2, 475); - 3970 Rabaeuwt:
rabauw; - 3972 Tijdt...gebreken: niet alleen de tijd zou mij ontbreken; - 3973
op...draet: precies; - 3975 van buyten-Landen: over wat van buiten de stad komt
(WNT 3, 1840); - 3976 Deught...schanden: ter ere van de deugd en tot schande
van de ondeugd; - 3977 bijster: berooide, arme (WNT 2, 2645); - 3978 pranght:
aandringt, smeekt; - om...behoeff: voor zijn grote behoeften, noden (WNT 2, 1501-2);
- 3980 Deelt...Brocken: vertel wat over die schelmen (omdelen betekent eigenlijk
het ronddelen van iets en zinspeelt dan ook op 'Brocken' waarbij zowel aan stukken
voedsel als aan de schelmen zelf kan worden gedacht); - i.m.2: Quaet...schaet: een
slechte raad schaadt het goede; - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 54 (met o.m.
verwijzing naar Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.4 sluit aan bij het optreden
van het nieuwe personage: de 'ouden Roem-bout'; - i.m.5: Listigh...Twistigh: listigheid
draagt ruzie in zich; - i.m.6: Béé-boeven Behoeven: smekende boeven hebben iets
nodig; - i.m.6 sluit aan bij v.3977-8; - i.m.7: Wilde...milden: leden van de woeste
gilden stelen van de milde gevers (WNT 7, 4554).

p.145
ANNOTATIE - 3984 vermeten: verstouten, vermannen; - 3985 betuygen: getuigenis
afleggen van; - des...Naem-rolle: de namenlijst daarvan; - in't...ontdoen: beknopt
uit de doeken doen; - Wapper-lappigen Wt-schot: uitschot van voddige nietsnutten
(vgl. WNT 8, 1093); - 3993 Bregers: de namen van de verschillende soorten
bedelaars werden rechtstreeks aan Der Fielen (...) Vocabulaer 1613 ontleend; 3994 slechtelijck: eenvoudig, armoedig gekleed; - 3994-5 voor...gaen: bij het volk;
- 4002 Teekenen: bedoeld worden wellicht de kentekenen van de bedelende pelgrim;
- gesteunt met: steunend op; - i.m.1: steege: koppige, weerbarstige; - Vijsen:
humeurigen; - ysen: terugdeinzen, ervoor schrikken; - Van...wijsen: om goed (en
duidelijk) aan te duiden; - mogelijk richt de dichter zich in deze glosse tegen mogelijke
kritikasters die de beschrijving van het 'snoode Fiel-bedrijff' (v.3986) zouden afwijzen;
- i.m.2: recht-schaffighe: eerlijke, rechtschapen; - behelsen: omhelzen, in ere te
houden (WNT 2, 1849); - ware kenne-wis: echte kennis vol zekerheid.

p.146
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VARIANTEN - De gereproduceerde p.146 geeft staat II van binnenvorm T weer naar
het exemplaar 10.
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i.m.2: i.m.2 werd toegevoegd in staat II [perscorrectie in staat II: ook elders bleek
dat in latere staten herhaaldelijk glossen werden toegevoegd].
ANNOTATIE - 4013 Schinckels: benen (WNT 14, 431-2); - 4015 tot onschuldt: zonder
dat ze schuldig waren; - 4019 bestrijcken: langs gaan; - 4020 slechte: eenvoudige;
- Loer-Tasschen: bedriegen in hun geldbeugel, geld afhandig maken (vgl. WNT 8,
2569); - 4027 vande: uit het; - 4032 Gelijckenen: gelijken op; - 4033 seven
vry-Konsten: de bekende septem artes liberales; - 4033-4 Faren Scholiers:
zwervende, rondtrekkende studenten; - 4037 Gelaten haer: gedragen zich, doen
zich voor; - 4038 soo veel: die som, een bepaald bedrag; - 4046 loose: valse,
gefingeerde; - bevorderen: te helpen maken; - i.m.1: redelijcken: verstandige; op-merck...genomen: heeft opgemerkt, waargenomen; - onder dies: ondertussen;
- wel-lust...quel-lust: goede en kwade lust.

p.147
ANNOTATIE - 4050 die...na-draeght: die achterop komt met de geldzak bij zich; - 4051
bidden...ghebruycken: bedelen om iets te krijgen dat men voor missen kan gebruiken;
- 4055-6 oft...gekomen: die ofwel blind zijn geboren ofwel blind werden door een
ongeluk of door een gerechtelijke strafuitvoering blind zijn geworden; - 4064 ontbloot:
(van hun klederen) beroofd; - 4070 dol: zwakzinnig; - 4076 Dief-hanghers: beulen,
scherprechters; - Roffiaens: hoerenwaarden (WNT 13, 860); - staen: de brontekst
heeft 'slaen' (cf. hierover dl.III, B, hoofdstuk 5, §2); - i.m.1: besletst: belemmerd,
bezet (WNT 2, 2033); - uyt dien: daaruit; - bescheydenheyt: verstand, inzicht (WNT
o

2, 1962); - Machtige...Listige: vgl. ook fol.[[†] 4]v , r.88-95; - Kale: berooide; - i.m.2:
gebroken: vernielde, met opzet stuk gemaakte (WNT 3, 1228); - i.m.2 sluit aan bij
r.4061.

p.148
ANNOTATIE - 4080 lyne: linnen; - 4083-4 Leuy-Sacken: luieren (vgl. WNT 8, 3200);
- 4088 versien: voorzien, gewapend; - onnooselen: onschuldige; - 4089 Weer-steeck:
terugsteek; - 4101 bevrucht gaen: zwanger zijn; - 4104 Ionffvrouwen: juffers
(Oudemans 1869-80, dl.3, 271-2); - 4107 Leedige Sieckte: de ziekte van ledigheid;
- 4110 Saffelen: scharrelen rond (WNT 14, 16); - Lolle-broers: lollaards, cellebroeders
met een slechte naam (WNT 8, 2649); - 4111 deegelijcks: dagelijks; - ghewillighe:
vrijwillige; - i.m.1: Landt-beschoyers: bedelaars, landafschuimers; - Béé-Boeven:
bedelboeven; - graegh gebruyck: gretige praktijken; - schendichlijck: schandelijk; gevolgt: bijgewoond; - i.m.2: breken: vernielen, maken kapot (WNT 3, 1228); - het
is niet meteen duidelijk waar dit in margine concreet bij aansluit; wellicht verwijst
het naar de bedriegelijke praktijken van de bedelaars in het algemeen.

p.149
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VARIANTEN - De gereproduceerde p.149 geeft staat II van buitenvorm T weer naar
het exemplaar 50.
2

4112 staat I: ijn; staat II: zijn [perscorrectie (staat I > staat II) of zetselschade
(staat II > staat I)].
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ANNOTATIE - 4112 heymelijcke: verborgen, geheime; - 4113 Giel-brocken: de
bedelschelmen; - 4117 verbijstert: arm geworden (MW 7, 1488); - 4117-8
blijck-Brieven: brieven ter bevestiging, geloofsbrieven; - 4118 eyndelijck: uiteindelijk;
- versierde quinck-slagen: verzonnen verhaaltjes (WNT 20 2, 213 en 8, 812-3); 4121 verloopen: arm geworden (MW 8, 2065); - bedorve: aan de grond zittende
(WNT 2, 1169-70); - 4123 oft...Landen: of hun verlies op het land; - Af-lorsters:
vrouwen die hen bedrogen, hun bezit ontleenden en slinks afhandig maakten (WNT
1, 1177); - 4124 losse borgh-tochten: onbetrouwbare borgverleners; - 4134 Treken:
streken (WNT 17 1-2, 2285-6); - 4138 dat...Veronica: de tekenen van de heilige
Veronica; - 4139 leuren: vodden, prullen; - 4140 aensienders: wie ernaar kijkt; 4141 ter plaetsen: bedoeld worden: op de heilige plaatsen; - i.m.1: lapachtige:
voddige, verachtelijke (WNT 8, 1093); - slof-wegen: rondsloffen, ronddrentelen; verhoeden: ervoor behoeden; - van Arm-jammer: van de ellendige armen (Plokker
1984, 64-5); - neyghen: doen buigen; - aftreckerye: bedelarij, afzetterij; - en ge-: het
in margine wordt op de volgende pagina verkeerdelijk niet voortgezet; - i.m.2: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.2, 248 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune).

p.150
ANNOTATIE - 4146 hettigh: warm, heet; - 4147 Kerck-weghen: wegen naar de kerk;
- ghedaente: uiterlijk, voorkomen; - 4149 uyt-gebroken: gescheurd (WNT 3, 1243);
- 4155 slecht toe-ghemaeckt: eenvoudig gekleed (WNT 17 1-2, 561); - ghelaten
haer: gedragen zich (WNT 4, 1051); - 4160 trogghelen: bedriegen al bedelend (WNT
17 1-2, 3075); - 4165 maer...seffens: maar verzoeken iemand tegelijk (om geld)
(zodat het in r.4164 slechts om een valse schaamte gaat); - 4170 doen weten: laten
weten; - 4171 die: de ring; - willen: wil; - 4174 veylen: verkopen; - 4175 Bedel-vondt:
bedeltruuk (MW 9, 908); - 4178 Driakel: tegengif (WNT 3, 3300); - 4178-9 te koop
draghen: te verkopen; - i.m.2: in aansluiting bij r.4154-7 geeft i.m.2 aan dat men uit
begeerte zich deerniswekkend voordoet; - i.m.3: vgl. met p.15, i.m.4:
'Onbeschaemtheyt is somtijts profijtelijck'.

p.151
ANNOTATIE - 4179 Stuyt-vossen: mooipraters, druktemakers, bluffers (WNT 16, 308);
- 4180 Waer-segghen: de toekomst voorspellen, maar ook i.t.t. 'leugen-achtige
Mont': de waarheid vertellen; - 4187 met...binne-quacken: met andere beuzelingen
die ze van binnen zouden hebben (vgl. WNT 8, 672); - 4188 speelt van buyten:
speelt zich aan de buitenkant af (i.t.t. de 'binne-quacken', r.4187); - 4193 S: Anthonis
vyer: gordelroos; - argher: ergers; - 4194-5 te gaeuw: te vlug af; - 4198
Snaren-speelers: vedelaars, spelers op een snaarinstrument; - 4200 lolle-looven:
beloven luidruchtig (vgl. WNT 8, 3104 en 2650); - 4201 wonder-voppen: wonderlijke
dingen, waarbij men evenwel bedrogen uitkomt; - stoffeeren: vertellen, dissen op;
- 4202 mis-vallighe: ongelukkige, door een ongeluk veroorzaakte (WNT 9, 880); 4203 Bast-Meesters: de meesters van de strop, de beulen (WNT 2, 1055 en 1057);
- de selve: hen; - 4204 inde...gaen: zich bij het gevolg voegen van, in de stoet gaan
van; - i.m.1: schrobben: krabben; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 264 en dl.3, 332
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(nl. om medelijden op te wekken); - i.m.4: Blint...noo: wie blind en verlegen is, zal
niet gauw beminnen (vgl. de zegswijze 'een bloo herte en minde nooijt schoon
vrouwe', Coigneau 1980-3, dl.1, 94, n.8).

p.152
ANNOTATIE - 4211 al oft: alsof; - die: t.w. de 'Kinders'; - 4212 sockelen: voortsukkelen;
- by: in de nabijheid; - 4214 vonden: listen, streken (MW 9, 908); - 4216 Vermeten
sich: beweren over zichzelf (WNT 20 1, 1352-3); - 4219 te laten lesen: de brontekst
o

heeft: 'veel missen laten lesen' (Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.Ciij r ); - dies
wegen: op die manier, aldus (WNT 3, 2589); - begeertige: begerige, hebzuchtige;
- 4223 Botters: bedriegers (WNT 3, 715); - 4225 dapper: flink; - Schrancken: schragen
(WNT 14, 987); - 4226-7 overlenckten...Dobbel-beenen: kennelijk heeft Van de
Venne de oorspronkelijke tekst waaraan hij deze termen ontleent, niet meer
begrepen; hij stelt het nu voor alsof 'overlenckten', 'herten', 'geborsten' en 'gegoten'
de geijkte termen zijn voor bepaalde worpen. De brontekst heeft: 'Oft die omgaen
met teerlinghen oft dobbelsteenen/ metten overlencten teerlinck/ met den herten
teerlinck/ met den gheborsten teerlinck/ met den afgegoten teerlinc/ ende met den
o

dobbel beene' (Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Cv] v ). Pleij vertaalde deze
passage uit Der Fielen (...) Vocabulaer met: '[Wacht u eveneens voor hen,] die met
bikkels en dobbelstenen goochelen, als daar zijn de verlengde dobbelsteen, de
verzwaarde, de gespleten en de afgeronde dobbelsteen alsook valse benen bikkels'
(Van schelmen en schavuiten 1985, 34); - 4228 worpelkens: de brontekst heeft ook
o

hier 'worpelkens' (fol.[Cv] v ), door Pleij vertaald met 'steentjes'; - gauwe: listige,
bedrieglijke; - 4230 Lap-kloppers: ketellappers (WNT 8, 1091); - 4231 ketel-boeters:
ketellappers (WNT 7, 2510); - Panne-lappers: ketellappers; - 4232 terwijl:
ondertussen; - den ouwen: de oude ketels en pannen; - 4233 de Boeren: bij de
boeren; - 4235 Ketelaers: ketellappers; - 4235-6 een brock toe: iets bovenop; - 4238
Zee-schalkers: zeeschavuiten (vgl. WNT 14, 232); - 4240 besmette: besmeurde; i.m.1: Schaemte...noodigh: schaamte wil zich bedekken; - vgl. p.234, i.m.2:
'Hoovaerdigheyt schuylt soo wel in't Wol-Laken als in sijde Worm-stoffe; Maer/
schaemte moet decksel hebben'; - i.m.2: noodige hant-reyckinge: de nodige giften;
- Mal-arme: dwaze arme; - i.m.3 mis-doet: doet (...) verkeerd; - i.m.3 sluit aan bij de
gedachtengang uit het vorige in margine.

p.153
VARIANTEN - De gereproduceerde p.153 geeft staat III van buitenvorm V weer naar
het exemplaar 1. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
4242 staat I: mis-gheluyck; staat II + III: mis-gheluck [perscorrectie in staat II]; 4250 staat I: plaetse ; staat II + III: plaetsê [perscorrectie in staat II]; - 4255 staat I:
verhuyeringe; staat II + III: verhuyringe [perscorrectie in staat II].
ANNOTATIE - 4241 tot dies: daartoe; - 4242 by...mis-gheluck: door een slecht verkeerd
geluk, kwaad ongeluk; - 4243 verzeylt: verloren gevaren; - 4244 aen...geklautert:
geklommen op de mast; - 4255 des selfs: nl. van de 'kleeren'; - 4257
Drinck-lof-tuyters: zij die de lof van de drank zingen, de dronkaards; - 4258
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'tghevoel...'tgehoor: men voelt meer dan men hoort; - 4264 speel-prachers:
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spelende schooiers (WNT 12 1-2, 3810-1); - geneughelijcke: plezierige, gezellige,
onderhoudende; - 4266 Klucht-Speelders: komedianten; - 4267 luchte: lichte, speelse
(WNT 8, 3155); - 4268 grillen: vreemde invallen; - guygheleryen: goocheltruucjes,
potsen (WNT 5, 1215-6); - 4269-70 eenighe...gelt: een vreemd, gek beeldje uit was,
dat men voor geld mag zien; - 4272 licht: gemakkelijk; - 4273 om deyne: om elkaars
bezit (WNT 3, 2611) (?) of moet 'deyne' hier op de een of andere manier met 'dein'
(vrekkig, gierig; WNT 3, 2364-5) in verband worden gebracht?; - 4273-4
daerom...geven: daarom is men verplicht om hen aalmoezen te geven; - i.m.1:
List...mist: m.a.w. list tracht iets te vangen, maar mist uiteindelijk; - i.m.2:
Dwijn...dwijn: m.a.w. een zwakker wordende schijn is een schijn die verdwijnt (vgl.
WNT 3, 3741-2); - i.m.2 sluit aan met 'schijn' bij r.4251-2; - i.m.4: Hant...groot: m.a.w.
door te stelen wanneer men nood heeft, komt men van arm tot rijk; - i.m.4 sluit met
'Hant gauw' aan bij r.4262: 'hant inde sack'; - i.m.5: kan...spoen: zich op een
wonderlijke wijze weet te reppen; - i.m.6: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 79 (met
o.m. verwijzingen naar Servilius en Sartorius).

p.154
ANNOTATIE - 4277 Derven: durven; - by daghen: overdag; - 4278 locke-munten: geld
afbedelen; - 4282 in perijkel: met het gevaar; - 4283 Schutter-wacht: nachtwacht; 4286 jammerlijck: in een ellendige toestand of ook: al jammerend (WNT 7, 179-80);
- sténen: zuchten klagend; - 4287-8 besloten: gesloten; - 4293 af-draghen: ontnemen;
- 4295 uyt: buiten; - 4298 die...schamen: die zich voor hun praktijken niet schamen;
- 4299 in't getal: in aantal; - 4300 al: allemaal; - 4302 vuns: vies, vunzig; - happent:
gretig (WNT 5, 2142); - krielen: rondkrioelen (WNT 8, 202); - i.m.1: Die...Werelt:
wie zich in armoede niet uit de slag kan trekken, wat doet hij (dan) in de wereld; i.m.2: luymers: slaapkoppen (WNT 8, 3249); - i.m.3: Maer...plaets: het verandert
m.a.w. vlug van eigenaar, men verspeelt het vlug (?); - i.m.4: End-vogels: eenden
(WNT 3, 3819); - Aes: voedsel; - i.m.5: Wt-schot...over: m.a.w. het uitschot is overal
te veel; - i.m.6: Ghenoech...hoop-werck: m.a.w. tevreden zijn met wat je hebt, is
beter dan dat je op meer (bezit) hoopt.

p.155
ANNOTATIE - 4304 gaauwtjes: deze gauwdiefjes (bedoeld worden Simen en Jasper);
- 4305 gauwen: stelen, reppen (WNT 4, 353); - 4306 beflauwen: flauw, zwak worden;
- 4307 Hant-gauw: de hand die zeer behendig is in het stelen; - komt...kort: weet
nl. steeds iets te stelen; - 4308 Altijdts...schort: staat in tegenstelling tot v.4307: de
mond die vlug eet (WNT 9, 1064), heeft altijd wat te kort; - 4309 flaut: stop ermee
(WNT 3, 4524); - jaaghtet Haasje: sla op de vlucht, ga vlug weg, kies het hazepad;
- 4310 Of...kaasje: of je krijgt vlug een pak slaag (WNT 7, 730); - 4311 Acht...stem:
let op mijn stem, op wat ik je zeg; - voor...reys: voor deze keer; - 4312 beuck...Mense
vleys: sla op je boze vlees; - 4313 Poffe-Boer: opgeblazen boer (het WNT weet
deze passage bij Van de Venne niet te duiden; vgl. echter 'poffen' met de betekenis
van 'opblazen', WNT 12 1-2, 3026; vgl. ook met v. 1735, 'Poff-kaack'); - versnoven:
met minachting bejegend (WNT 20 2, 503-4); - 4314 verschoven: verworpen,
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ontberen; - 4324 geschend: ten gronde gericht (te zijn); - 4325 parten: listen, streken
(WNT 12 1-2, 525-6); - 4326 Marten: markten, m.a.w. overal; - i.m.1: treckt: steelt
(WNT 17 1-2, 2482); - Harrebomeée geeft als commentaar bij dit in margine van
Van de Venne: 'Elck trekt van elk. Zoo bij v.d. Venne bl.155. Nog twee andere
uitdrukkingen komen bij v.d. Venne voor; hoewel in geen van beide van trekken
sprake is, zal het er wellicht in liggen opgesloten. Op bl.11 heeft hij: Elck wat voor
elck, dat zal willen zeggen: ieder behoort zijn rechtmatig aandeel te hebben, alsof
men zeide: elk wat trekt voor elk. Op bl.168 lezen wij enkel: Elck voor elck, waarmede
men zal willen uitdrukken: iedereen moet den anderen ten dienste staan of te nutte
wezen, alsof er stond: elk moet voor elks welzijn te velde trekken. Die spreekwijzen
drukken dus geenszins een zelfde denkbeeld uit' (Harrebomée 1856-70, dl.3, 390);
- i.m.2: het is niet duidelijk waar deze glosse precies bij aansluit; - i.m.4: spel:
bedoeld wordt 'Het Bedelaers ampt'; - 'Ellendige Weelde' en 'Weeldighe armoede'
zijn ook de resp. teksten op de banderollen van twee pendantgrisailles van Van de
Venne; één van beide panelen is gedateerd op 1631 (Plokker 1984, 106-7 en 234-5,
cat. nrs.37 en 98); - i.m.5: i.v.m. v.4315-27 betekent deze glosse: dat men het
bedelaarsleven niet kent (bedoeld wordt: vanuit eigen praktijkervaring), kan geen
kwaad.

p.156
ANNOTATIE - 4335 hebbe-niet: niet te hebben; - 4336 lust-verdriet: verdriet als gevolg
van onze lust; - 4339 kreupel-schijn: het voorwenden van kreupel te zijn; - 4340
grijnse-grijn: het grijnzen met een boosaardig gezicht (WNT 5, 730 en 723); - 4343
droogh...nat: in eten en drinken; - 4344 in...wat: iets voor iedereen; - 4345 schuyme:
klaplopen, roven; - 4346 linckigh luyme: vals rond te gluren (WNT 8, 2438 en 3247);
- 4348 wanne-gunst: slechte genegenheid (MW 9, 1642); - 4352 keuyery: het doelloos
rondslenteren; - 4354 hange-broecken: wellicht: het overal maar wat rondhangen;
- 4356 bijster noot: erge nood; - 4357 Boere plagen: het kwellen van boeren; - 4360
altemael: alles; - 4361 platters goyen: het werpen naar schelmen, lomperiken,
bedelaars; mogelijk echter ook: in het werpen met platte koeken (WNT 12 1-2,
2436-7); of gaat het bij 'platters' om luizen?; vgl. nl. met v.4920 (?); - 4362
Kermis-schoyen: het afschuimen van de kermis; - i.m.1: waerachtigh: (hier i.t.t.
'lieghen') waar, echt; - slim: slechte; - i.m.1 sluit aan bij v.4333; - i.m.2:
Overdaet...quaet: overdaad is meer dan slecht; - i.m.2 sluit aan bij v.4342; - i.m.3:
in aansluiting bij 'stout' uit v.4345 is de precieze betekenis van deze glosse niet
meteen duidelijk; - i.m.4: Leedicheyts Bende: de bende van de leeggangers; wappert: zwiert, waait; - i.m.4 sluit aan bij v.4351-3; - i.m.5: i.m.5 sluit wellicht aan
bij 'Ons gelijck' en mogelijk ook bij v.4358; - i.m.6: lappen: vodden, nl. om de
schurftige plaatsen te bedekken; - i.m.6 sluit wellicht aan bij v.4359.

p.157
VARIANTEN - De gereproduceerde p.157 geeft staat III van buitenvorm V weer naar
het exemplaar 1. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
4373 staat I: Siende dringers; staat II + III: Siende Dringers [wellicht een
perscorrectie in staat II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrecties in b.v. staat II
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van r.4242 of 4250 op p.153 van buitenvorm V)]; 4382 staat I: de leyders; staat II +
III: de Leyders [wellicht een perscorrectie in staat II (vgl. met het
variantencommentaar bij v.4373); wellicht werd de kapitaal ingevoerd o.i.v. het
hoofdlettergebruik in v.4380-1]; 4383 staat I: yder lichtemis;
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staat II + III: yder Lichtemis [wellicht een perscorrectie in staat II; vgl. met het
variantencommentaar bij v.4382].
ANNOTATIE - 4363 haveloos: het zonder bezittingen zijn; - 4364 krijgel-boos:
opvliegendheid (WNT 8, 222); - 4368 licht: gemakkelijk; - knap: vlug, dadelijk (WNT
7, 4494); - 4370 te vlotten: weg te drijven; - 4371 lichte Schuyt: de passagiers van
deze schuit zijn nl. allen lichtzinnig; - 4372 Reyn-uyt: de patroon van de lediggangers;
- 4373 Siende Dringen: drummende toeschouwers; - 4375-6 Van...schuym: m.a.w.
over alles wat men bij het lichtzinnige schuim der boeven aantreft; - 4378 wat...slagh:
wat voor een slag van boeven; - 4383 Lichtemis: losbol; - 4384 Lossen...is: wellicht
wordt hier bedoeld: zijn vracht mag lossen (m.n. in de 'Gast-huys-boot') waar er
wordt geladen; - 4387 door-sporen: doorgaan; - 4390 nieuwe lusten: nl. door te
luisteren naar de wijze woorden van Roem-boud; - i.m.1: Ondeught Ontheught:
ondeugd maakt bedroefd (WNT 10, 1866); - i.m.2: i.m.2 sluit aan bij 'Reyn-uyt'
(v.4372); - i.m.3: boyen: boeien; - te min: minder; - i.m.3 sluit wellicht aan bij de
voorstelling uit v.4368-72 waar de boefjes met de schuit zullen worden weggevoerd;
- i.m.5: i.m.5 sluit aan bij 'Leyders' uit v.4382; - i.m.6: i.m.6 sluit wellicht met 'gaen'
aan bij 'door-sporen' uit v.4387.

p.158
ANNOTATIE - Eenvve: verkeerdelijk voor 'Eeuvve'; - voor...draghen: voor te stellen,
voor te houden; - gissers: zij die iets bij gissing, op goed vallen uit proberen (bij Van
de Venne met de bijgedachte aan een verkeerde afloop: vgl. b.v. 'Wie gist, Die mist';
Plokker 1984, 86-7); - qualijck-varen: i.t.t. tot welvaren; - in...doen: op die manier; maeckeu: verkeerdelijk voor 'maecken'; - die: nl. 'yder'; - den...ghedaen: een begin
hebben gemaakt.

p.159
ANNOTATIE - 4412-3 om...hebben: om te heersen en gediend te worden; - 4414
langhe: gedurende een lange tijd; - nestelen: inrijgen (van kledingstukken); - 4416
Lijf-ghewaet: kleding; - 4421 baet: voordeel; - 4422 lichte Sweerders: zij die
gemakkelijk een eed zweren; - 4425 slapen ligghen: in bed liggen, gaan slapen; 4426-7 Alle...winnen: m.a.w. zij die niet weten te sparen; - 4428 geen...slaen: geen
aandacht hebben voor; - 4429 meer Staet: een grotere staat; - 4429-30 kan
vermogen: vermag, toelaat, dragen kan; - 4432 Tapijtseryen: (wand)tapijten (WNT
16, 945-6); - behangsels: wandversieringen (WNT 2, 1473-4); - 4434 Lijn-waet:
linnen; - 4438 accorderen: overeenstemmen, tot een overeenstemming komen; 4440 by tijdts: op tijd; - i.m.1: i.m.1 sluit wellicht aan bij het begin van de voorstelling
van de verschillende types die in de Boot van Reyn-uyt zullen worden opgenomen;
- i.m.2: mis-vallen: dwalingen; - met...swier: in de feiten uit de hedendaagse handel
en wandel, in wat zich dagelijks voordoet (vgl. WNT 3, 2207); - af-merckt: opmerkt
(WNT 1, 1199); - bedwaesde: dwaze; - sleep: stoet; - handel-schappen: handelingen.

p.160
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paginanummer: staat I + II: 152; staat III: 160 [perscorrectie in staat III]; - 4449
staat I: 'tniet weten; staat II + III: tniet weten [wellicht geen perscorrectie maar
zetselschade in staat II als gevolg van het losmaken van het zetsel om de andere
verbeteringen in buitenvorm V aan te brengen].
ANNOTATIE - 4442 selfs: zelf; - 4446 willen...varen: zich willen amuseren; - 4449 tniet
weten: alsof ze het niet weten; - 4450-1 Alle...soecken: m.a.w. kunstenaars; belooners: mensen die hun kunst belonen, kopers; vgl. met Van de Vennes
kenspreuk 'Ick soeck en vin'; - 4452 geweet: kennis; - 4453 om...kleyntje: voor een
kleinigheid; - groote...openen: belangrijke zaken aan iemand prijsgeven; - 4457
waerdye: waardevolle dingen; - 4460 om...wachten: op een dure markt wachten;
m.a.w. wachten tot de marktprijs zeer hoog ligt; - 4462 mangelen: ruilen; - sammelen:
bijeenbrengen; - 4462-3 sonder...handelen: zonder dat daarbij geld verhandeld
wordt; - 4464 mogen...verdragen: kunnen zien; - 4467 versetten: weggaan; - 4468
uyt...willen: willen lenen; - 4469-70 laten verseylen: laten verloren gaan (WNT 20
2, 2244-7); - 4471-2 die...hebben: m.a.w. die geen krediet meer krijgen; - 4473
Timmeren: bouwen, opzetten; - op...lichten: tegen intrest lenen, verkrijgen (WNT 8,
1979); - 4474 tot een lijf: bovenkledingstuk (WNT 8, 2252); - 4476 Rentelosse: die
geen rente opbrengen; - Bagghen: hier worden wellicht bedoeld: kostbare stenen
(WNT 2, 862); - 4478-9 Alle...bewaren: m.a.w. wie zich moet laten vernederen om
toch nog zijn eer te bewaren; - 4480 Lombaert: lommerd, pandjeshuis; - 4481
'tverloop: het verstrijken van de periode dat men een pand terug mag komen afhalen
(vgl. WNT 20 1, 975 en 993); - af-doen: inlossen, teniet doen (WNT 1, 907); - i.m.1:
Mits-gaders: samen met, evenals; - Glibber-voeten: uitglijders (vgl. WNT 5, 61); luchtigh: helder, klaar (WNT 8, 3182); - uyt-schetterende: schitterende; niet...werden: niet worden verdragen; - sloffe: lakse, slappe (WNT 14, 1855-6); Werelt slyters: mensen.

p.161
ANNOTATIE - 4484-5 groote slommer-woel-om: in grote beslommeringen waardoor
zij veel moeten doen (vgl. WNT 14, 1867); - 4486 wachten: hoeden; - klad-schulden:
kleine schulden (WNT 7, 3317); - 4491-2 ghestelt: aangesteld (WNT 15, 1310-1); 4493 wegh hebben: erdoor jagen; - 4495 te vooren: op voorhand; - 4496 slabacken:
laten verslappen; - 4499 ontweldigen: ontrukken; - 4502 andere: aan anderen; 4507 verbreken: barsten; - 4510 taback-suyghers: tabakrokers; - verdoen:
erdoorjagen; - 4512-3 hnn: verkeerdelijk voor 'hun'; - op...goet: op vele toekomstige
erfenissen; - 4514-5 hulp doen: helpen; - 4515 'thaere: hun bezit; - 4518 bedrijf:
daad, handeling, bezigheid; - 4519 doende: doende zijn; - 4520 spiegelen: in de
spiegel kijken; - i.m.1: naer...vinden: met hun eigen goedvinden; - soete wissen:
aangename zekerheden; - stellen...aen: trachten dan; - met...meeninghe: door al
hun verkeerde, verwerpelijke opvattingen (WNT 4, 1371); - doet...Derven: laat dit
veel dingen die ze anders zouden verkrijgen, voor hen verloren gaan (vgl. WNT 3,
4164); - Dies-halven: daarom; - verdoolen: verloren lopen.

p.162
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i.m.1: staat I: micket op de // ruymeBoot vâReyn-uyt: // daer alle de onbedreven //
Kaele-maelers voor bal- // last aêneemt, en inboort, // om het loffe-loose volk- // jen
het Hoff van ellendê-; staat II: micket op de // ruymeBoot vâReyn-uyt: // die daer
alle onbedreven // Kaele-maelers voor bal- // last aêneemt, en inboort, // om het
loffe-loose volk- // jen in het Hoff vâ elledê- [perscorrectie in staat II; de foutieve
constructie uit staat I wordt weggewerkt door inlassing van 'die' en 'in'].
ANNOTATIE - 4521 te...loopen: naar de markt gaan; - 4524 Tijt-dinghen: tijdingen,
nieuwsjes, maar daarnaast wellicht ook: dingen van zijn tijd, modieuze dingen; 4525 noodt-dinghen: de zaken die ze nodig moeten doen (i.t.t. 'Tijt-dinghen'); stonden: uren, tijd; - versloffen: verwaarlozen, veronachtzamen (WNT 20 2, 383-4);
- 4527 met: door; - 4529 de selve: m.n. 'de Kinders'; - 4536 dorpel-Iong-wijven:
wellicht: jonge dienstmeisjes (vgl. WNT 3, 3157); - om...aenhouden: met praatjes
bezighouden (terwijl de werkgever moet betalen); - 4537 laveyen: lanterfanten (WNT
8, 1182); - 4539 vaten wassen: keukengerei schoonmaken; - 4540 noch vyer
rekenen: en het vuur niet met as bedekken om het te laten uitdoven (WNT 12 3,
1874); - 4542 Neeringh doenende: handel drijven; - 4542-3 de Luyden...waer-nemen:
niet ijverig zorgen voor de mensen, klanten (WNT 24, 321); - 4544 ongestadigh:
ongedurig, onstandvastig; - dickmael: vaak; - 4552 uyt-schulden: (i.t.t. 'in-komsten')
schulden van anderen; - in-manen: manen, terugvorderen; - 4555 wilt-vanck: in het
wild gevangen dieren; - 4558-9 de diverse spelen worden telkens voorafgegaan
door het prefix 'ver' om het verkwisten en verspillen in dergelijke bezigheden aan
te tonen (WNT 19, 11); - 4559 verkeeren: op het verkeerbord spelen (WNT 20 1,
168-70); - vertroeven: kaartspelen; - verklossen: beugelen; - i.m.1: 'teynde: het
einde, maar ook het doel (vgl. nl. met 'micket'); - soecke-lingen: sukkeltochten, maar
wellicht ook: zoektochten; - onbedreven: onervaren; - Kaele-maelers: berooide
gekken; - inboort: aan boord neemt; - loffe-loose: niet Iofwaardige; in...ellenden-eynde: in het hof waar ellende aan zijn einde komt; m.a.w. waar dit
uitschot sterft, m.n. in het gasthuis (vgl. met de grisaille 'Ellenden-eind' (1622),
Plokker 1984, 102-5, nr.36).

p.163
VARIANTEN - De gereproduceerde p.163 geeft staat II van binnenvorm X weer naar
het exemplaar 1.
e

4560 staat I: Dagh ; staat II: Daghe [perscorrectie in staat II; het kan hier niet om
zetselschade gaan]; - i.m.: staat I: eynde by den Baes; staat II: eynde, by den Baes
[kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties
in staat II van de glosse op p.162 van de binnenvorm X]; - staat I: te stervê gerust
om rust; staat II; te stervê, gerust, om rust [kennelijk een perscorrectie in staat II;
cf. ook het varianten-commentaar bij de andere variant in deze glosse].
ANNOTATIE - 4563 gereet gelt: klinkende munt; - 4565 verdoen: verkwisten, erdoor
jagen; - 4566 Conditien: dienstbetrekkingen (WNT 3,: 2109); - ontseggen: afwijzen
(WNT 10, 2059); - 4570-1 Alle...dachwercken: m.a.w. alle die de morgenstond laten
voorbijgaan zonder aan hun dagwerk te beginnen; - 4572 spijt: het verdriet; - 4574-5
onder-kruypen: ondermijnen; - 4576 ongeneucht nemen: misnoegd zijn; - 4580
toe-sien: opletten; - 4583 haer grooter: hun meerdere; - 4584 windt breken: drukte
maken (WNT 3, 1246); - 4587 uyt-tappen: uitschenken; - 4587-8 met...door gaen:
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- de selve smet: cf. het 'met 't Ghelagh door gaen' uit v.4587-8; - 4592 grage
hoetelaars: begerige knoeiers, of ook: begerige kramers (vgl. WNT 6, 827-8); - 4593
Opsnappers: gulzigaards, of ook: verkwisters (WNT 11, 1217); - 4594 Straet-flijpers:
verkeerdelijk voor 'Straet-slijpers' (leeggangers); - Honde-Vrienden: straatlopers
(ook honden lopen immers voortdurend op straat); - 4595 Scheur-gaffels: voddige
kinkels; - Luysen-voeders: m.a.w. uitschot vol luizen; - 4596 af-treckers: bedelaars,
afzetters; - 4597 Aes-sack speelders: zij die met de aaszak, de knapzak, bezig zijn
(WNT 1, 601); m.a.w. de vreters; - leck-potten: de pot tot het laatste toe uitlikken of
uitdrinken (een teken van gulzigheid) (vgl. WNT 8, 2404); - i.m.1: Rijkelijcke: wellicht
door de grote hoeveelheid kostgangers; - hier vooren: m.n. op de gravure van p.158;
- aerdigh: op een kunstige manier (Miedema 1984b); - beneffens...aen-meldinge:
samen met deze mededeling in woorden; - alswevende: bij het lezen, bij de rondgang
in de wereld; - wacker: waakzaam.

p.164
ANNOTATIE - 4600 huys-brekers: inbrekers (WNT 6, 1263); - 4603 losse: hier ook:
lichtzinnige; - 4604 lichte: wellicht ook met de bijgedachte aan lichtzinnig (cf.
Coigneau 1980); - na: op; - 4605-7 Te...DWAEL-ARM: m.n. (wacht de schuit) op de
armen die op de dool zijn; - 4609 Hinder-quaet: het kwade dat je hindert, last bezorgt;
- van...weren: uit de weg te gaan, weg te sturen; - 4612 Datmen hier: zoals men dat
hier; - 4613 Mit...bewercken: (en) met een leergierige geest in zich kan opnemen
(vgl. WNT 2, 2407); - 4619 Om...deught: om (de jeugd) tot een deugdzaam leven
te brengen; - 4620 Staet: maatschappelijk aanzien; - 4622 'tEynde gaans: het slot,
het einde van die wandeling; - 4623 Alsmen...treen: als men het pad van de deugd
verlaat; - 4624 vol eynden: eindigen, komen terecht; - 4627 buyten vloet: hier voor:
buiten het gekrioel van de wereld; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.4603-4; - i.m.2:
Semelen: de bij het malen losgekomen hulzen van de graankorrels; - i.m.4: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 460 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune);
- i.m.5: Noot...noot?: de betekenis is niet erg duidelijk: behoeftigheid maakt arm,
maakt behoeftigheid arm?

p.165
ANNOTATIE - 4628 lost: wordt (...) gelost (WNT 8, 3040); - 4629 brodden: het WNT
verklaart deze passage bij Van de Venne met: een werk niet goed, slordig, langzaam
of ten halve doen (WNT 3, 1410); heeft 'brodden' hier evenwel niet eerder de
betekenis van 'lappen, herstellen'; de betekenis van de versregel wordt dan: die niet
meer kunnen worden hersteld, terug bruikbaar worden gemaakt (WNT 3, 1409) (het
gaat hier immers niet om echte vodden maar om het uitschot); - 4630 ruyme werff:
vaak (?), of: de ruime werf (van het Gasthuis); - 4631 Komt...bederff: komt wat reeds
bedorven is, helemaal tot zijn bederf; - 4632 heyt...houwe: moet dan velen herbergen;
- 4633 kael: berooiden; - kouwen: zij die het koud hebben (i.c. de armen); - 4635
sonder Loff: die men niet kan prijzen, die geen lof waard zijn; - 4638-9
mitsgaders...vergaderinge: en door alle leden; - 4639 straffelijck: ten strengste (WNT
15, 2093); - 4643-4 schou-speelen: schouwburgen; - 4649-50 vreedelijck...samen:
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gens een goede orde besturen; - 4656 ter Eeren: als een eerbaar iemand; - i.m.1:
hebben...aen-haeckens: blijven overal aan hangen; - i.m.1 sluit met 'Gescheurde
kleeren' aan bij 'vodden' uit v.4628; - i.m.2: Versmaet, Vergaet: al wat versmaad
wordt, gaat ten onder; - i.m.4: Smeer-huys, Deer-kluys: het huis waar men komt
om te eten, is een huis vol ellende (WNT 3, 2346); - i.m.5: dienstige: nuttige; - wisse:
zekere, betrouwbare; - streken: strekken.

p.166
VARIANTEN - De gereproduceerde p.166 geeft staat II van binnenvorm X weer naar
het exemplaar 1.
i.m.: staat I: Denckt een // Gerust Gemoet is eê ge- // mackelijck oor-kussen;
staat II: Denckt: een // Gerust Gemoet is eê ge- // mackelijck oor-kussen [kennelijk
een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties in staat
II van de glosse op p.162 van de binnenvorm X].
ANNOTATIE - 4658 haer meerder: hun meerdere; - 4666 met waerheyt: m.a.w. zonder
te bedriegen; - 4667 uyt-suypen: leegzuigen, uitbuiten; - 4668 villen: afzetten,
uitzuigen (WNT 21, 682-3); - 4673 betrouwen: toevertrouwen (WNT 2, 2256); - 4679
besoekingh: beproeving; - 4683 achten: in acht nemen, oplettend zijn voor; - 4690
van: nl. van het ondanks alles blijven betrachten van de deugd; - 4691 bereyden:
klaarmaken; - 4692 Om...scheyden: om een einde te maken aan mijn juiste woorden;
- 4694 Duydet...voort: verklaar het bij anderen verder; - i.m.1: om dieswille: om de
reden dat, omdat; - benart is: bezwaard gaat, geplaagd wordt (WNT 2, 1780); met...verander-vallen: door bijzonder veel veranderlijkheid, door een grote
onstandvastigheid (WNT 8, 2228); - die...Eeuw-versuyrders: die zich mengt bij de
ongestadige handel en wandel van hen die onze tijd veraangenamen of moeilijk om
dragen maken; - wijs-gierighe: op wijsheid beluste; - beswaren: zwaar maken,
belasten, bevolken; - Lijdt...Baet: m.a.w. verdraag dat je versmaad wordt, wanneer
je goed handelt.

p.167
VARIANTEN - De gereproduceerde p.167 geeft staat II van binnenvorm X weer naar
het exemplaar 1.
4699 staat I: Tot een yders soet genoegen; staat II: Tot aen yders soet genoegen
[variant aangebracht in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrecties in staat
II van de glosse op p.162 van de binnenvorm X]; - 4732 staat I: swaere Stroncken;
staat II: swacke Stroncken [kennelijk een perscorrectie in staat II (vgl. b.v. met de
onmiskenbare perscorrecties in staat II van de glosse op p.162 van de binnenvorm
X); de vervanging van 'swaere Stroncken' uit staat I door 'swacke Stroncken' zorgt
voor parallellie en contrast met 'stijve Boomen' uit r.4729].
ANNOTATIE - 4695 Acht...seggen: let voorzeker op wat je gehoord hebt, of ook: neem
wat je hebt gehoord, voor zekerheid aan; - 4696 met...over-legghen: door er tien
keer over na te denken ('achtmael' daarbij ook zinspelend op 'Acht'); - 4697 is gepast:
werd toegepast (WNT 12 1-2, 690); - 4699 Tot...genoegen: voor ieders plezier (i.v.m.
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van slot, besluit toevoegen; - 4701 langh...sin: rijk aan vernuft; - 4704 Segh-redenen:
spreuken, gezegden; - dienende: van toepassing; - op de ghelegentheydt: op de
situatie; - 4705 voor-ghemelte: tevoren vermelde;
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- goede Blijck-rijcke: die overvloedig blijk geven van goedheid; - 4705-6 quade
Locke-brocken: slechteriken die lokken en bedriegen; - 4711 Dat...beloopen: dat
noemt men zorgen dat men iets in handen krijgt (WNT 2, 1746); - 4712 Root Goudt:
eig: goud dat relatief met meer koper dan zilver werd gelegeerd; hier echter wellicht
een gewone aanduiding van goud (WNT 5, 459); - 4713 Groot houdt: houdt je groot;
- 4720-1 Sachte...nachten: aan zachten (mensen die zich niet willen beijveren, die
niet willen werken), staan nachten vol jammerklachten, vol ellende te wachten (?);
of moet men 'Sachte' hier als adjectief en 'wachten' als substantief opvatten (?):
zachte (onoplettende) (nacht)wachten zijn er de oorzaak van dat de nachten niet
zonder hinder, klachten verlopen (m.a.w. onoplettendheid geeft problemen); - 4728
Te veel!: staat i.t.t. 'Te weynigh!' uit r. 4731 en alludeert op de te grote
onbuigzaamheid waarvan sprake is in r.4729-30; vgl. nl. ook met de tekst in de
marge: 'al te Grootmoedigh'; - 4733 neer...werden: worden neergehaald; - 4735
vervaert: bang, bevreesd; - i.m.1: cf. nl. v.4694; - i.m.2: langhe bedenckingen: cf.
v.4701: 'langh van sin'; - tijt-achters: zij die op hun tijd letten; - cf. Harrebomée
1856-70, dl.1, 36 en dl.2, 211 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.3: Vlijt Dijt:
vlijt maakt voorspoedig; - Wis Is: op zekerheid kan men bouwen; - Eer eert: eer
brengt eer aan; - Bot Brot: het domme, botte maakt er een knoeiboel van; - i.m.3
sluit aan bij de spreuken uit v.4708-4726; - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
249 (met verwijzing naar Gruterus); - i.m.4 sluit aan bij de didactische functie van
de spreuken; - i.m.5: Recht...wat: wie het juist begrijpt, heeft er wat aan; ook letterlijk:
wie het juist beetpakt, heeft wat vast; - i.m.6: Lauwe Flauwe: de zwakmoedigen
worden nog zwakker (cf. de 'Sachte' uit v.4720); - i.m.7: al...Grootmoedigh: sluit
aan bij r. 4728-30; - i.m.7 sluit aan bij r. 4731-3; - i.m.8: i.m.8 sluit aan bij r. 4734-6.

p.168
VARIANTEN - De gereproduceerde p.168 geeft staat II van buitenvorm X weer naar
het exemplaar 50.
i.m.4: staat I: als n iet mê; staat II: als niet mê [wellicht een perscorrectie in staat
II; de grotere hoeveelheid wit na 'niet' in staat II (t.o.v. staat I) geeft mogelijk aan
dat het hier een latere staat betreft].
ANNOTATIE - 4741-2 'tZijn...sijn: wat van iemand anders is ('tZijn) is niet van mij en
wat van mij is, behoort een ander niet toe; - 4747-52 Houdje...Kout: in deze verzen
worden stoffen die hinderlijk zijn voor de ogen, opgesomd; - 4753 Houdje...Geyl:
hou je ogen af van wat geil en wulps is; - 4754 Houdje...Steyl: hou je weg van wat
te hoog is; - 4756 Houdje...quaet Loff: hou je niet met achterklap bezig; - 4759-60
Wat...wat: wat is weinig? weinig is een beetje (en dus beter dan niets); - 4762-70
Snel...wel: de persoonsvormen in deze parallelle constructies vallen telkens terug
te voeren op een zelfstandig naamwoord waarmee het onderwerp van de
verschillende zinnen nauw samenhangt. De zinnen kunnen dan ook weergegeven
worden met: 'snel jagen past goed bij een heer', 'stil denken past goed bij de
Leerkunst', 'streng kijken past goed bij een soldaat', enz.; - i.m.1: Elck...elck: ieder
voor zich; - i.m.1 sluit aan bij v.4741-2; - i.m.2: Hou...van: wie stand houdt, jaagt
wat schade berokkent, weg (WNT 15, 906); - i.m.2 sluit met 'Hou' aan bij 'Houdje'
uit v.4747-57; - i.m.3: Het...hoogh: wellicht wordt hier bedoeld: het oog moet je
gebruiken om het hogere te bereiken; - cf. Har-
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rebomée 1856-70, dl.2, 142 (met o.m. verwijzing naar Cats); - i.m.4: niet men d'al:
helemaal niets, niemendal; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 358 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.5: Raeck...wel: de betekenis
is niet erg duidelijk: wanneer je iets treft, heb je er ook de smaak van, kun je er ook
van genieten (?).

p.169
VARIANTEN - De gereproduceerde p.169 geeft staat II van buitenvorm Y weer naar
het exemplaar 50.
4779 staat I: spa. ; staat II: spa [onmiskenbaar een perscorrectie in staat II; vgl.
b.v. ook met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.4907 op p.172 van
buitenvorm Y]; - 4780 staat I: Spá; ; staat II: Spá. [perscorrectie in staat II (cf. het
variantencommentaar bij v.4779), ook al gaat het hier niet om de logisch meest
correcte vorm: kennelijk werd bij de perscorrectie van v.4780 over het hoofd gezien
dat v.4779-4782 in feite één zin vormen met aan het einde van v.4780 een cesuur
die in staat I zinvol met een puntkomma werd aangegeven].
ANNOTATIE - 4771 Toe-giftige: bij wijze van toegift toegevoegde; - 4772 Na-snacken:
woorden die hier als lot worden toegevoegd (WNT 9, 1382); - 4777 verkruyen:
uitrukken, verwijderen (MW 8, 1955); - 4779 spa: laat; - 4782 bekooren: hier wellicht:
van koren voorzien; - 4786 volt: vult; - 4787-92 Door...Snel: in opdracht van de baas
neemt men de lasten op (aanvaardt men opdrachten) om later goed te kunnen eten
en vlug te drinken uit volle drinkbekers (WNT 14, 2302); - 4797-8 Want...sacken:
want zware zakken zakken naar beneden, vallen om (?) (kennelijk hebben ze niet
de 'goe maet' gerespecteerd); - 4799-800 In...geback: wellicht nog in aansluiting bij
v.4795-6: in een grote ruimte mag men geen al te grote dingen plaatsen (vgl. met
de matigheid in eten en drinken die in v.4793-6 wordt bepleit); - 4802 nauw dingen:
scherp bieden; - 4804 Een...Ras: een goedkoop wollen kleed (WNT 12 3, 353); 4807-12 Verscheyden...Swaen: m.a.w. wanneer de dingen duurder worden, dan
minachten de mensen elkaar zoals boze dieren; want (en dit is er een voorbeeld
van) Besje Swaen blaast net zoals een (boze) zwaan; - 4815-6 Licht...veer: men
ziet nl. ver omdat men als een veer hoog in de lucht gaat; - 4817-8 Hoe...Steven:
hoeveel kerels kennen het schip en zijn steven; m.a.w. wie kent er alles; - 4819-20
Doch...Mist: maar het gaat verkeerd wanneer de mist opsteekt (wellicht in verband
te brengen met het schip uit v.4818); - 4821-24 Maer...net: maar het zijn zelf geen
botteriken die botvis in hun listig mooi en grof net vangen; - 4825-6 Het...gaeren:
wie winst bijeenbrengt, verliest die niet graag; - 4827-8 Geluck...Deur: m.a.w. het
geluk ontsnapt iemand gemakkelijk; - i.m.1: blijckende eyghenschap: in haar
eigenheid zoals hier blijkt; - dubbel-woorden: bedoeld worden de homoniemen uit
v.4773-828; - te betuyghen: aan te tonen; - Sinne-saecken: begrippen, betekenissen;
- uyt-luyden: naar buiten brengen; - lieffelijcke Lanck-klanck: mooi geluid, mooie
klank; - uyt-landtsche: buitenlandse; - tael-Snicken: taalklanken; - roem-barende:
roem voortbrengende; - duydigh-Duyts-sprekende Verstanden: geesten die een
betekenisvol Nederlands spreken; - die...beglanssen: die een glans geven aan deze
tijd; - tot verlichtinghe: om meer licht, om meer glans te geven aan; - bereyde: gereed
staande (WNT 2, 1852); - Hedenwoordige: tegenwoordige; - Lof-Tongen:
lofredenaars, dichters; - i.m.2: Landts...Reden: de gewoonten van het land geven
er ook het verstand van aan.
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p.170
ANNOTATIE - 4832 Met...blijven: en zwijg ik uiteindelijk; - 4833 Hechte praet: kloeke,
forse woorden; - 4835 grijner: zeurpot (WNT 5, 725); - 4836 sinne-pijner: iemand
die de hersens pijnigt; - 4837 Al-arm: de armen (cf. Plokker 1984, 22-4); - 4838
warm: ter aanduiding van de rijkdom; - 4840 'tIs...gedraghen: het werd iedereen
voorgehouden (MW 9, 977); - 4841 Wat...quaet: wat goed en kwaad uit elkaar weet
te halen; - 4842 En...baet: en schade en voordeel weet te onderscheiden; - 4843
linckaerts: bedriegers, schelmen (WNT 8, 2439); - 4844 dijn quellen: uw gekwel; 4845 krijgh...walgh: walg voor; - 4847 Scheydt: ga weg; - 4848 gecken: jij gek; 4849 Wijs...verstaen: wijsheid als gekheid begrepen; - 4854 Weeght...ghesegh:
overweeg mijn woorden; - i.m.2: Deught...Vreught-rijcke: blijken van deugd zijn rijk
aan vreugd; - i.m.2 sluit met 'rijcke' aan bij 'Rijck' uit v.4838; - i.m.3: Schoudt: schuwt;
- i.m.4: weet...geloopen: weet wat er in de wereld te koop is (WNT 16, 674); - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 342 (met o.m. verwijzing naar Sartorius).

p.171
ANNOTATIE - 4858 Zijn...in: de betekenis is niet erg duidelijk: wat hij naar buiten
bracht, heeft iedereen gehoord; zijn optreden is gedaan; de woorden die hij
o

gesproken heeft, zijn nu weer weg (?); - 4859 Zijn...onmin: vgl. met fol. [††]3v ,
i.m.6: 'Onbekent maeckt onbemint'; het feit dat hij ons eigenlijk niet kent, zorgt ervoor
dat wij niet meer geliefd zijn; - 4860 Dat...ander: wat ons aangaat, raakt niemand
anders; - 4861 Acht geen: let niet op de woorden van een; - bnyten-lander:
verkeerdelijk voor 'buytenlander': vreemdeling; - 4862-3 vreest...kent: geef veeleer
acht op wie geen vreemdeling is, op wie men hier in Holland kent; - 4864
Laet...deunen: laten we terug het oude deuntje zingen, laat ons weer grappen zoals
vroeger (WNT 3, 2461-2); - 4865 Op...kleunen: opnieuw wat vechten (WNT 7, 3945);
- 4867 Laten...ghevecht: het hevige gevecht staken; - 4869 Om...wonden: voor een
kleinigheid zou ik je (al) verwonden, te lijf gaan (WNT 5, 1404); - 4870 lonse:
afranselen, slaan; - 4871 Giele-brock: dat stuk bedelaar; - 4872 kaaker: babbelaar
(WNT 7, 889); - 4873 rechte moeyte maker: echte druktemaker (WNT 9, 959); 4874 Biggel boer: boer met keien in het hoofd (biggel is nl. kiezel; WNT 2, 2563); Bis-bouw: jij paardevlieg (WNT 2, 2557); - 4875 wat...jouw: wat hindert jou dat; 4876 fits op: vertrouwd met (WNT 21, 1267); - troggel-neeringh: bedelaarspraktijken;
- 4878 aer-luy schà: tot schade van anderen; - 4879 Hebb'...na: hebben is hebben;
doe het maar na; - 4885 roeren: raken, aangaan; - 4887 Mit...verkeert: naar diegenen
met wie men omgaat; - i.m.1: Wt-landers: buitenlanders; - i.m.2: i.m.2 sluit aan bij
de wijsheid van de Ouden Roem-bout; - i.m.3: moes-koppen: vechten waarbij de
hoofden tot moes worden geslagen; - i.m.5: looser: loos kruit is eig. los kruit (zonder
projectiel); hoe meer je met los kruit schiet, hoe erger de stank wordt (i.t.t. het
schieten met een projectiel); - i.m.5 sluit aan met 'looser' en 'stanck' bij v.4882 ('loos')
en v.4883 ('stanck').

p.172
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4907 staat I: deelt. ; staat II: deelt? [perscorrectie in staat II; correctie van foutieve
interpunctie].
ANNOTATIE - 4889 mijn: mij; - 4890 raan: aanraden; - 4893 Butter-duymer: jij die met
je vingers in de boter zit; - 4899 soo...Turf: zo wit als (zanderige) turf; - 4900
ses-biende Vincken: luizen, vlooien (nl. met zes poten) (WNT 19, 861); - 4901 by
de klincken: onder de oksels of in het kruis van de broek (WNT 7, 4090); - 4905
bijter: nl. een luis; - knippen: met de nagel dooddrukken; - 4906-7 Mach...deelt: kan
het stelen worden genoemd, wanneer men iets, zonder dat men het weet, met een
ander deelt; - 4911 Hebbe-niet: wie niets heeft; - 4912 ghekrevel: gewriemel (nl.
van de luizen) (WNT 8, 186); - 4915 'tlevent klimme-kruyt: m.n. de vlooien; - i.m.1:
sloffen: om met de voeten te slepen; - i.m.1 sluit wellicht nog aan bij v.4886-7; i.m.2: Onder...boven: bij het geboefte steelt men van wie boven hen staan (?);
kennelijk sluit dit in margine niet meteen bij een of ander vers aan; - i.m.3:
aanhangen: volgen; - i.m.3 sluit wellicht aan bij de boze uitval van Jasper in v.4892-4
of mogelijk ook bij v.4895: door zich door zijn gramschap te laten leiden, is Lubbert
in moeilijkheden geraakt; - i.m.4: knillen: vangen (WNT 7, 4551-4); - i.m.4 sluit aan
bij 'Schape-scheerder' uit v.4894; - i.m.5: Pluysen: stofjes; - i.m.6: Luys-pooken:
zij die veel luizen hebben (WNT 8, 3263); - sleep: gevolg; - i.m.8: klappen:
uitbrengen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 445 (met o.m. verwijzing naar Sartorius);
- i.m.9: i.m.9 sluit aan bij v.4911; - i.m.10: watten: dingen.

p.173
ANNOTATIE - 4916 diefte: diefstal; - 4918 Stick: stuk brood; - 4920 Soo...ick: ja, dat
hoor ik nu; - Platters: bedoeld worden de (platte) luizen; - 4921 Velle-vatters: ze
bijten nl. in het vel; - 4922 Hinder-slaep: wakkerhouders; - 4924 Heeft...ontdregen:
heeft Lubbert me er enkele ontstolen; - 4930 eenigh: alleen; - 4931 Schrobbers: nl.
door zich voortdurend te wrijven (wassen?) raakt men de luizen kwijt; - 4932 Leege
Kijckers: luie gapers; - scheetse: smalende, schampere (WNT 14, 350); de bedelaars
richten zich tot de omstaanders (vgl. met v.4934); - 4933 Praccher: pralers, pronkers
(WNT 12 1-2, 3810); - 4934 het...endt: het spel is hier gedaan; - 4935
Elck...om-gewendt: elk moet nu maar de rug draaien (en weggaan); - 4936
sijn...gesloffert: al sloffend zijn weg vervolgen; - 4937 gejoffert: gezelschap van
juffertjes; - 4939 Blijff...Pret: de betekenis is hier niet duidelijk: blijf nog op de kermis
voor ons plezier, of mogelijk ook: hou je goed, denk aan de dingen waarmee we
ons bezighouden (het bestelen van kermis-gangers) (?); - 4940 Schurluynen:
schelmen (WNT 14, 285); - Hange-basten: galgebrokken, galgenaas (WNT 5, 2056);
- 4941 jouw regg': jullie ruggen; - 4942 jou alle-Mans-verdriet: jullie die het verdriet
zijn van iedereen; - 4944 los...hoopen: de lichtzinnige kerels zonder eer (WNT 8,
2961 en WNT 6, 1067-8); - 4945 Om...loopen: omwille van wat de Oude Roem-bout
heeft gezegd, weglopen; - i.m.2: de selve: m.n. de 'luysen'; - i.m.3: van oudts: sinds
lang; - Dat...aersgat: m.a.w. de schatten van de wereld zijn vergankelijk, zijn als
apenmest; - i.m.3 sluit aan bij de vorige glosse: 'des Werelts Schat' verwijst naar
de luizen die de 'rijkdom' uitmaken van iedereen; deze 'schatten' worden door de
apen gegeten ('doch de Apen verslinden eyndelijck de selve') en verdwijnen dan
ook 'door 'tApen aersgat'; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 204 (met verwijzing naar
Gruterus); - i.m.3 sluit aan bij de 'Apen' uit het vorige in margine; - i.m.4:
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leer-Apen: apen die iets te leren hebben; - i.m.4 sluit wellicht aan bij de wijsheid die
Snege Jasper hier verkondigt; - i.m.5: sijns weegs: zijn eigen weg; - hinder-treden:
stappen die iemand hinderen; - i.m.5 sluit aan bij v.4936; - i.m.6: Wie...schande:
wie niet beschaamd wil zijn, moet de schande verdrijven; - i.m.7: Hange-broecken:
wie blijft rondhangen; - nestelaers: blijvers; - i.m.7 sluit aan bij het wegsturen van
de boefjes in v.4944-5.

p.174
ANNOTATIE - 4947 over spijt: grote spijt; - 4949 gaet voor: is belangrijker; - 4953
Heel...achter: zowel vooraan als achteraan, van voor tot achter, helemaal; - as
lammer: zoals lammeren (Lubbert zit nl. vol pluisjes als gevolg van het gevecht: cf.
v. 4896: 'Veeght hem van het Stof en Pluysen'); - 4954 ontijch: smerig, vuil (WNT
10, 1876); - 4955 Op...neer: van boven en van onder; - 4958 vullens: vuiligheid,
afval (MW 9, 1473); - 4961 Wannen: nl. waarmee het koren van het kaf wordt
gescheiden; - 4964 slickje: elk spoortje slijk; - 4966 Stuyven: wegvliegen; - 4967
wel versint: goed bedacht; - 4969 nummer: nimmer, nooit; - sijn vermeten: zijn doel
(WNT 20 1, 1358-9); - 4972 Pootje an: sla je handen om je heen; - peurdje watte:
por jezelf een beetje aan; - 4973 Daar...vatte: daar gaat niets boven het zelf
aanpakken, grijpen; - 4974-5 Vreemde...dwang: beide verzen zijn een amplificatie
van de gedachte dat er niets boven de eigen aanpak gaat; - 4975 Vry dom...dwang:
vrijheid duldt zelden enige dwang; - i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 210 en
dl.3, 185 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.4: cf. Harrebomée
1856-70, dl.3, 30 en 381-2 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus); vgl. ook met p.55,
i.m.2: 'Hadde komt veel-tijds te laet' en met p.186, i.m.5: 'Hadden heeft niet'; - i.m.5:
Slinden: verslinden (cf. v.4966); - i.m.6: Bedenckelijck...vastigheyt: overleg na rijp
beraad geeft zekerheid; - i.m.6 sluit aan bij v.4967.

p.175
VARIANTEN - De gereproduceerde p.175 geeft staat II van binnenvorm Y weer naar
het exemplaar 50.
i.m.3: staat I: Een hastigh hooft; staat II: Een haestigh hooft [perscorrectie in staat
II].
ANNOTATIE - 4979 Eer...goet: vgl. met de stokregel in Bredero's 'Van Gijsjen, en Trijn
Luls': 'Wangt de Eer is 't waertste goet' (Bredero 1975, 50-2 en Bredero 1983, 197-8);
- 4984 Laat...raaken: laat ik weer op mijn plooi komen (WNT 15, 1259); - 4987
mackjes: stilletjes; - 4988 Mackelijcke: gedweëe, zachtzinnige, makke (WNT 9,
127-8 en 108); - vichter: vechtersbaas; - 4989 Bind...of: doe je gevoeg (vgl. WNT
1, 862); - 4991 Twee dubbel: vier (cf. v.4990); - 4993 Ken...steken: deze kan ik niet
van me afzetten; dat ik die heb, kan ik niet ontkennen (vgl. WNT 15, 1190); - 4995
Koel: koude; - 4996 'tGruyse: hier spottend voor: dat ik mijn gevoeg doe (vgl. nl.:
gruizen = doen brokkelen; WNT 5, 1173-4); - 4997 hincke-pincken: hinkend lopen;
- 4998 letsel: hinder, last; - heydt: heeft; - 4999 'e leydt: gelegd; - 5000
By...ronde-bollen: in deze scato-logische context een wel erg toepasselijke
basterdvloek; - 5001 druype: iets dat druipt (hier scatologisch); - i.m.1: Eer...Goet:
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v.4982-3; - i.m.4: Stel-wel...Wel-stel: het goed stellen is goedgesteld zijn; - i.m.4
sluit aan bij v. 4984: 'op mijn stel raaken'; - i.m.6: is...knijp: heeft een sterke greep,
is een zware kwelling; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 324 (met o.m. verwijzingen
naar Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.7: i.m.7 sluit aan bij v.4998.

p.176
ANNOTATIE - 5002 Na: naar; - 5004 Geefje...wonder: doet het je spottend verbaasd
staan (waarbij 'schétich' ook verwijst naar scheet, veest) (vgl. WNT 14, 350); - 5005
Dat ick: wanneer ik, indien ik; - verheert: overmeesterd, overweldigd (MW 8, 1827);
- 5007 'tGeen...vermoen: waarvan ik je nu verdenk; - 5008 'Tis...minder: het is zo
of wat bezijden de waarheid; of het nu waar is of niet; - 5010 kreuck: eig. plooi,
rimpel; hier wellicht voor: achterwerk (WNT 8, 169); - 5011 jouw eygen grongt: op
je eigen grondgebied; - 5013 Gaauwe: laten we gaan of laten we ons (vlug) haasten;
- by me kander: samen; - 5014 Van...Mensen: uit de menigte weg; - 5018-9
waerom...vernam: waarom het verkeerd liep zodat ik daarnet geen Fijtje zag; - 5020
drollighs: vreemds, grappigs; - schuylen: achter schuilgaan, aan de basis liggen; 5021 toertigh: koddig, grappig (WNT 17 1-2, 649); - 5024-7 Hoop...Meer: ik zou er
wat geld (WNT 14, 390-1) voor geven dat hoop, vrees, spijt en kwelling van mij nu
zo ver zouden zijn als van hier tot aan het Haarlemmer meer; - 5028 dat...schieten:
dat ontvlammend schieten van de schutters; - 5029 Selmen: zal mij; - 5030
nieuws-gierigh...baardt: nieuwsgierige blikken hebben soms als gevolg; - 5031
sommels: soms; - qualijck vaardt: slecht vaart; - i.m.1: Wat...vergaen: wat voorbij
is, vergaat; daarnaast echter ook scatologisch op te vatten: het gevoeg dat Lubbert
heeft gedaan, zal inderdaad vergaan; - i.m.2: i.m.2 sluit wellicht nog aan bij de
betekenis van het vorige in margine: wat voorbij is, moet men laten rusten, wanneer
er niets meer te kluiven valt aan de ham, dan moet men het overschot, het afgekloven
been, ook maar weggooien; - i.m.4: Drolligh dom!: vgl. Plokker 1984, 89; - i.m.5:
In...behagen: schep geen genoegen in het slaan; - i.m.6: i.m.6 sluit aan bij v.5030-1.

p.177
ANNOTATIE - 5033 ontselven: zichzelf niet meer de baas zijn; - 5034 doffen: suffe; 5035 Acht...veest: hecht niet meer belang aan een schot dan aan een scheet; 5036-7 Saghje...Panne-mufte: mogelijk wordt de vergelijking van het schot met een
veest (v.5035) in deze verzen verdergezet: 'puffen' uit v.5036 verwijst dan niet alleen
naar het ontladen van de musketten maar ook naar winden laten (WNT 12 1-2,
4728); ook 'panne-muffen' kan zo worden begrepen en verwijst niet alleen naar de
stank en het gepruttel van het vuurslot van een wapen (WNT 12 1-2, 265: pan is
eig. de uitholling in het slot waarin het kruit wordt gedaan) maar tevens naar de
bedorven lucht van een veest (WNT 9, 1192); - 5038 en...steyl: nu eens naar
beneden, dan weer recht omhoog; - 5039 d'Ander...dweyl: een andere slingerde
rond als een slappe vod; - 5040 laan: laden (van het vuurwapen); - lossen: afvuren;
- 5045 Gunners: begunstigers, bewonderaars (WNT 5, 1282); - schincken:
uitschenken; - 5048 Soo...gedencken: zo ver ik het mij kan herinneren; - 5050
An...Schutters-Gléén: aan de dappere gelederen, manschappen van de schutterij
(WNT 4, 1148); - 5051 treen: gaan, optrekken; -
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5056 Rondassen: ronde schilden (cf. Schutters in Holland 1988, 217); - 5057
Hell-baarden: cf. hierover Schutters in Holland 1988, 233-4; - Kortelassen: kort,
tweesnijdend zwaard (WNT 7, 5729-30); - 5058 By mekaar: samen (op een rij); 5059 Poock: korte degen (WNT 12 1-2, 3315); - 5060 kort...Roeren: pistolen en
schietgeweren (WNT 13, 769); - 5061 voeren: dragen; - i.m.1: Acht Wacht: let op
de schutterswacht; - i.m.1 sluit met 'Acht' aan bij 'Acht' uit v.5035; - i.m.2: Los...van:
nu eens vast, dan weer los; - i.m.3: doen...suckelen: wanneer men dronken is,
struikelen de benen immers vlug; - i.m.8: In...Loff: in fijn en grof steekt goed en
kwaad ('lack': gebrek, WNT 8, 923).

p.178
ANNOTATIE - 5062 recht...glit: recht in het gelid (WNT 4, 1148); - 5063 hit: hitte (nl.
door het ontvlammen van de geweren; WNT 6, 772); - 5064 Proppe-smooken: het
roken van de proppen (waarmee de kogel werd vastgezet in de loop; WNT 12 1-2,
4459); - 5068 Kurmis-houwen...verschieten: het houden van de kermis en het
schieten zonder meer (in het wilde weg); - 5070 lam: verkeerd (WNT 8, 951); - 5071
Vrolijck...gram: vrolijk zijn (cf. het 'Kurmis-houwen', v.5068) en tegelijk ook boos zijn
(cf. het 'verschieten'); - 5072-3 Alle...verquicken: alles waar de mensen hun plezier
in vinden, kunnen bijeen worden gebracht, bij elkaar worden geplaatst; - 5074
Gaatet...souw: loopt het anders dan het eigenlijk zou moeten; - 5075 Elck...mouw:
iedereen draagt gekheid in zich (het 'Geckje' is eigenlijk de narrenstok die de nar
in de mouw verborgen houdt en die hij plots te voorschijn haalt); - 5076 sluyten:
volledig beheersen, gevangen houden (zodat niets van de eigen aard van deze
'vrye Mensen' naar buiten komt); - 5078 sonder Gal: zonder dat je boos wordt (de
gal werd nl. verantwoordelijk geacht voor iemands opvliegendheid); - 5081 belispen:
het WNT vertaalt dit woord bij Van de Venne als berispen (WNT 2, 1734); - 5084
verrekent: vertel eens (MW 8, 2288); - 5087 Lijdtje: liedje; - 5090 dreeght: draagt; 5091 Schier...weeght: bijna alsof het niets weegt; - i.m.1: vastigheyt: standvastigheid
(WNT 18, 792-3); - i.m.2: Vreught...schick: vreugde bij angst geeft geen plezier,
vreugde en angst passen niet bij elkaar; - i.m.2 sluit aan bij v.5068 en 5071; - i.m.3:
Het...beval: het grappen van het verstand bevalt wel; - i.m.6: Waer...etc.: waar is
iemand zonder malligheid (in aansluiting bij de omringende in margines), of ook:
waar is iemand zonder enig gebrek (in aansluiting bij v.5083); - i.m.7: seer dede:
pijn deed; - Maal-geck: doorslaande gek; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 188 (met
o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.8: kreuckt niet: geeft geen krimp.

p.179
ANNOTATIE - 5094 Slings-om-keer: met een draai van links; - 5095 mit...vlucht: in
volle vaart; - 5097 Dan...safter: nu eens vlug, dan weer wat trager; - 5098 drijven:
zwieren (WNT 3, 3351); - 5099 vol ront bedrijff: tijdens het rondtollen; - 5100 lefs:
links (WNT 8, 1380); - swack: lenig, buigzaam; - 5102 Maar!...bien: maar het mooiste
is wanneer de vlag onder het been door wordt gehaald; - 5106 In...Vaan: wat betreft
het vendelzwieren; - 5107 Doch...staan: maar over de rest spreek ik mij niet uit; 5109 Hebje...vergeten: ben je vergeten te noemen; - 5110 Eelen Borst: jonkers,
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het meisje (WNT 7, 1008); - 5115 wat...scheydt: wat leed en liefde uit elkaar doet
gaan; - 5116 beginsel: de aanvang, de oorzaak (van de scheiding; nl. dat Fijtje
Lubbert verliet); - 5117 om...haar: voor een kleinigheid (WNT 5, 1404); - 5119 dubbel
dol: meer dan buiten zinnen; - 5120 queste: kwetste; Lammert spot hier met Lubbert:
hij doet het voorkomen alsof Lubbert door een klap bijna buiten westen is geraakt
en hij schreeuwt dan ook om de dader te vinden; in werkelijkheid werd Lubbert
echter door niemand getroffen zodat het hier inderdaad gaat om een 'Man, die
niemant queste'; - i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 18 (met o.m. verwijzing naar
De Brune); - i.m.2: Van...ras: op de juiste manier gaat het snel; vgl. met p.112, i.m.5:
'Passelijck is rasselijck'; - i.m.3: bestandigh: kundig, en ook: standvastig (WNT 2,
2113); - i.m.5: Vergeten...Versleten: wat vergeten wordt, schijnt geen waarde te
hebben; - i.m.6: Loff-aerdigh blijft: wat goed is, blijft; - i.m.6 sluit aan bij 'Blijven
Heeren' (v.5113); - i.m.7: vgl. met p.269, i.m.5: ''tVergaren is soet/ maer 'tscheyden
is bitter'.

p.180
ANNOTATIE - 5122-3 Bindt...sacht: kennelijk ironisch bedoeld: een strohalm is sterk
genoeg om Lubbert tegen te houden, of ook: een strohalm moet Lubbert rechthouden
(Lammert helpt Lubbert niet: het boertje zal er nauwelijks steun aan hebben; vgl.
ook i.m.1); - 5124-7 kennelijk wordt deze claus door Tamme Lubbert, niet door
Lammert (zoals ten onrechte werd aangegeven), gesproken; - 5127 Dat...bemin:
dat mij kwetst en dat ik bemin (nl. Fijtje); - 5128 Lichje soolen: hef je voeten op,
begin maar te stappen; - gaauwe Bienen: laten we benen maken; - 5132
Leeghelijcke: gemakkelijk, zonder enige hinder (WNT 8, 1221); - 5133 daar...klappen:
waar het geluid van klappende (cf. de deksels op drinkbekers) drinkkannen heerst;
- 5135 fetten: verkeerdelijk voor 'setten'; - 5136 Lende smeeren: drinken; - 5137
Kladdegat: morspot (vgl. WNT 7, 3304); - mit...Kleren: meteen ook je kleren (smeren)
(nl. door zo gulzig te drinken dat men ook zijn kleren nat maakt); - 5138
Benje...besweet: heb je het koud of ben je nat van angst; - 5139 Deur...leet: door
het verliefd zijn of door het verdriet dat je is aangedaan; - 5140 glomment: glimmend,
flakkerend; - 5141 dubbel-Biertje: grote pint; - 5142 Smacken: smakkend drinken
(WNT 14, 2042-3); - an een koelen Haart: de warmte wordt gehaald uit de drank
(?); - 5145 Vleughje: een flakkerend vuur (WNT 21, 1806); - 5146 Vuns: vunzige; schromelaar: bangerik; - 5147 door't heele jaar: het hele jaar door; - 5148 Seumers:
in de zomer; - 5149 renne-lanssen: met de lans rijden (vgl. Royalton-Kisch 1988,
174-5); - i.m.9: Durff Turff: durf een turf vragen (cf. v.5144).

p.181
ANNOTATIE - 5151 Sijpt: druipt (WNT 14, 1352); - 5152 stoocken: aanwakkeren van
het vuur; - 5153 Maacke...doocken: hun natte kleren droog maken; - 5154 murruw:
zachte, weke; - weeligh: welgestelde; - 5157 Slinger-broockjen: broekvent (?) of
veeleer: die met brokken (voedsel) zwiert, slingert, m.a.w. veelvraat; - 5158 bloo:
bevreesd, beschaamd; - 5159 Steeck...'thooft: steek het hoofd binnen; - 5160
Houw-sick: uitroep om de aandacht te krijgen (WNT 6, 1137); - 5162 swap: zwier,
zwaai (?) (vgl. nl. WNT 16, 595 en ook v.545: 'mit een swapje'); - 5164 hoort te
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kers, drinkkannen (WNT 15, 1923); - 5167 treeck: gedrag (WNT 17 1-2, 2282-6); 5170-1 Eer...gespaart: m.a.w. terwijl men zijn eer bewaart (en dus niet drinkt) heeft
men ook meteen wat geld uitgespaard; - 5174-5 Nochtér...sluyt: nuchtere mensen
verkondigen dat zwelgen niet gepast is (WNT 5, 1265 en 14, 1975); - 5176-7
Vijse...hoorden: knorrige mensen verdraaien woorden alsof het wetten zijn (WNT
21, 448); - i.m.2: Hop-kop...op: verwijst wellicht naar de deurklopper; - i.m.5: i.m.5
sluit aan bij de vorige glosse maar ook bij het 'roopen' uit v.5164; - i.m.6: Wat...blijck:
omdat er iets de schijn heeft, is dit nog geen waarheid; - i.m.8: i.m.8 sluit aan bij de
betekenis van de vorige glosse; - i.m.9: dreck-goote: riool.

p.182
ANNOTATIE - 5181 Op 't een eynde: aan het ene uiteinde; - 5185-90 't Waar...sien:
mogelijk gaat het hier om een reminiscentie aan een antiek verhaal, m.n. de twist
tussen Athena, Poseidon en Hephaestus over wie van hen de beste kunstenaar
was. Momus bekritiseerde Hephaestus' schepping van de mens omdat de godheid
geen vensters had aangebracht zodat men de verlangens en gedachten van de
mens kan achterhalen (vgl. Lucianus, Hermotinus 20). Het verhaal wordt ook vermeld
bij Junius (Junius 1565, 5) en in Roemer Visscher (Visscher 1949, 167). Wellicht
gaat het bij Van de Venne evenwel om een gemeenplaats (vgl. Hooft 1979, 98,
v.1278-82); - 5187 Eelderment: basterdvloek (WNT 3, 4065); - te verdt: te veel (WNT
18, 1887); - 5188 Elebaasjen: vrolijke kerel (WNT 3, 3777); - 5189 luchtigh: helder,
doorzichtig (WNT 8, 3182); - 5191 Watter...geschien: wat er later (in de toekomst)
zou gebeuren; - 5192 Eunjer-kunsjes: toverkunstjes (vgl. WNT 3, 4263); - 5193
gunsjes: de genegenheid; - 5194 aar: andere; - 5196 flus: daarnet; - 5197 doe: toen;
- 5199 soo...deur: dan was ze er zo niet vandoor gegaan; - 5206 het buyen: het
woest gebulder van het weer; - i.m.1: soo...besluyten: zoals de opinies het beslissen;
- i.m.2: spoedt: brengt voorspoed aan (vgl. WNT 14, 2898); - i.m.2 sluit wellicht met
'goet' aan bij 'goet' uit v.5183; - i.m.3: ongrondelijck: niet te doorgronden; - i.m.4:
onbesien onberouwen: m.a.w. wat men niet ziet, kan men ook niet betreuren; i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 104 (met ook verwijzing naar Gruterus); - i.m.8:
Onseker...Quael-eynde: wanneer men onzeker is en iets vreest, dan mag men er
zeker van zijn dat men gekweld wordt (nl. door vrees).

p.183
ANNOTATIE - 5208 schrick'lijck: verschrikkelijk, angstaanjagend; - 5209 wongder
onder: op een wonderlijke manier; - 5210 blixem...brandt: slingerende bliksemschicht;
- 5214 Ickers: duivels, boze geesten (WNT 6, 1452); - 5215 schouw: schuw, ga uit
de weg; - Duycker-praat: praatjes over de duivel; - 5217 Guygel-spel: een
schijnvertoning, bedrog (WNT 5, 1219); - 5220 van allen: van alle (raadgevingen);
- 5221 Dat...vallen: dat we over iets anders beginnen; - 5223 sonder slot: zonder
een slot te gebruiken; m.a.w. zwijg, hou je mond; - 5225 vyertjes hitten: de hitte van
het vuur; - 5226 veyle: open (WNT 18, 1368); - 5227 en getreur: en half bedroefd;
- 5229 beduyen: aangeven; - 5230 Soo...ongeraan: zo valt het niet helemaal af te
raden; - 5231 oppe-staan: opstaan, rechtstaan; - 5232 poyen: drinken, zwelgen
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Noot-druft missen: eten en
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drinken ontberen (WNT 9, 2088); - 5236 Lanssers: kerels; - i.m.1: Schrick...af-sien:
m.a.w. schrik doet iemand afzien; - i.m.1 sluit aan bij 'yse' uit v.5212; - i.m.4: i.m.4
sluit aan bij v.5220-1; - i.m.5: en...soet: en sommigen hebben zuur en zoet nodig
(bij wijze van verandering); - i.m.6: Spaerigheyt: spaarzaamheid; - i.m.7: diert:
kostbaar wordt, duur wordt; - i.m.7 sluit aan bij v.5235.

p.184
ANNOTATIE - 5244 dy: je; - 5245 bedingh...Panden: vraag ik je om zaken in pand te
geven; - 5253 weder recken: teruggeven (WNT 12 3, 1611); - 5254 Stof-verkooper:
cf. het 'Kleet' uit v.5251; - 5255 pleyt: breng een rechtszaak op gang (WNT 12 1-2,
2549); - 5256 schicken: in orde komen, passen; - 5257 sticken: stukken (de schuld
zou nl. worden gedelgd door de teruggave van de goederen); - 5258 beloonen:
betalen; - 5259 dan...geduldt: dan kan men nog op geduld rekenen (bedoeld wordt
uitstel van vervolging); - 5260 bijster...beslommert: zwaar in de schulden zit (WNT
2, 2039); - 5261 Oompjen...Lammert: de eigenaar van het pandjeshuis; - 5263
Kalis-baet: voordeel voor schooiers (WNT 7, 965); - ontriefs-gerief: hulp door iemand
iets te ontnemen; bedoeld worden uiteraard de praktijken in de lommerd; - 5264
Droef: bedroefden; - 5265 Schamel...warmen: schamele kleren houden hem warm,
maken hem rijk; - 5266 licht: gemakkelijk; - 5267 dubbel...houdt: de dubbele waarde
van wat hij uitleent in zijn eigen bezit houdt (nl. door de waarde van het in pand
gegeven voorwerp); - 5269 scheeren: afzetterij (WNT 14, 473); - 5270-1 By...smelt:
indien onze klinkende munt er voor deze braspartij al vlug is doorgedraaid; - i.m.1:
Een...Keurs: in toepassing op de situatie uit v.5243: een gevulde beurs doet de
waard draven; - i.m.3: gevoyert: gevoerd; - i.m.4: rouw-koop: terugkoop; de
vergoeding die men als schadeloosstelling voor de andere partij dient te betalen
wanneer men een koop wil ongedaan maken (WNT 13, 1530); - i.m.5: ontrouwelijck:
zonder dat ze zelf betrouwbaar zijn; - i.m.7: Armoe krijt: woeker heeft het immers
op de armen gemunt; - i.m.8: laet verlegen: en dus niet voldoet; - cf. Harrebomée
1856-70, dl.2, 72 en dl.3, 293 (met o.m. verwijzing naar Gruterus).

p.185
VARIANTEN - De gereproduceerde p.185 geeft staat III van buitenvorm Aa weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
5280 staat I: Snege Luy die 'tis verloopen; staat II + III: Snege Luy, die 'tis
verloopen [kennelijk een perscorrectie in staat II (vgl. b.v. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat II van v.5295)]; - 5282 staat I: Ambachts-volckjen, met Soldaet.
; staat II + III: Ambachts-volckjen, met Soldaet, [onmiskenbaar een perscorrectie in
staat II]; - 5288 staat I: ick moet hier binnen, ; staat II + III: ick moet hier binnen.
[kennelijk een perscorrectie in staat II; cf. het variantencommentaar bij v.5280]; 5295 staat I: Dat noch dropt voor 'theete vyer ! ; staat II + III: Dat noch droopt voor
'theete vyer ? [onmiskenbaar een perscorrectie in staat II]; - 5299 staat I: Rechtmen
hier voor 'tmiddagh-mael. ; staat II + III: Rechtmen hier voor 'tmiddagh-mael;
[kennelijk een perscorrectie in staat II; cf. het variantencommentaar bij v.5280].
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toevlucht; - 5280 Snege: bijdehandse; - verloopen: slecht afgelopen, uitgedraaid; 5281 ander hoopen: andere groepen; - 5283 Grauwe-rappers: het grauwe uitschot
(WNT 5, 609 en WNT 12 3, 314); - 5284 Tijgen: begeven zich (WNT 17 1-2, 80); 5285 'tLeegh...'tKanne-klapje: de klank van het kleppende deksel op een lege
drinkkan; - 5287 het...uyt: dit geluid laat het beursje leegrinkelen; - 5289 vieren: me
wijden aan, zorgen voor (WNT 21, 357); - 5291 sit ick an: dat ik mee aan tafel aanzit;
- 5292 een reysjen: eens; - 5293 Sprengent-Vleysjen: gezouten vlees; - 5294
Of...dier: of een kostbare gebraden lamsbout; - 5295 droopt: druipt; - 5296 believen:
verlangen; - 5297 haest gerieven: vlug behelpen, bedienen; - 5299 Rechtmen hier:
maakt men hier klaar (MW 6, 1114); - i.m.1: Wat...wind: wat maakt men al drukte,
snoeft men (WNT 3, 1246-7); - om...bewimpelen: om armoede onder de vlag van
eer te laten varen (WNT 2, 2423); - datmen...maken: opdat men de armoede niet
tot zijn beschamende schande aan het licht zou brengen; - i.m.2: Beminners:
liefhebbers (bedoeld worden de waarden); - van...lecker: van het leeggangersleven;
- smockel-Tap: het tappen zonder dat men hiervoor accijnzen betaalt (WNT 16,
955); - Neering: handel, beroep; - i.m.3: Harrebomée 1856-70, dl.2, 325 en dl.3,
343 verwijst hiervoor o.m. naar Servilius en Sartorius en geeft als toelichting: 'Dat
men dit niet "zegt van een dronkaard, die de kroeg heeft moeten verlaten," zoo als
V. EIJK verzekert, maar van een' waard, wiens zaken slecht staan, is reeds
opgemerkt bij het spreekwoord: De paal is door den oven gestoken. De vraag, die
TUINMAN doet, I, bl. 136: "waarom men van een bedorven waard zegt: 't verken is
met den tap doorgeloopen?" heeft hij zelf beantwoord, II, bl. 52, met deze woorden:
"Dus word gespeelt op de spoeling in ledige vaten, die voor de verkens is, wanneer
de tap word uitgetrokken"'. De spreuk komt ook bij Visscher voor (Visscher 1949,
77); - i.m.6: by dringt: (zich) bij het gezelschap dringt, voegt.

p.186
ANNOTATIE - 5302 Daermen...vooght: waar men vrijuit, ongehinderd de baas speelt;
- 5306 volt...kap: maakt ons wat wijs, neemt ons beet (WNT 7, 1419); - 5307
Looft...tongh-gesnap: hecht geen geloof aan het gebabbel van vleiers; - 5308
Broers-hart: broederlief; - bancken: eten en drinken, fuiven (WNT 2, 986); - 5309
Petiele wancken: borden zwieren (WNT 12 1-2, 1415 en MW 9, 1697); - 5310
Wat...Tongh: wat wil je eten; - 5313 Voor...nochter-beckje: voor mijn hongerige en
volkomen lege mond en maag; - 5318 Dies-sack: geldbuidel (WNT 3, 2526); - 5319
kreuckte van: zwaar-aangepakt werd door, het onderspit moest delven voor; - 5320
Algenoogh...Fielte-grillen: genoeg gepraat over de gekkigheden van schooiers; 5321 Wayens: bedoeld wordt Lubberts tumultueuze gevecht met de bedelboefjes;
- i.m.1: Die...Gast: m.a.w. wie geld heeft, speelt de baas over de waard en wordt
een vertroetelde gast; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij de betekenis van het vorige in
margine; - i.m.4: dracht: slijm (WNT 3, 3219); - i.m.5: vgl. met p.55, i.m.2: 'Hadde
komt veel-tijds te laet' en met p.174, i.m.4: 'Hadden komt veeltijts te laet'; vgl.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 30 en 381-2 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus); i.m.6: Krakeel...veel: gekrakeel maakt veel stuk; - i.m.7: cf. Harrebomée 1856-70,
dl.2, 213 (met o.m. verwijzingen naar Servilius, Zegerus, Gruterus en De Brune).
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p.187
ANNOTATIE - 5324 halve Biere: een kan bier van één vaan (WNT 2, 2543); - trecken:
schenken, tappen (WNT 17 1-2, 2494); - 5325 Slinger-vuysten: met de vuisten
slingeren (nl. bij het heffen en neerzetten van de bierkan); - Lipperecken: de lippen
tuiten (om gulzig te drinken); - 5326 Swelge-brocken: de brokken verzwelgen, in
hun geheel doorslikken; - 5327 Legen...Buyck: leegmaken in ruil voor een volle buik;
- 5329 lichtdom...springen: lichtvoetig rondspringen; - 5330 smaat: nl. omwille van
het vele eten en drinken; - 5331 schuyven gaat: wellicht scatologisch bedoeld; 5332 wat...maken: wat stevigs eten; - 5335 d'Een...na: de dingen moeten m.a.w. in
de juiste volgorde worden gedaan; - 5338 te Hoof: aan het hof; - 5342 tam: zwaar,
lomp (WNT 12, 2738); - 5343 Eelen-stam: adellijke afkomst; - 5344 Soeters: mijn
beste kerels; - vergramme: boos worden; - 5347 Serre-vet: servet; - 5351 past: let;
- 5353 van...blasen: nl. om het (keuken)vuur aan te wakkeren; - i.m.1: schocken:
naar binnen schrokken (WNT 14, 777); - Setje...Broeken: eet alles; - i.m.1 sluit met
'Broeken' aan bij 'Swelge-brocken' uit v.5326; - i.m.2: Eten verbiet Eten: m.a.w. eten
dat reeds in de maag zit, verhindert dat er nog voedsel bij kan, dat er nog gegeten
wordt; - de spreuk komt o.m. bij Goedthals en Gruterus voor: 'Par trop grand appetit
vient souuent la pance pleine' (WNT 19, 536); - i.m.2 sluit aan bij v.5328-31; - i.m.3:
oversetten: eten; nl. van de ene plaats naar de andere brengen (WNT 11, 2244); i.m.3 sluit aan bij de aansporingen om te eten en te drinken in v.5324-7; - i.m.4:
i.m.4 sluit aan bij de betekenis van het vorige in margine; - i.m.5: Sacht: sluit mogelijk
nog aan bij 'harts' uit v.5332 of ook bij v.5334-5 (en betekent dan zoveel als: op een
geleidelijke, niet overhaaste manier te werk gaan om de macht te grijpen, om je
doel te bereiken); - i.m.6: peyst: denkt, overdenkt; - i.m.7: Besproken...wel: beloofde
beetjes smaken goed; het is aangenaam om te krijgen wat beloofd werd; - i.m.7
sluit aan bij v.5348; - vgl. met p.114, i.m.6: 'Een ghestoolen broekje smaeckt wel/
maer voedt qualijck' (zie ook Harrebomée 1856-70, dl.1, 93 met o.m. verwijzing
naar Gruterus).

p.188
VARIANTEN - De gereproduceerde p.188 geeft staat III van buitenvorm Aa weer naar
het exemplaar 50.
5356 staat I: scheere, ; staat II + III: scheeren, [perscorrectie in staat II; de
toevoeging van de eind-n sluit aan bij de spelling van het rijmwoord 'teeren' uit het
daaropvolgende vers]; - 5358 staat I: Voor of na den Eeten-tijdt, ; staat II + III: Voor
of na den Eeten-tijdt; [kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de
onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.5356]; - 5368 staat I: ongebonden ;
staat II + III: ongebonden, [onmiskenbare perscorrectie in staat II: de invoering van
de komma is conform aan de komma's na de participia in v.5369-70]; - 5371 staat
I: Minder as die ongs veul borght, ; staat II + III: Minder as die ongs veul borght.
[perscorrectie in staat II]; - 5379 staat I: Dat hy kome sel te laat. ; staat II + III: Dat
hy kome sel te laat [onmiskenbare perscorrectie in staat II (de zin is in v.5379 nog
niet ten einde; om deze reden lijkt zetselschade hier uitgesloten)]; - i.m.7: staat I +
III: Den Houwelijckê Staet ; staat II: Den Houwelijckê Staet [door het losmaken van
de vorm bij het aanbrengen van de overige perscorrecties is er wellicht zetselschade
opgetreden in staat II die in staat III werd gecorrigeerd (staat I > staat II > staat III);
toch blijft het mogelijk (het ligt wellicht minder voor de hand) dat staat III
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zetselschade in het woord 'staet' pas later is opgetreden (in staat II) (staat I > staat
III > staat II) (bij de interpretatie van de overige varianten in deze drukvorm werd
met deze laatste mogelijkheid geen rekening gehouden)].
ANNOTATIE - 5356 Wilje...scheeren: wil je op een zachte, onmerkbare manier (iemand)
afzetten; - 5362 Soument...verdoen: zou men het dan door zuurtjes te doen,
vergooien; - 5363 bevroen: begrijpen (WNT 2, 2365); - 5365 buy: slechte bui; 5366-75 deze claus wordt door Tamme Lubbert uitgesproken, niet, zoals verkeerdelijk
wordt aangegeven, door Lammert Gijsen; - 5368 bey: allebei; - ongebonden: niet
aan een vrouw vast; - 5370 Onbegrepen: niet in een greep gevat; - 5371
Minder...borght: wie voor hen borg staat, heeft immers redenen te over om bezorgd
te zijn; - 5373 graaghjes: begerig, hevig verlangend; - 5375 is gestilt: wordt bevredigd
(WNT 15, 1704); - 5376 nichtigh: ijverig (WNT 9, 1686); - schielick: overhaast; 5381 de Bocksen: de broek, de man (WNT 3, 276); - 'tongder-houwen: in de
verdrukking houden; - i.m.1: Wilje...sinnen: wil je (geld) winnen, spits dan je verstand;
- i.m.3: Daer...aenheffen: daarover zal men nooit beginnen; - i.m.3 sluit met 'beseffen'
aan bij 'bevroen' uit v.5363; - i.m.4: vrydom: vrijheid; - i.m.6: Houd...Houwelijken:
m.a.w. wie wil trouwen, moet voor altijd zijn vrouw houden; - i.m.7: dwee: meegaand
(i.t.t. 'stuyr'; WNT 3, 3731-2).

p.189
VARIANTEN - De gereproduceerde p.189 geeft staat III van buitenvorm Aa weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
5384 staat I: mercken, ; staat II + III: mercken [wellicht een perscorrectie in staat
II (vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van i.m.5 op deze pagina)];
- 5396 staat I: (Elen-baesjes, ); staat II + III: (Ele-baesjes ) [kennelijk een perscorrectie
in staat II (cf. het variantencommentaar bij v.5384)]; - 5399 staat I: Op een Kermis;
staat II + III: Op een Kurmis [kennelijk een perscorrectie in staat II (cf. het
variantencommentaar bij v.5384); wellicht gaat het hier om een aanpassing aan het
dialect]; - 5403 staat I: Varekens hacht. ; staat II + III: Varekens hacht; [wellicht een
perscorrectie in staat II (cf. het variantencommentaar bij v.5384)]; - 5405 staat I:
verslonden, ; staat II + III: verslonden; [wellicht een perscorrectie in staat II (cf. het
variantencommentaar bij v.5384)]; - i.m.5: staat I: 'tIs al goet datmen wel // doet
voen; staat II + III: 'tIs al goet dat wel doet // voeden [onmiskenbare perscorrectie
in staat II].
ANNOTATIE - 5382 den Doock: de doek, hier voor de vrouw in het algemeen (WNT
3, 2687); - 5387 spijt: hoon, smaad (WNT 14, 2796); - 5388 jouw Boeren: jullie
boeren; - 5390 domp: nl. bij het koken; - 5393 Nesje: nest; - 5395 Lafheyt walght:
flauwheid, smakeloosheid (WNT 8, 919) doet walgen (vgl. Visscher 1949, 73); 5397 Vorsse Butter: verse boter; - 5399 slecht: eenvoudig; - 5401 Vlaen Pasteyen:
vlaaien of pasteien; - 5402 hartigh: stevig, krachtig; - 5403 Os...hacht: stuk varkensof ossevlees (WNT 5, 1507); - 5405 Dese Kluyvingh: dit voedsel waaraan je kan
kluiven; - 5406-7 Want...an: want ik zorg er altijd voor dat mijn mensen het goed
hebben; - 5409 Acht...willen: acht ons voor datgene wat je (van ons) wil hebben (nl.
óns geld); - 5410 alsoo seer: even hard; - i.m.2: vast bewaert: onophoudelijk let op
(WNT 18, 688-9 en 2, 2380); - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij v.5390; - i.m.4: boudtmen:
bouwt men; - i.m.4 sluit aan bij v.5393-4; - i.m.6: Bereyen...beyen: m.a.w. een
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is; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 239 en dl.3, 326-7 (met o.m. verwijzing naar Cats
en De Brune); - i.m.7 sluit aan bij v.5406-7.

p.190
ANNOTATIE - 5412 een gladde wandel: een weinig vaste ruil, manier van handel
drijven (WNT 24, 875); - 5413 gins...weerom: geld verandert nl. voortdurend van
eigenaar; - 5425 Schoonheydt scheyden: verdrijft wat mooi en goed is; - 5427
As...queelt: de betekenis is niet duidelijk: wanneer men zich voor een rover uitgeeft
(?), of: wanneer men door een rover lijdt (?); - 5428 sommencke: sommige; - 5433
droeven Scheyer: een betreurde afscheidsnemer; - 5436 Bienen: benen; - 5438
Veel: vedel; - 5439 Sijter: citer; - Keel: 'spelen op de keel' staat hier dus voor zingen;
- 5440 Gelt...wensen: geld is datgene waar de hele wereld naar verlangt; - 5442
of... Verkeert: met het kaartspel of op het verkeerbord verspeelt; - 5443 die...deert:
nl. omdat er op die manier (cf. v.5442) geld verspeeld wordt; - 5444 Gelt verkoelt:
nl. wanneer men geld kwijt raakt; - 5445 hulpigh voor: dienstig aan; - i.m.1: i.m.1
sluit aan bij v.5412-3; - i.m.2: verroest: nl. omdat men het bij zich houdt, oppot
waardoor het roestig wordt; - i.m.2 sluit aan bij 'begeert' uit v.5414; - i.m.3: slijten:
verminderen (WNT 14, 1758); - i.m.3 sluit aan bij v.54.16-7; - i.m.4: i.m.4 sluit aan
bij v.5416; - i.m.5: Swaer...voort-gaen: cf. v.5420; - i.m.6: 'tGelt...Houdt: het geld
beraamt en construeert, brengt huwelijken teweeg en houdt ze ook in stand; - i.m.6
sluit aan bij v.5422; - i.m.7: decken: bedekken; - i.m.7 sluit aan bij v.5424; - i.m.8:
i.m.8 sluit aan bij v.5426 en 5429; - i.m.9: stelt: maakt dat iets tot stand komt, gebeurt
(?); - melt: vermeldt (?); - schelt: klinkt (WNT 14, 390); - helt: klinkt of schittert (WNT
6, 501); - i.m.10: begeer-sucht: begeerlijkheid.

p.191
ANNOTATIE - 5447 Slim mis-bruycken: kwaad misbruik; - loos: vals, onbetrouwbaar;
- 5451 Buyten...wel: zelf blijft het daar wel buiten (nl. de hel, cf. v.5450); - 5453 doet
baaten: brengt baat, voordeel bij; - derven: ontberen; - 5457 bedrijven: uitoefenen;
- 5460 uyt-mondigh: uit de mond (vgl. MW 8, 985); - 5461 prits: stug (WNT 12 1-2,
4096); - 5472 Eens...Soopje: drinken we eens, ieder een teug (MW 7, 1578); - 5474
Snijt...vuyst: snijd een stuk vlees af ter grootte van je vuist; - 5475 'tLijckt...pluyst:
het is te jufferachtig wanneer men met kleine beetjes peuzelt (WNT 12 1-2, 2855);
- i.m.1: maeckt...af-keerigh: maakt alles onaangenaam (zodat men er zich van
afkeert); - i.m.2: Schatten...goet: schatten brengen boosheid voort, maar blijven op
zich goed; - i.m.3: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 218 (met o.m. verwijzing naar
Gruterus en De Brune); - i.m.3 sluit (samen met i.m.4) aan bij v.5452; - i.m.5: sneegh:
schrander; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 219 (met o.m. verwijzingen naar Zegerus,
Sartorius, Gruterus en Cats); - i.m.5 sluit aan bij v.5457; - i.m.8: Borgen...Sorgen:
m.a.w. voor iemand borg staan, brengt gemakkelijk zorgen met zich mee; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 82 en d.1.3, 14 (met o.m. verwijzingen naar Zegerus,
Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.8 sluit aan bij v.5465; - i.m.9: Goudt...Stout:
m.a.w. goud houdt de mensen in toom; - i.m.9 sluit aan bij 5466-9; - i.m.11: Leckers:
gulzigaards (WNT 8, 1517).
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p.192
VARIANTEN - De gereproduceerde p.192 geeft staat III van buitenvorm Aa weer naar
het exemplaar 50. Staat II verschilt voor deze pagina niet van staat III.
5486 staat I: Drinckt of guntet mijn te doen; staat II + III: Drinckt, of guntet mijn te
doen [wellicht een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de onmiskenbare
perscorrecties in staat II van v.5503 of van i.m.6 en 8 op deze pagina]; - 5488 staat
I: rijckt den armen; staat II + III: rijckt den Armen [wellicht een perscorrectie in staat
II (cf. het varianten-commentaar bij v.5486); ook in v.5490-3 werden in staat II
hoofdletters ingevoerd]; - 5490 staat I: een schermer: staat II + III: een Schermer
[wellicht een perscorrectie in staat II (cf. het varianten commentaar bij v.5488)]; 5491 staat I: Voor-baat neemt gien kolvers macht.; staat II + III: Voorbaat neemt
gien Kolvers macht. [kennelijk een perscorrectie in staat II (cf. het
variantencommentaar bij v.5488, vooral m.b.t. het invoeren van de kapitaal in
'Kolvers'); met het weglaten van het verbindingsteken wordt een minder voor de
hand liggende vorm geïntroduceerd: vgl. nl. met de spelling van 'Voor-baat' in
v.5487-93]; - 5492 staat I: de leuye traghers; staat II + III: de Leuye traghers [wellicht
bedoeld als een perscorrectie in staat II (cf. het variantencommentaar bij v.5488,
vooral m.b.t. het invoeren van de kapitaal); toch lijkt hier een minder voor de hand
liggende vorm te worden geïntroduceerd]; - 5493 staat I: snelle jaghers; staat II +
III: snelle Iaghers [wellicht een perscorrectie in staat II (cf. het variantencommentaar
bij v.5488)]; - 5501 staat I: Mans en droge Vrouwen; staat II + III: Mans, en droge
Vrouwen [wellicht een perscorrectie in staat II (cf. het variantencommentaar bij
v.5486)]; - 5503 staat I: 'theyt al gelt gekost; staat II + III: 'theyt al gelt 'ekost
[perscorrectie in staat II: het participium ''ekost' sluit nu beter aan bij het participium
''e Brouwen' uit v.5500]; - i.m.5: i.m.5 uit staat II en III ontbreekt in staat I
[perscorrecties; ook elders werden telkens glossen toegevoegd]; - i.m.6: staat I:
Goeden danck drijft qua- // de gedachten.; staat II + III: Goeden dranck verdrijft //
quade gedachten. [onmiskenbare perscorrectie in staat II]; - i.m.7: i.m.7 uit staat II
en III ontbreekt in staat I [ook elders werden telkens glossen toegevoegd]; - i.m.8:
staat I: Te veel inde Mondt of // daer buyten/ is genoegh // saem gulsigh stortê; staat
II + III: Te veel inde Mondt/ of // daer buyten/ is genoegh- // saem gulsigh stortê
[perscorrectie in staat II].
ANNOTATIE - 5476-7 dubbel-over...begelden: dubbel en dik moet betalen; - 5478
t'huys: thuis; - jouw...kant: je eigen eten (WNT 7, 1337-8); - 5480 Tapper: herbergier,
waard; - 5482 an...kleeft: waarmee wordt aangegeven hoe flink er wordt gesmuld
(WNT 7, 3997); - 5483 Misselijck...leeft: het is grillig wie het einde van het jaar
beleeft, mag meemaken; - 5484 iens: eens; - 5485 swieren: waggelen; - 5486
guntet...doen: sta toe dat ik het doe (nl. drinken); - 5487 Voorbaat...spoen: voordeel,
nut leert zichzelf voort te helpen, voorspoedig te gedijen (MW 9, 948); - 5488 rijckt:
verrijkt; - 5491 Voorbaat...macht: de betekenis is niet duidelijk: voordeel ontneemt
de kolfspeler zijn macht niet (?) (WNT 7, 5124); - 5492 tragers: mensen die traag
zijn, lamzakken; - 5493 vordert: helpt verder; - 5494 heydt...uyt: heeft altijd voordeel;
- 5495 Gaatme...besluyt: ga me voor, zo besluit ik; - 5496 'tGelje...wachten: het gaat
jou aan (het gaat voor jou op; het geldt voor jou), Lammert, wanneer je erop wil
letten; - 5498 mittit: met het, met dit; - 5499 Treckt: tapt; - 5500 'e Brouwen:
gebrouwen; - 5502 Pijpt...lustigh: wees vrolijk bij het drinken (WNT 12 1-2, 1743);
- heft...lost: hef de kan en ledig ze; - 5503 Stort niet: mors niet; - 'ekost: gekost; cf.
Plokker 1984, 220-1; - i.m.2: Over-vloet; Over-soet: overvloed is meer dan
aangenaam; - i.m.3: i.m.3 sluit wellicht aan bij v.5483; - i.m.4: Goede...achter-quaet:
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goed voordeel is een bescherming voor het kwaad dat achteraf komt; - i.m.5:
Die...spel: wie er het fijne van afweten, achten het weinig waard, geen grote kunst;
- i.m.7: bierigh: dronken door het bier; - tierigh: luidruchtig; - i.m.8:
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genoeghsaem: nagenoeg, zoveel als (WNT 4, 1569); - gulsich storten: morsen als
gevolg van de gulzigheid.

p.193
ANNOTATIE - 5504 Heytme niet: heeft men niet (omdat de drinkkan leeg is); - 5505
Leeghe...horten: lege vaten kunnen tegen een stoot (WNT 6, 1125); - 5506 rasen
meest: maken het meeste geluid; - 5507 Volle... Geest: zo ook voor...; - 5508
Segghe-wijse: die wijze woorden spreken; - Letter-weters: geletterden, boekenlezers;
- 5510 vreck: gierig; - 5511 Elck...Geck: iedereen heeft zijn zotskolf of narrenstok
(WNT 12 1-2, 3420) (Harrebomée 1856-70, dl.2, 194 met verwijzing naar De Brune);
- 5512 Popjes: liefjes (WNT 12 1-2, 3424); - 5514 heen-op: weggegaan; - 5515
En...schop: en zij hebben ons aan de kant gezet (WNT 14, 879); - 5516 te rallen:
onzin uit te kramen (WNT 12 3, 215); - 5518 tijdigh: tijd; - 5519 Spillen...Sack: onze
biezen pakken, opkramen; - 5521 En...vermaken: en ons plezier gaan zoeken; 5524 Hoe...gelden: hoeveel moeten wij betalen; - 5527 Lijckeliens: het is volkomen
gelijk (WNT 4, 1184); - 5528 An...schreefjen: in de herberg werd nl. met krijt een
boom getekend waarop men het verbruik met streepjes (schreefjes) aanduidde
(WNT 3, 410 en 14, 1008); - 5530 op-dockte: betaalde; - Lagh: gelag, verbruik (WNT
8, 920); - i.m.2: Vasten...vergaen: m.a.w. vasten maakt de leden slap; - i.m.2 sluit
aan bij v.5509; - i.m.3: spaericheyt: spaarzaamheid (met de bijgedachte aan
gierigheid); - i.m.5: stoft: pocht; - i.m.6: Over-tijdt...over: m.a.w. te laat heeft tijd zat;
wie te laat komt, beschikt meestal over veel tijd; - i.m.6 sluit aan bij v.5523; - i.m.7:
Help: hulp.

p.194
ANNOTATIE - 5533 Rekeninge...missen: berekeningen kunnen verkeerd uitkomen; 5534 het...aart: het is toch zelden gepast (WNT 1, 538); - 5536 Klop...eensjes: nl.
om de waard te roepen; - 5537 ghesammelt: getreuzeld, getalmd (WNT 14, 89); 5538 noo: met tegenzin; - 5539 Elck...sijn: ieder het zijne; m.n. voor Lubbert en
Lammert het verbruik en voor de waard het geld; - 5546 Doet...vermagh: doe volgens
dat de redelijkheid en de rechtvaardigheid het toestaan (WNT 20 1, 1465-6); - 5547
jouw ghewagh: je woorden, je mening (WNT 4, 2004-5); - 5550 Scheert...kam:
behandel niet alles op dezelfde wijze (Stoett 1943, dl.1, 416-7, nr.1064), reken niet
alles even duur; - 5551 Sluyt...dam: waardoor nl. niemand meer binnen komt; - 5556
heus: correct, zonder bedrog; - 5557 dickwils winnen: vaak kleinere sommen te
vergaren; - 5559 Perijckels-noodt: noodlottige risico's (WNT 12 1-2, 1212); - i.m.1:
Quaet...wel: verkeerde berekeningen zijn nooit goed; - i.m.2:
Raes-koppen...Dwes-moppen: kerels die veel lawaai maken, zijn dwaze sukkelaars;
- i.m.2 sluit aan bij v.5536; - i.m.3: vgl. met p.277, i.m.4: 'Elck by 'tsijn/ dan blijfter
rust'; - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 2 (met o.m. verwijzingen naar Servilius,
Zegerus, Sartorius en De Brune); - i.m.5: Geen...Duyren: m.a.w. de tijd blijft niet
duren; - i.m.5 sluit aan bij het vorige in margine; - i.m.8: swaerlijck: moeilijk; berecken: bereiken (WNT 2, 1862); - i.m.9: veel hoops: een grote hoop.
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p.195
ANNOTATIE - 5563 Vaen: streepjes waarmee de vertering in de herberg werd
opgetekend (WNT 18, 31); - Biertje quaet: dun biertje; - 5564 Daer...tegen: daar
kan
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je niets op zeggen; - 5565 ter degen: goed, in orde, naar behoren; - 5566 Fooy:
afscheidsdronk (WNT 3, 4622); - 5567 Scheyers: zij die weggaan; - 5568 heen
schavélen: weggaan, zich wegpakken (WNT 14, 313); - 5569 quélen: treuren, zeuren
(WNT 8, 750); - 5570 Mensen...me-kaar: mensen komen elkaar gemakkelijk tegen
(WNT 9, 984); - 5573 Songder...drijven: zonder dat ze zich bewegen of weggaan;
- 5575 by wijlen: soms; - 5576 verschieten: voorschieten (MW 9, 634); - 5577 Nieten:
dingen zonder waarde; - 5579 ick...dubbel-spijt: ik word verteerd door hevige spijt;
- 5580 Schelpen: die uiteraard ook geen waarde hadden; - 5582 Isser...gelooff:
m.a.w. gelooft men mij in het geheel niet (Lubbert lijkt hier, het blijkt ook uit de reactie
van de waardin, om krediet te vragen); - 5584 paye: paaien, tevreden stellen; - 5585
verstaye: versta je; - 5587 voldoet: betaalt; - i.m.2: Goede...vrientschap: m.a.w.
goede rekeningen maken vriendschap; - i.m.3: gunstschap: welwillende gezindheid;
- i.m.4: gemoeten: ontmoeten (WNT 4, 1457); - i.m.6: Woorden...noyt: m.a.w. met
woorden kan men nooit betalen; - i.m.7: Gelt-Reden...waerdigh: m.a.w. de taal van
het geld voldoet; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 219 (met o.m. verwijzingen naar
Sartorius, Cats en De Brune).

p.196
ANNOTATIE - 5588-91 Wie...raackt: wie betaalt, hoeft zijn borgverlener niet te smeken
om een maand of enkele weken uitstel van betaling; precies door zich borg te stellen
zorgt deze ervoor dat hij overvloedig aan zijn bezit geraakt; - 5592 die sprekent: die
het zeggen; - 5593 het staan: het borg staan (WNT 15, 66); - wert...gerekent: duur
wordt verrekend; - 5594 Lorssen: lenen (WNT 8, 2943); - 5595 roet: alludeert ook
op het bankroet; - 5596 Al...geven: allen die niets te geven hebben (m.a.w. zij die
borgverleners nodig hebben); - 5606 tavont: vanavond; - 5609 keere-schijvers: die
het geld laten rollen; - 5611 Vat...staart: probeer niet te verkrijgen wat toch niet zal
lukken (Stoett 1943, dl.1, 2-3, nr. 7); - 5612 Reysers: reizigers; - 5617 geleyen:
geleiden, begeleiden; - i.m.1: Gereet Geit: contant geld; - dingt naeu: maakt de prijs
scherp; - ruym...koopen: overvloedig aankopen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
219 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune); - i.m.2: Ras...betaelt: vlug
gekocht, laat betaald; - i.m.5: Voldoeningh...gewilligh: m.a.w. wanneer men zijn
rekeningen betaalt, blijft de verkoper gewillig; - i.m.6: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2,
114 (met verwijzing naar Cats); - i.m.8: Goet...goet: de betekenis is niet duidelijk:
goed dat zich haast, haast dat zich op een goede manier (?); - i.m.9:
Geen...voor-deel: m.a.w. er schuilt geen nadeel in voordeel; - vgl. i.m.9 met p.212,
i.m.5: 'Achter-deel komt Voor-deel te baet/ als het misval plaets grijpt'.

p.197
ANNOTATIE - 5621 hompel-pompen: verder sukkelen (WNT 6, 894); - 5624
Macker-raatje: uit 'makker' en 'kameraad'; - 5625 Setje stemmigh: neem een ernstige,
statige houding aan (WNT 15, 1415-6); - 5627 Spreeck...geseyt: zeg niet wat vroeger
al is gezegd; - 5629 seltsem: wonderlijk, vreemd, ongewoon; - 5631 milt: zachtaardig,
welwillend. (WNT 9, 733); - 5632 wat...beklagen: wat zijn wij te beklagen; - 5633
Wy-luy...jaagen: wij doen onszelf jagen; - 5634 Hielen: hielden; - 5635 uyt'e blust:
uitgeblust; - 5637 Boekend': bukkend; - 5641 ten besten: tot genoegen, als tractatie
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(WNT 2, 2098); - 5644 mit der haast: haastig, vlug; - 5645 verschenen: gekomen;
- i.m.1: cf. Harrebomée
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1856-70, dl.2, 144 (met o.m. verwijzing naar De Brune); - i.m.2: voordachtig
bedachtzaam (WNT 22 1, 1661-2); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 35 en dl.3-117
(in gewijzigde vorm ook bij Gruterus); - i.m.3: Befoolje: betast je (WNT 2 1354); cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 176 en dl.3, 315-6 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus en Cats); - i.m.3 sluit aan bij v.5630; - i.m.5:
Straet-beslobbers...Huys-houders: zij die zich in de straat vuil maken, zijn geen
thuisblijvers (WNT 2, 2039); - i.m.5 sluit aan bij v.5639; - i.m.6: Hulpers: behulpzame
mensen; - i.m.7: Tijdt... Wijdt: m.a.w. de tijd is vlug voorbij.

p.198
ANNOTATIE - 5648 In...gescheyen: wanneer zij zou weggegaan zijn; - 5651 after:
achter je, achteruit; - 5652 marre: dralen, talmen (WNT 9, 261); - 5653 al...varre:
tamelijk ver; - 5654 sit...smult: zit te smullen; - 5656 Waar...belende: waar zouden
jullie elkaar treffen (WNT 2, 1667); - 5659 gaat seker: is waar; - 5669 Watme...vooren:
wat me onlangs overkwam; - 5670 sat...sliep: zat te slapen; - i.m.1:
Gaet...naerkomen: gaat voor op precies dezelfde manier als je zelf zou willen volgen;
m.a.w. stel voor een ander als voorbeeld wat je zelf wel zou willen navolgen; - i.m.1
sluit aan bij 'quaemt' in v.5647; - i.m.2: druylen: talmen, besluiteloos blijven hangen
(WNT 3, 3477); - i.m.4: vgl. met p.113, i.m.5: 'Daermen 'twel heeft gelaten/ vindtmen
het weder niet qualijck' en p.224, i.m.1: 'Daer men't wel heeft gelaten/ behoort men't
niet qualijck te vinden'; - i.m.4 sluit aan bij v.5656-9; - i.m.7: Die...weerom: m.a.w.
wie luistert, hoort spreken.

p.199
ANNOTATIE - 5675 Was...gewelt: door geweld onder de voet werd gelopen; - 5677
Staart...vast'e bonden: telkens met de staart aan elkaar gebonden; - 5678 prangh:
pijn (WNT 12 1-2, 3886); - 5679 koos...gangh: wou zijn eigen weg vervolgen; - 5680
dorde: derde; - teegh an't: begon te (WNT 17 1-2, 82); - 5681 dwongh...knoopen:
hield de knoop onder zijn dwang; - i.m.1: Keffers...hoortmen niet: de tekst in de
marge net boven en onder de gravure horen kennelijk (cf. de komma na 'niet') bij
elkaar; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 315 en dl.3, 226 (met o.m. verwijzingen naar
Servilius, Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.1 sluit aan bij de betekenis van de
laatste glosse op de vorige pagina; - i.m.2: Beknille: omknellen, benauwen (WNT
2, 1609); - i.m.2 sluit aan bij v.5683; - i.m.3: Aenschouwen...wencken: vgl. met p.52,
i.m.1 (zie ook commentaaar aldaar): 'Aensien doet gedencken, En kan lust
aen-wencken'; - wencken: wenken (om dichterbij te komen).

p.200
ANNOTATIE - 5686 bedocht: overdacht; - 5687 in-sien: inzicht; - 5688 In...eersten:
vooreerst, in de eerste plaats; - ick versinden: bedacht ik; - 5690 linckers: schelmen,
deugnieten (WNT 8, 2439); - in't gemeen: gewoonlijk, meestal; - 5691 jagen Been:
op een been jagen; - 5692 Lobbens: honden (WNT 8, 2529); - 5694 de Spille-bien:
die hond met zijn magere poten (nl. de hazewind) (WNT 14, 2819); - 5695 'tHaghjen:
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het stuk vlees (WNT 5, 1507); - eer...omme-sien: in een oogwenk; - 5696 Tamme
Rekels: cf. de 'twie Lobbens' uit v.5692; - 5697 Krijters: jankers; - 5698 Hoofsen
Flinck: gewiekste slimme-
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rik met hoofse manieren (WNT 3, 4556); - 5699 mit...swinck: in een oogwenk
(Oudemans 1869-80, dl.6, 712); - 5700 treek: list, streek (WNT 17 1-2, 2422-3); loeren: schelmen (WNT 8, 2564); - 5701 roeren: in verband brengen, toepassen
(WNT 13, 787); - 5703 Schalckheyt...ongerief: boosaardigheid of ook sluwheid
brengt veel ongemakken voort, zorgt voor ongemakken; - 5705 Gaeuwert: vluggerd;
- inde klampen: in zijn greep, in zijn klauwen (WNT 7, 3365); - 5707 Scheenen
blaauw: men heeft nl. een blauwtje gelopen; - 5708 jollen: janken (WNT 7, 335); Bracken: jachthonden; - 5709 Liet...sacken: liet ik ook mijn gedachten gaan; - 5714
Tijgen...vlucht: op de vlucht slaan; - 5715 Bloo...gerucht: een lafhartig gemoed (i.c.
van de hazen) vreest een slecht geluid (nl. het geblaf van de jachthonden); - 5719
in...Kust: in onze contreien; - i.m.1: Over-peynsen...over-sien: nadenken geeft
inzicht; - i.m.4: Flincken Lincken: slimmeriken halen streken uit, bedriegen (WNT
8, 2438); - i.m.5: smeer: veeg (WNT 14, 2094); - i.m.7: Een...Schalck: m.a.w. een
valk die niet kan zien, weet zelden te verschalken; - i.m.9: Vervaerden: bangeriken.

p.201
ANNOTATIE - 5721 rijck vermeeren: sterk doen uitbreiden, groeien; in rijkdom doen
toenemen (WNT 20 1, 1255-62); - 5722 bracke Twist: de twist van de jachthonden;
- 5723 Van...gesplist: zoals de strengen in een gevlochten touw uit elkaar gehaald;
- 5724 Snappers: kwaadsprekers (WNT 14, 2259); - die...benyen: die afgunstig zijn
op iemand anders; - 5725 lyen: verdragen; - 5726 die...pijnt: wier hart pijn doet; 5727 As...schijnt: bedoeld wordt: wanneer iemand anders een geluk te beurt valt
(Stoett 1943, dl.2, 539-40, nr. 2659); - 5728 in...preken: in het preken; - 5729
Laatset...steken: dat ze het onthouden, op zichzelf toepassen (WNT 15, 1195); 5730 mit...Quack: met een grap, bij wijze van grap (WNT 8, 672); - 5732-3
Van...'tbeste: over (het gedrag van) de vijfde en zesde (hond) is mijn gevoel nu het
beste (m.a.w. daarvoor voel ik het meest); - 5735 Wat...vermagh: wat eensgezindheid
weet tot stand te brengen; - 5736 Huysbewaarders: honden bewaken nl. het huis;
- kickten: gaven geen geluid; - 5739 weunt: woont, verblijft; - 5741 rechte...manieren:
het juiste, goede gedrag; - 5743 de selve keer: dezelfde wending; - 5744
in...ovér-mercken: bij het bekijken hiervan; - 5748 Dit...wesen: cf. v.5732-3; - 5749
e lesen: gelezen; - 5750 Soo...thans: zo mag nu de vreemde betekenis; - 5751-2
An...gedragen: tot in het kleinste detail op de plichten van man en vrouw worden
toegepast (WNT 3, 3608); - i.m.1: Lijdt Spijt: duld, verdraag hoon, smaad, kwaad,
onrecht (WNT 14, 2796-7); - i.m.1 sluit aan bij 'Twist' (v.5722); - i.m.2: pijnen: pijn
doen; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 440 en dl.3, 358-9 (met o.m. verwijzing naar
Zegerus) en Stoett 1943, dl.2, 539-40, nr. 2659 (met verwijzing naar
zeventiende-eeuwse vindplaatsen); - i.m.5: huys-houd: woont, orde op zaleen stelt;
- cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 241 (in gewijzigde vorm ook bij Gruterus); - i.m.6:
stichten: brengen tot stand, zijn stichtelijk (?); - i.m.6 sluit aan bij v.5751; - i.m.7:
Beduydigh...luydigh: betekenis komt te voorschijn, laat zich horen (?); - Lm.8:
logendompen: dampen van de leugen; - de schijn: het schijnsel (nl. van de waarheid).

p.202
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ANNOTATIE - 5754 Dit...klaar: dit (m.n. het 'Beduydsel' uit v.5750), zo zeg ik je, geeft
het zo duidelijk aan; - 5755 Oft...waar: alsof het voor onze ogen stond; -
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5756 Houw: wacht even, hou even op; - 5757 Stutje Tongh: hou je tong tegen,
beheers je tong; - 5758 Lijckje: vergelijk je; - 5759 Falikant...Geest: je verstand heeft
het nu helemaal mis (WNT 3, 4365); - 5760 hongdigh: zoals een hond; - 5761
Vier-voet eens: loop eens op vier poten; - roerje gaatje: draai wat met je achterste;
- 5766 Schoortmen...dan: draag me dan op je rug (WNT 14, 892); - 5767 Dat: zodat;
- scharlingh: schrijlings; - 5770 Huysso: uitroep waarmee dieren worden aangepord
(WNT 6, 1327); - 5771 Zaal: zadel; - 5772 op-sitte: rechtop zitten; - Snyer:
kleermaker; - 5775 oock...Vaar: vind je dat ook niet, vriend Lubbert; - 5776 Deuntje:
grapje (WNT 3, 2459); - 5778 waart: zou zijn; - 5780 Flabbers: flaporen, lange oren
(WNT 3, 4502); - 5782 Soo...Tuygh: dan zou je vaalgrijze rug mijn leizeel, teugel,
zadel en tuig tegelijk zijn; - 5784 Hoe...malje: hoe sla je nu op een duivels
beestachtige manier gekkigheid uit (WNT 2, 2193 en 2; 1341); - 5785 kalje: sta je
te raaskallen (WNT 7, 1010); - i.m.1: By beeltenissen: door middel van beelden,
afbeeldingen; - onvernuftige: de onverstandiger - i.m.2: Goet...Kats: de betekenis
is niet duidelijk: wat goed is voor de hond, hoeft het daarom nog niet te zijn voor de
kat (?); - i.m.2 sluit aan bij 'hongdigh' uit v.5760; - i.m.3: lustigh: bereidwillig (WNT
8, 3353); - i.m.4: Veel...wercken: wie te gemakkelijk voldoening geeft in zijn woorden,
voldoet zelden met zijn daden; - i.m.4 sluit wellicht aan bij de aanvang van Lammerts
claus (v.5756-9): Lubbert wordt daarin een loze 'Prater' genoemd; - i.m.5:
Verdraegt...selven: zowel verdraag jezelf, maar ook: draag jezelf naar een andere
plaats (in aansluiting dan bij Lammerts voorstel om op Lubbert te rijden); - i.m.6:
Verwint...gemoedt: overwin wat in je binnenste omgaat; - i.m.6 sluit wellicht nog aan
bij het vorige i.m.

p.203
ANNOTATIE - 5787 Wt...grondt: vanuit goede beweegredenen; - 5788 Gelijckenissen:
vergelijkingen; - 5789 En...missen: en slechts schoten die geen doel hoeven te
treffen; - 5791 'twaar...grouw: dat zou een gruwel zijn (WNT 5, 1188 en 1158); 5792 onverlaten: snood, slecht (WNT 10, 2113); - 5794 Deuse Re'en: deze woorden;
- 5795 om 'tverlengh: om het langer te laten duren (WNT 20 1, 815); - 5796 stijff-an:
flink, hevig (WNT 15, 1612); - 5797 luydbaer: met veel lawaai; - 5799 Naeje...leetste:
(gaan) naar Soetje, de oorzaak van je lief en leed (?); - 5800 Prangen: de
beknellende toestand; - 5803 Duyen op: toepassen op; - 5804 Op een Tijdt: eens;
- mijn Besje: mijn grootje, mijn oudje (WNT 2, 2093); - 5805 al dit resje: wat nu volgt;
- 5808 gepaarde Huys-gesinnen: in gezinnen waar de echtgenoten bij elkaar zijn
gebracht; - 5809 vinnen: vinden; - 5811 Naemaels: later; - 5813 Daerom...vermindert:
m.a.w. dat doet niets af aan het huwelijk, het huwelijk verandert er niet door; - 5815
d'Echten-Staat: het huwelijk; - i.m.1: Om...allen: om niets, om niemendal; - i.m.6:
Oudt...koocken: m.a.w. het is nog best bruikbaar; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2,
281 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.6 sluit aan bij 'Besje' en 'Oudt Moer'
uit v.5804 en 5810; - i.m.7: Jonckheydt...oogen: jongeren, let op met wijdopen ogen
('open oogen' contrasteert daarbij uiteraard met 'siet toe').

p.204
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ANNOTATIE - 5816 mit...haken: door zich erg te verzetten en overal naar te grijpen
(MW 9, 2233-4 en WNT 5, 1545); - 5818 staagh: voortdurend; - 5820 zijnder: zijn
er; - 5821 Die...varen: die voorspoedig met de wind mee varen en
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winst boeken; - 5823 'twilder spoen: het gaat hen voorspoedig (WNT 14, 290); 5824 Warelt: wereld; - 5825 foey: te verachten (WNT 3, 4600); - d'aar: de andere;
- 5829 veer: ver; - elcke reysjes: elke keer; - 5830 ontallijck quaat: niet te tellen
kwaad; - 5831 Inde sleep: in het gevolg; - 5832 sen...leven: ze zouden nooit in hun
leven trouwen; - 5833 beschreven: m.n. in Lk. 12, 22-4; - 5835 Decksel: kleding (om
zich te beschutten); - 5837 Leuyers: luieriken; - krijgen 'tKosje: krijgen de kost; 5839 Boeken sy: onderwerpen zij zich; - 5840 AL...schalie: het is al te wijs dat wij
zo roepen (WNT 14, 234); - 5841 laetje...vatte: laat je pleidooi achterwege; - 5843
qua gewent': slechte gewoonte; - 5844 korte: besluiten, of ook: (de reis) korter maken
(WNT 7, 5735); - 5845 Steeck...sporten: m.a.w. stop de wagen; - i.m.4: Of...Tijdt:
m.a.w. lachen en wenen wisselen elkaar af; - i.m.8: Een...meer: een wijze brengt
vele (wijzen) voort, een gek nog meer zotten; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 213
(met o.m. verwijzing naar Cats); - i.m.9: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 170 (met
o.m. verwijzingen naar Gruterus en Cats).

p.205
VARIANTEN - De gereproduceerde p.205 geeft staat II van buitenvorm Cc weer naar
het exemplaar 50.
5870 staat I: Alsser onweer; staat II: Asser onweer [wellicht gaat het hier om een
perscorrectie in staat II (en niet omgekeerd); vgl. nl. met de gelijkaardige correctie
in v.2611 (zie het variantencommentaar aldaar); een bijkomend, maar uiteindelijk
weinig valabel argument is dat de variant van staat I in een geringer aantal
exemplaren werd aangetroffen].
ANNOTATIE - 5848 slacht: lijkt op; - 5849-50 Die...mekaar: waarvan men vaststelde
dat ze niet met elkaar kunnen opschieten; - 5858 Wijse-weet-als: wijze allesweters;
- 5862 geknocht: geknoopt (WNT 7, 4713); - 5863 gewrocht: gemaakt; - 5866 wel
neen: van niet; - 5869 luycken: te sluiten (WNT 8, 3235); - 5870 hardt gerucht: hevig
lawaai; - 5871 Buyen-buldert: buldert als een bui; - 5872 warre-geesten: verwarde
geesten; - 5874-5 Daarjet...breedt: waar je de uitlegging, de duiding uitvoerig van
kent, tot in het kleinste detail, in het lang en het breed uiteengezet hebt; - 5876
Die...sagen: die het graag vol weerbarstigheid (i.p.v. vol eendrachtigheid) zagen
(WNT 4, 107 en 6, 1125-6); - i.m.1: wert bestandigh: blijft duren; - i.m.2: Niemant...is:
niemand houdt iets voor zeker omdat zijn lot te wisselvallig is; - i.m.2 sluit aan bij
de onstandvastigheid waarop het vorige in margine zinspeelt of sluit mogelijk ook
aan bij v.5852-3; - i.m.5: Harreboméé 1856-70, dl.2, 24 licht deze spreuk verder
toe met: 'Terwijl men den schijn aanneemt, alsof hij, op wien men 't spreekwoord
toepast, een groot man is, wijst men eene zaak aan, waartoe slechts een groote
man noodig is'; - i.m.6: Vast wast: vastheid groeit (of staat 'wast' hier verkeerdelijk
voor 'vast'?); - i.m.7: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 232 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.7 sluit aan bij v.5866-7; - i.m.8: Vet...plet:
mogelijk kan dit in margine als volgt worden gelezen: vet zet smet (vet maakt
plekken), vet belet dat iets geplet, verbrijzeld of beschadigd wordt (MW 7, 1010,
WNT 7, 1632 en 12 1-2, 2622); - i.m.10: Maal-Geesten Quaal-Beesten: geesten
die dolen, zijn als kwade dieren.
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ANNOTATIE - 5878 Of...gist: of je mij daar ook toe rekent; - 5879 Die...pist: als iemand
die ook het verkeerde doet (WNT 9, 29 en Stoett 1943, dl.1, 503-4, nr.
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1262); - 5880 'Tsel...dienen: dat mag niet als verwijt worden gebruikt; - 5881 lienen:
lenen; - 5882 Geld...Handt: geld (m.n. om voor Lubbert te betalen in de herberg) en
hand (nl. om Lubbert te bevrijden uit de handen van de twee bedelboefjes; zie ook
v.5885-7); - 5884 Liep...stuyven: vluchtte ik toen wel van je weg; - 5885 by...kluyven:
door de klauwen van de schelmen (WNT 7, 4411); - 5886 bekrosen: bevuild (WNT
2, 1643); - 5889 gaauw: schrander (WNT 4, 347); - 5892 Stryer: voorvechter; - 5897
af-grijsen: afgrijselijk iets; - 5904 schoflen...regh: op mijn rug sjorren (WNT 14, 766);
- i.m.1: Vroom: kracht (mogelijk ook: deugdelijkheid, eerlijkheid); - moet blijcken:
moet zich tonen; - Loom: wat traag is, niet flink is; - het is niet. duidelijk waar deze
glosse bij aansluit; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij v.5880-7 waarin Lammert een beroep
doet op Lubberts dankbaarheid; - i.m.4: dezelfde spreuk ook op p.133, i.m.4 (vgl.
ook het commentaar aldaar): 'dubbel grondigh' verwijst dan naar de onoprechtheid
(van een dubbele tong); - i.m.6: Danekbaerheydt: verkeerdelijk voor
'Danckbaerheydt'; - i.m.8: i.m.8 sluit aan bij de band van de liefde waarvan in
v.5900-1 op boertige wijze sprake is.

p.207
ANNOTATIE - 5907 gaat...an: m.a.w. raakt je helemaal; - 5909 voor...vuyst: zo meteen;
- 5911 Komtet...alder-naest: komt er her dichtste bij (nl. bij de 'Liefdewercken',
v.5908); - 5912 voorje staan: voor jou borg staan (WNT 15, 66); - tuygen: betalen
of ook getuigen (WNT 17 1-2, 3748-9 en 3758); - 5913 rechten: rechtstaan; - 5918
Soet: het meisje Soetje; - 5921 het vuyltjen: het werkje; - 5924 Packen: lasten; 5925 Schoften: schouders; - 5927 Schooren...huyt: op je rug vastmaken (WNT 14,
892); - 5929 Tot...Sorgen: boordevol hoop en zorgen; - 5930 Dat: zodat; - 5933
vyeren: sparen, ontzien (WNT 21, 354-6); - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.5909 en
mogelijk ook bij v.5912; - i.m.3: Moedtvaerdigheyt: hier wellicht voor:
bereidvaardigheid (vgl. met v.5912: 'Ick wil'); - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.5918; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 63 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.5: cf.
Harrebomée 1856-70, dl.3, 19 (met o.m. verwijzing naar Gruterus, Cats, en De
Brune); - i.m.8: i.m.8 sluit aan bij de betekenis van de vorige glosse; - i.m.10:
Beleydt: bestuur, overleg (WNT 2, 1702).

p.208
ANNOTATIE - 5936 klappens: woorden, praatjes; - 5941 hellip: hulp; - 5943 'tBeurt:
het gebeurt; - 5944 Heytet...betreden: is het twintig jaar geworden; - 5945 Nijdt:
afgunst; - bestreden: belaagd; - 5946 tels: 'tels' verkeerdelijk voor het rijmwoord
'telt'; - 5947 Soo...Velt: gaat het als man of vrouw (m.a.w. getrouwd) door het leven;
- 5949 Inde...Gedachten: in lichaam of in geest; - 5951 Geylheyt: de wellust; - 5953
Leefme: leeft men; - karigh: zuinig; - schromen: angst; - 5955 vijs: knorrig; - maalt:
suft (WNT 9, 144); - 5957 Loopmen...stenen: loopt men te kermen, te knorren en
te steunen (WNT 7, 297-8 en 3, 1866); - 5958 maff: krachteloos (WNT 9, 87); - 5963
felle: een vast epitheton bij de 'Doodt'; - 5964 hen: hier wellicht voor 'hem'; - 5969
Doodt...Zielen: door de dood worden lichaam en ziel nl. gescheiden; - i.m.1: de
karakteriseringen uit deze glosse werden telkens naast de beschrijving van de
betrokken levensfasen geplaatst: 'Onbehulpighlijck' sluit aan bij v.5940-1,
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p.209
ANNOTATIE - 5972 Tyen: tijden (cf. v.5962-67); - 5973 glyen: gaan; - 5975 verknijst:
uitgeteerd, weggekwijnd (WNT 20 1, 363-4); - 5976 'kWeet...vatte: ik weet niet hoe
jij het kan begrijpen; - 5977 Sobus Maat: kerel, maat; - 5978 niet...Beet: helemaal
niets; - 5979 geslepe: vernuftige; - 5981 beginsel grijpen: laat ons dan beginnen; 5984 Knoeten: domkoppen, vlegels (WNT 7, 4725); - meten: vatten, begrijpen (?);
- 5985 Wat...weten: wat snuggeren dienen te kennen; - 5986 Sloncken: lomperiken
(WNT 14, 1870); - 5987 'tvoor-maal: hier wellicht voor: in de toekomst, na wat
voorafgaat; - geschien: gebeuren; - 5988 Laat...soecken: laat ons buiten (de stad)
het binnen (wat in de stad leeft) zoeken; - 5989 ruym: open veld; - uyt...hoecken:
nl. van de stad; - 5992 om...luchje: om wat frisse lucht; - 5993 In...Kluyten: in het
veld; - an...Kluchje: bij een duinrug (WNT 7, 4391); - 5996 Schinckels: leden, benen
(WNT 14, 431); - 5997 te waggel-wiggel-schoeren: de schouders wat los te maken
(WNT 14, 760); - 5999 Steedtje: een plaatsje; - i.m.1: om-stoot: stoot (iemand)
omver; - ontgroot: maakt klein; - i.m.2: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 222 (met o.m.
verwijzingen naar Servilius, Zegerus, Gruterus, Cats en De Brune); - i.m.3: Weetje
wat: wanneer je wat weet, dan... (vgl. Visscher 1949, 147: 'Wie wat weet/ die komt
het te pas');.- i.m.4: beslabben: vuil maken; - i.m.4 sluit aan bij v.5980; - i.m.5:
Harrebomée 1856-70, dl.3, 7 licht deze glosse bij Van de Venne minder correct toe
met: 'Men past dit toe op slenteraars, die met hunnen ledigen tijd geen' weg weten';
- i.m.6: i.m.6 sluit aan bij het vorige in margine; - vgl. met p.245, i.m.1: 'Waer vol-op
is/ daer schaftenen de ruymte'.

p.210
VARIANTEN - De gereproduceerde p.210 geeft staat II van buítenvorm Dd weer naar
het exemplaar 50.
i.m.3: staat I: Die wat in't Vyer heeft // verlooren heeft/ moet het // inde Assen
weder soeckê; staat II: Die wat int Vyer ver- // loren heeft/ die moet het // inde Assen
weder soeckê [perscorrectie in staat II: de foutieve constructie uit staat I wordt
gecorrigeerd].
ANNOTATIE - 6000 gaatje wegen: ga je eigen weg; - 6004 Lappe-sleept: loop met je
vodden rond; - 6005 Over geuns-zy: aan de andere kant; - 6007 te woelen vry: vrijuit
rond te wandelen; - 6008 As...binne-Gasten: wanneer, terwijl de mensen binnen
Den Haag; - 6009 over-lasten: overladen (WNT 11, 1824); - 6010 Dat: zodat; - 6011
En...plomp: en m.b.t. alle zaken dom (WNT 12 1-2, 2741); - by gelegentheyt: op
deze plaats, op dit moment (WNT 4, 1114-6); - ledighe: verpozende, zonder werk;
- 'twettelijck Werck: het slijpende Werck, de arbeid van het wetten, slijpen; blijekende: zoals uit het vervolg zal blijken; - aerdigh: op een aangename manier;
- nae...waerde: volgens hun waarde; - ROND...WT: kennelijk ter aanduiding van
het draaien van de slijpsteen; 'Rond Wt' verwijst daarbij ook naar de oprechtheid
van de 'scharp-Reden'; - Aen-spraecke: toespraak (WNT 1, 339); - 6012 verletten:
verliezen (van tijd of geld) (WNT 20 1, 825-6); - 6014 al de Lien: iedereen; - 6018
Van...Luy: uit het gekrioel van de menigte; - 6019 Hier...gekruy: om hier zo alleen
rond te kruien (nl. met zijn slijperswagen); - i.m.1: laff: slap, krachteloos (WNT 8,
913); - i.m.3: Die...soecken: m.a.w. men moet zoeken waar het te vinden is; - i.m.3
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Slijper wordt opgezocht; - i.m.4: Hoor...sien: verneem uit wat je ziet; - i.m.6: vgl.
met p.62, i.m.5 ('Hooge dingen lijden veel aen-stoot') en met p.251, i.m.4 ('Die lange
Neusen hebben lijden veel aenstoot'). Vgl. ook met Harrebomée 1856-70, dl.1, 361
(met o.m. verwijzingen naar Servilius, Zegerus, Gruterus, David, Sartorius, Cats en
De Brune) en Stoett 1943, dl.1, 384, nr. 999.

p.211
ANNOTATIE - 6021 van binnen: aan de binnenkant; - 6022 gaat...swangh: heersen
op dit ogenblik, zijn gebruikelijk; - 6023 drangh: gedrum; - 6024 verdringen: door
het zich door de menigte te wringen (cf. nl. 'inden drangh', v.6023); - 6027
Krijgt...hoops: verkrijgt veel; - 6029 wesen s: hier verkeerdelijk voor 'wesen'; - 6030
Tras geloop: het hevig lopen, najagen; - 6032 Mit...komen: omdat ze nl. een opdracht
hebben voor de Slijper; - 6033 Rijcke...genomen: m.a.w. men dient te letten op elke
gunstige gezindheid waar rijkdom valt uit te puren; - 6035 neer-gedruck:
achteruitgang; - 6036 Sticken: die hij nl. slijpt; - 6037 Door...beschicken: omdat ik
de dingen krom of recht maak (WNT 2, 1980-1); - 6038 veel...Knecht: de knecht
van veel bazen; - 6039 Oock...slecht: zowel ten goede als ten kwade (?); - 6040
Voogdt: cf. nl. v.6036; - lijd' gebieden: en duld dat men mij beveelt; - 6041 rond-om:
overal; - 6042 Ick...nat: de betekenis is niet erg duidelijk: ik kan alles (zowel het
droge als het natte) aan (MW 8, 2157); of verwijst 'gantsch droogh en nat' naar de
slijper zelf die nat wordt van de slijpsteen (die voortdurend met water werd begoten)
(?); - 6043 Plompe: botte; - 6044-5 ontset...treden: ik beweeg mijn bovenste
ledematen in kadans met het trappen van mijn voeten (om de slijpsteen aan het
draaien te houden) (WNT 10, 2062); - 6048 focken: passen, betamen; - i.m.1:
smodderingh: vuiligheid (Oudemans 1869-80, dl.6, 369-70); - smeersel: het vet; i.m.2: Waer...houden: m.a.w. waar het geluk moet komen, zich zal vestigen, daar
kan men hef niet uithouden (door het teveel aan volk dat zich ook op die plaats wil
ophouden); - i.m.2 sluit aan bij v.6027; - i.m.3: zijn Wint-klievers: m.a.w.: klieven
slechts de wind (en bereiken niets anders dan dat); - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70,
dl.1, 456 (met o.m. verwijzing naar Cats); - i.m.4 sluit aan bij v.6033; - i.m.5:
Vat...Wat: grijp naar iets, m.a.w. grijp de kans wanneer deze zich voordoet; - i.m.7:
i.m.7 sluit aan bij v.6044-5.

p.212
ANNOTATIE - 6049 je...jocken: je maakt gekheid, je bent grapjes aan het maken; 6050 'tspitsen: het scherpen, wetten; - 6051 niet...beet: helemaal niets; - 6052
deur-heen: volledig, door en door (WNT 3, 2977); - 6054 verdraeyt: bedrogen, bedod
(WNT 19, 1377); - 6055 Ooren...genaeyt: van ezelsoren voorzien (m.a.w. gefopt en
bedrogen) (WNT 11, 38); - 6056 Snegers: verstandigen, slimmerds; - mé...grijpen:
bij vastgrijpen; - 6057-8 Om...verslijt: om hem (de persoon met de aangenaaide
ezelsoren) voort te slepen, tot aan de slijpsteen waar hij geslepen wordt tot de kei
die in zijn hoofd rondtolt, weggesleten is (WNT 7, 2049-50 en 8, 1704); - 6059
'tSchijnt...benijdt: het schijnt dan alsof men het alleen op de kei heeft voorzien; 6060 lossen...Keyen: alle keien weghalen; - 6061 Koen: hier wellicht voor: flinke
kerel; - leyen: brengen, leiden; - 6062 aan...draey: bij het gedraai van de slijpsteen;
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rug; - 6068 schoor: hijs, schraag (WNT 14, 892); - 6070 Hangtje...swaar: weegt je
borst wat te zwaar door; - 6071 naar: dichterbij; - 6073 mooy...weven: mooi te
zwieren, te zwaaien (MW 9, 2066-7); - 6074-5 Of...'tgedroel: of om het woest
gespartel en gewriemel om los te raken, tegen te houden (WNT 3, 3477); - 6076
Is...meenen: spreek je zoals je denkt; - 6077 Soo...leenen: zo wil ik mezelf ter
beschikking stellen; - i.m.2: Hey...Geck: verwijst hier kennelijk naar de kei der
dwaasheid; wellicht wordt hier bedoeld: wanneer men, als men door de kei gekweld
wordt, hulp ('help-gebreck') inroept, dan geraakt men zijn gekheid, dwaasheid kwijt;
- i.m.3: 'groff' alludeert hier op 'Leelijck', 'fijn' op 'sonder pijn'; - i.m.3 sluit wellicht
met 'Leelijck' aan bij 'fraey' uit v.6063; - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij 'kijcken' uit v.6064;
- i.m.5: de betekenis is niet meteen duidelijk; met 'achter-deel' wordt wellicht het
'achterste' bedoeld: je achterste (waarop je bij het vallen terechtkomt) brengt je
voordeel bij wanneer je valt; - vgl. ook met de situatie in v.6064-75: Lubbert ligt met
zijn buik op de rug van Lammert om geslepen te worden; - i.m.6: vgl. p.99, i.m.3:
'Waer het met segghen te doen!'.

p.213
ANNOTATIE - 6078 Mop: sukkel (WNT 9, 1122); - 6079 lellen: oren (WNT 8, 1532);
- 6080 Huysso: vooruit (WNT 6, 1327); - peur-op: beweeg je wat omhoog, hef je
erop (WNT 12 1-2, 1446); - Plugge: lummel (WNT 12 1-2, 2804); - 6083 Botte-kaeck:
botterik; - 6084 By aldien: indien; - 6085 Datje...grouwen: zodat je in het vervolg
van het duwen en knijpen zou gruwen; - 6086 wonder wijs: bijzonder wijs; - 6087
wacht: verwacht, wacht op; - Slijpers Prijs: beloning voor de slijper; - 6089
het...Bot-ontgroven: het wegwerken van je domme botheid; - 6092 wend...soetjes:
draai maar lustig verder; - 6093 Voegdje...Voetjes: vgl. met v.6044-5; - 6094 me:
mijn; - 6095 Hooft-scheel: hersenpan; - 6096 men: mij; - 6098 let...Stick: let toch op
de zaak; - 6101 Nae begeeren: zoals het moet zijn en zoals je het verlangt; - 6102
van passe: geheel zoals het moet; - 6105 En...Smetten: en je hoeden voor een al
te zware toetakeling (vgl. WNT 10, 2066-7 en 14, 2141-3); - 6108 Laetme wijcken:
laat men jou niet snel weggaan, laat men jou niet snel los; - 6109 staen...kijcken:
staan te kijken; - i.m.2: in toepassing op v.6087-9 wordt hiermee bedoeld: wie
geslepen is, hoeft niet bij de slijper te worden gebracht; - i.m.2 sluit met 'schoone'
daarnaast ook aan bij 'vuyle' uit v.6090; - i.m.3: lichten swaer werck: maken zwaar
werk licht; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 155 en dl.3, 169 (met o.m. verwijzing
naar Servilius, Zegerus, Sartorius, Gruterus en De Brune); - i.m.4: i.m.4 sluit aan
bij v.6099; - i.m.5: voor...komen: voor zich krijgen (de bocht is eig. de kiel van het
schip, WNT 3, 16 en 70); m.a.w. even vaak als men dingen grijpt, zijn er dingen die
de grijpers voor zich krijgen; - i.m.5 sluit aan bij v.6104.

p.214
ANNOTATIE - 6110 Hier...doen: hier rond deze wondere bedoening; - 6112
van...rocken: van het wegslijpen (vgl. met v.6058) weg te halen; - 6113 Moeke:
meisje (WNT 9, 1013); - 6114 mooy gepluymt: bedoeld wordt: met een hoed met
mooie pluimen (cf. de gravure op p.214); - 6115 'tdrollig-dom: de gekke, domme
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streken; - beluymt: belacht, grapjes over maakt; - 6116 gins-aen: ginds, daarbij; 6117 Die...houwen: die zich op een komische manier vreemd gedra-
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gen; - 6118 Naer...pinck-oogh: volgens dat ik het kan bekijken met knipperende
ogen; - 6119 Staet...stil: m.a.w. schudden ze met hun hele lichaam; - 6120
laat...blijven: stop er nu maar mee (WNT 2, 2843); - 6121 mijn Dregert: mijn kruier,
wie mij draagt, i.c. Lammert; - 6122 Stelt...gelaets: maakt hij wat te veel omhaal
(WNT 4, 1027); - 6124 Aan...genoegen: aan het bekijken van dit tafereeltje heb ik
genoeg plezier; - 6125 Laat...ontvoegen: laat wat bij elkaar gevoegd was (cf. nl.
Lubbert die op Lammert lag), nu eens uit elkaar gaan (WNT 10, 2018); m.a.w. laat
mij Lubbert nu laten gaan; - 6126 jou Vocht: nl. het slijpwater; - 6127 onder-vleysje:
achterste; - mat: hier wellicht verkeerdelijk voor 'nat'; - 6128 muyle-knillen: gezichten
in je greep knellen (nl. om te slijpen); - 6130 Frick: oude sullige man (WNT 3, 4679);
- 6131 Leendt...Klick: maak even gebruik van die Leendert (een gebruikelijk boertige
eigennaam, hier ook in zinspeling met 'Leendt') met zijn kolfstok (WNT 7, 4038) (vgl.
met de man links op de voorgrond van de ets op p.215); - 6132 Vreeser: bangerik;
- 6133 Op...bogen: cf. nl. de figuur rechts op de voorgrond van de gravure op p.215;
- neer 'e bogen: neergebogen; - 6134 een lange wijl: reeds geruime tijd; - 6135 sen
Besjes: van zijn oude Besje, van zijn oudje, grootje; - 6136 snippend': knippend
(WNT 14, 2365); - diefse: vinnig (WNT 3, 2524); - 6138 'tHacke-Mesje: het hakmesje;
- Moer: moeder; - i.m.1: i.m.1 sluit wellicht aan bij v.6113-5: de 'jonge Moeke' en
de 'Ionckheer' behoren immers niet tot de stand van de slijper, de boeren of de
overige omstaanders, en zijn dus vreemden in deze context; - i.m.2: Het...pijn: het
is slechts een valse schijn van pijn die men heeft wanneer men zich spiegelt aan
de pijn van iemand anders; - i.m.2 sluit aan bij v.6113-9; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij
v.6124 waarin Lammert genoegen neemt met het bekijken van het slijpen zonder
zelf het scherpen te hebben ondervonden; - i.m.4: licht: gemakkelijk; - i.m.4 sluit
aan bij v.6124; - i.m.7: Een...naer: een schaar die graag knipt, hapt voortdurend
naar alles en nog wat.

p.215
ANNOTATIE - 6140-1 Om...beschricken: om zijn gezicht vol afkeer te trekken in een
plooi van bespotting of angst; - 6142-3 As...Stien: wanneer hij als nieuwigheid, voor
het eerst heeft zien scherpen aan de hand van een botte steen; - 6144 verschoonen:
verontschuldigen, zonder meer (zonder te betalen) laten gaan (WNT 20 2, 82-4); 6145 Mooye moeyte: flinke moeite; - loonen: vergoeden, belonen; - 6147 ongesint:
ontevreden (WNT 10, 1686); - 6148 verstreken: voorbij; - 6149 Laet...aen-gekeken:
kijk toe; - 6150 buyl-om-buygh: oneffenheden wegwerk (WNT 3, 1760); - i.m.1:
Goede...werek: m.a.w. met goed gereedschap alleen al is reeds de helft van het
werk gedaan; - i.m.3: ledigheyt: niets doen; - i.m.3 sluit aan bij v.6145-6; - i.m.4:
cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 225 en dl.3, 324 (met verwijzing naar Cats).

p.216
ANNOTATIE - 6152 Hebje...stooren: heb je zin, zonder dat je je boos maakt; - 6154
Kisse-ketse: het geluid van het vonkende en scherpende metaal op de steen (WNT
7, 3142; vgl. ook WNT 7, 3179 en 7, 2538); - dat het speet: dat het spat (WNT 14,
2658); - 6157 schijn...springen: nl. bij het trappen om de slijpsteen in beweging te
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houden; - 6161 by treden: bij het trappen; - 6163 Past...heugt: let erop dat je de
slijper in gedachten houdt; - 6168 Arent...Leen: de zangwijze
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verwijst naar Bredero's bekende 'Boeren Geselschap' (Bredero 1975, 47 en 1979b,
46-8); - 6169 Wachtje dan: hoed je er dan voor; - 6171-3 Wilt...Slijper: wil het
verkeerd zijn voorkomen aan de hand van (wat) de Botte Slijper (hier zegt); - 6175
Slijpers-Knil: de knelling, de greep van de slijper; - 6176-321 de in fractuur gezette
woorden kunnen achter elkaar als één zin worden gelezen: 'Kijckers: hoort hier dat
goedt rondt met Reden wijst/ en wett'/ om te weten wat plomp kan aerdigh spits
maken tot ciersel voor 'tVerstandt'; m.a.w. toeschouwers, verneem hier wat de
volkomen ronde, oprechte steen met verstand aanwijst en inscherpt opdat je zou
weten dat iets bots (m.n. de botte, ronde slijpsteen) toch bijzonder spits kan maken
ter verrijking van het verstand; - 6178 En...mee: en (niet alleen scharen en messen
maar) ook botte rommel en ander gerief; - 6179 bock...tree: vooroverbuig en trap;
- 6180 begost: aangevangen, begonnen; - 6181 met...Vree: met een zoete en
tevreden vrede; m.a.w. in alle vrede; - i.m.1: Beter...gelopen: m.a.w. het is beter
om iets te doen dan te nietsnutten; - i.m.1 sluit aan bij 'vlijtigh' uit v.6155; - i.m.2:
Palinghs-vellen: palingsvellen werden nl. gebruikt bij het herbinden van vlegels
(WNT 12 1-2, 222); - om-loopen: rondloopt, zwerft; - i.m.3: Deugt...Vreugt: deugdrijke
jeugd, gedenk de vreugde; - i.m.4: En meer: in v.6180 heet dit 'meer' de 'Kost'.

p.217
ANNOTATIE - 6183 opper-leden: bovenste ledematen; - 6184 in roeren: in beweging;
- wanneer...drille-been: met de benen beweeg; - 6186 Ick...fraey: ik let bijzonder
goed; - 6190 om...zy: opzij; - 6192 speet: spat; - 6195 mijn: mij; - na gerieff: om
geholpen te worden; - 6196 Soo...beminnen: bedoeld wordt: en mij dus ook met
hun welwillendheid begunstigen; - 6197 'tis...hart-geklieff: het is slechts slijpen dat
ik doe (?); - 6202 tobbelt: hobbelend ronddraait (WNT 17 1-2, 259); - kletst: maakt
een kletsend geluid; - kirst: knarst (WNT 7, 3138); - 6208 naet-gedraey: draaien van
de naad (nl. bij het naaien ervan); - 6209 Spelde-wercksters swaey: het klossen
van de kantwerksters; - 6211 'tSchijnt: het schijnt alsof ik enkel roest of aan het werk
ben (de slijpsteen die niet gebruikt wordt, krijgt immers vlug een roestige kleur); 6214 dienstig: behulpzame, nuttige (WNT 3, 2554-5); - naer: dichterbij; - 6215
Maeck...klaer: breng het nog eens in orde; - 6217 Soo...swaer: zo valt het terugkeren
mij niet zwaar; - 6220 Lijme-stand: dwaas, gek (WNT 8, 2337; zie hierover:
Vandenbroeck 1987c); - 6221 Redens-prangh: de knelling van het verstand; - i.m.2:
Baet-winnen...binnen: voordeel en winsten laat men binnen(komen); - i.m.2 sluit
aan bij v.6189-90; - i.m.3: Goet...hecht: rechtvaardigheid beklijft op een aangename
manier; - i.m.3 sluit met 'Goet Recht' aan bij v.6296; - i.m.4: Wat...wildt: m.a.w. wat
temt, maakt het wilde mat; - i.m.4 sluit met 'mildt' aan bij 'mildt' in v.6204 en bij het
woeste ronddraaien van de slijpsteen zoals beschreven in v.6201-3; - i.m.5:
Staegh...kan: gestaag doorgaan, vermag veel; - i.m.5 sluit aan bij 'staegh' uit v.6210;
- i.m.6: Bereck gebreck: overhandig, geef wat gebreken vertoont (WNT 2, 1862); i.m.6 sluit aan bij 6213-5; - i.m.7: kleden: rusten iemand uit, wapenen iemand,
voorzien hem van het nodige (?).

p.218
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6255 staat I: geriefd' ick; staat II: gerieff ick [perscorrectie in staat II: v.6255 maakt
nl. deel uit van het slijperslied waarvan de persoonsvormen in het presens staan].
ANNOTATIE - 6222 Onweetigh: onwetende, domme; - 6223 in...gangh: door de band,
doorgaans (WNT 4, 1370); - 6226 Spitse: scherpzinnige; - 6227 verbluft: overtroefd;
- 6229 vermuft: versuft, niet erg snugger (WNT 20 1, 1499-1500); - 6231-2 die...Bry:
die dingen uit een apotheek door elkaar mengen tot een brij in de klingelende vijzel;
- 6234 my...mist: laat me niet voorbijgaan, zorgt ervoor dat hij mij treft; - 6239
Die...droogh: die laten mijn slijpsteen niet droog worden (cf. nl. het slijpwater); 6241 Als...poogh: wanneer ik flink mijn best doe, mij inspan (WNT 12 1-2, 3036); 6243 Redelijcke Setters: verstandige zetters (van drukwerk); - 6246 swacke Leen:
lenige leden; - 6247 Die...klaert: die voor mij het lastige werkje opknappen; - 6249
Grage: begerige, gretige; - in...Rijck: bijzonder arm; - 6253 Soo...strijck: zodra ik
mijn gereedschap, mijn slijperswagen (WNT 17 1-2, 3727-8) neerzet; of ook: zodra
ik het gereedschap scherp (WNT 16, 47); - 6256 ontvlien: ontvluchten, uit de weg
gaan; - 6257 Als...gebien: wanneer betalers hun een opdracht geven; - 6261 plotse:
lompe, plompe (WNT 12 1-2, 2795); - Pelsers: bontwerkers, pelsbereiders (WNT
12 1-2, 1028); - i.m.2: Wis-leersaem: verstandig en leerzaam (MW 9, 2509); - i.m.3:
Kunst-bereckers Gunst-betreckers: wie reikt naar de kunst, trekt de gunstige
gezindheid (van de kopers) aan (WNT 2, 2248); - i.m.4: Sinne-Ploegers
Reden-voegers: zij die het vernuft doorploegen, zijn lieden die verstandige dingen
bijeenbrengen; - i.m.5: Varre Gissers Marre-missers: wie van ver gist, treft niet altijd
doel; de betekenis van 'marre' is hier niet duidelijk; - i.m.7: Vette...asen: vette (rijke)
bazen hebben het op mageren gemunt.

p.219
ANNOTATIE - 6264 recht: recht, geslepen (gereedschap); - 6267
Scheeps-kallefateraers: zij die de reten in het hout van een schip dichten (WNT 7,
946); - 6268 Duyge-kuypers: tonnenmakers, die de duigen, planken van een ton
bijeenvoegen; - 6270-1 Och...Kaers: ach, met weinig voedsel en met veel sneeuw
en ijs, zitten ze lusteloos bij het kaatslicht te suffen; - 6273 Droogscheerders:
droogscheren: het gelijk afsnijden van de opstaande draden of haren van een droog
laken (WNT 3, 3449); - 6274 snufjes: mode; - selden vol: zelden gevuld, steeds
hongerig; - 6275 Tappers krul: boze tappers (WNT 8, 482); - hol: gulzig,
onverzadigbaar (WNT 6, 874); - 6277 Dol: dolleman; - 6279 Reyne: eerlijke; die...gewendt: die zich ook tot mij richten; - 6280 en...endt: en drijven tenslotte een
ruilhandeltje (WNT 9, 197); - 6282 lorst: koopt op krediet (WNT 8, 2943); - luypt:
loert (WNT 8, 3253); - 6283 Tot...geschent: tot wie anderen kwaad deed, zelf ook
kwaad werd aangedaan; - 6285 Veylsters: verkoopsters; - 6286 Maffers: gekken,
dwazen; - 6287 Die...gereedt: die zorgen ervoor dat ik klaar sta; - 6288
Rom-krom-slom: wat krom is (vgl. WNT 14, 1866); - een Sneeljen om: de betekenis
is niet erg duidelijk: gaat het om een vechtpartij (vgl. nl. met i.m.4)?; - 6289 Dat...leet:
dat doet mij veel verdriet; - 6291 op't gevrosen: op het ijs; - 6294 kalt: babbelt; 6297 wonder klaer: bijzonder helder; - 6298 Beste-vaer: oude man; - 6299 Die...jaer:
die zestig jaar oud zijn; - 6301 Stracks: meteen; - Diefse Schaer: de betekenis is
niet meteen duidelijk: wordt met 'Schaer' hier schare, bende bedoeld dan heeft de
Slijper het hier mogelijk over zijn huidige stelende (diefs, want te weinig betalend?)
klantenkring (waarvan hij zich
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als brillenslijper -cf. v.6297-9- vanaf zou willen maken) (?); of moet 'Schaer' hier als
het oneerbaar werktuig (de slijper scherpt werkelijk ook scharen) worden beschouwd
waarmee men iemand afzet, besteelt, bedriegt (vgl. de zegsw.: 'daar hangt de schaar
uit', men wordt daar gesneden, d.i. afgezet; cf. WNT 14, 157) (?); - 6304 Wie...sin:
wie deze weetjes dan weten, die kennen nu ook wat ik weet; - 6305 Noyt...in: nooit
veins ik; - i.m.1: Goede...soecken: de betekenis is niet meteen duidelijk: goede en
kloeke kerels zoeken op een moeizame manier (?); sluit dan wellicht aan bij
v.6268-71; - i.m.2: Schralen Dalen: mageren gaan ten onder; - i.m.3: Reuyl-vodders
Bedodders: voddeventen die zich met ruilen bezighouden, zijn bedriegers; - i.m.4:
Twisters Quisters: twisters zijn ruziemakers (vgl. Plokker 1984, 201) of ook: zijn
verspillers; in lichtjes gevarieerde vorm ook te vinden in Harrebomée 1856-70, dl.2,
350 ('Twist Verkwist' met o.m. verwijzing naar Gruterus en Cats); - i.m.6: vgl. p.56,
i.m.5: 'Elck by 'tsijn/ groff by groff/ en fijn by fijn'; - i.m.6 sluit aan bij v.6297: het fijne
slijpen van de brillemaker, valt niet te vergelijken met het ruwe slijpen van de
scharesliep; - i.m.7: Aerdigh...vergeten: goede kennis maakt de onwetendheid
geringer (WNT 3, 3741-2).

p.220
VARIANTEN - De gereproduceerde p.220 geeft staat II van buitenvorm Ee weer naar
het exemplaar 50.
6315 staat I: verloff. ; staat II: verloff; [wellicht een perscorrectie in staat II; vgl. nl.
met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van r.6373 op p.221 van dezelfde
buitenvorm Ee].
ANNOTATIE - 6306 Bescharpmen...meest: maakt men het meest de geest en het
verstand scherp; - 6307 om goed-lofs-gewin: om goede lof te krijgen; - 6309
laet-dunckig: verwaand; - 6310 Trantelt: slentert, kuiert (WNT 17 1-2, 2048); - 6312-3
Soo...Naem: zo kan je je verstand laten uitbroeden tot meerdere eer van je naam
en faam; - 6316 wappert: zwiert; - na'tHoff: naar het hof; - 6317 Sloovers: zij die
zich uitsloven; - by het groff: bij het grove werk; - 6321 VAT... VATT': grijp datgene
wat verstandig is, dat beklijft; - 6322 bereyden: klaarmaken; - 6324 Dies: daarom;
- 6326 Sinne-Koppen: kerels met herssenen; - 6329 om Goet Oordeel: opdat men
goed zou oordelen; - 6330 Veel...hoop-werck: veel doen heeft heel wat gepresteerd
werk als resultaat; - 6331 plat...geseyt: ronduit gezegd ('plat' hier i.t.t. 'Ronde' uit r.
6332); - 6333-4 die...be-omme-komen: om de wereld al schreiend te doorgaan; i.m.1: Al-om mal-dom: overal malligheid; - i.m.2: Hofs-Loff, Lofs-Hoff: de precieze
betekenis van deze 'Spielerei' is niet duidelijk; kennelijk wordt het hof hier met lof
in verband gebracht.

p.221
VARIANTEN - De gereproduceerde p.221 geeft staat II van buitenvorm Ee weer naar
het exemplaar 50.
6373-4 staat I: Driederley Hoovaerdigen schuylter inde // Menschery; staat II:
Driederley Hoovaerdighen schuylen inde // Menschery [perscorrectie in staat II].
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ANNOTATIE - 6343 nae: nabij; - 6345 keer-weer: cf. het cyclische karakter van de tijd
(zie Melissen 1981-2); - 6346 slijten: ten onder brengen, ombrengen (WNT 14,
1757); - 6350 Rond...Boven: het ronde (de ronde wereld en de tijd) heeft een bovenen onderkant (draait voortdurend rond); - 6352 Al-om...Al: kennelijk om de
alomtegenwoordige onstandvastigheid aan te duiden; - 6357
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Blijdigh...Ledigh: kennelijk dienen deze regels ook horizontaal te worden gelezen
en betekenen dan ook zoveel als: groot en hoog (m.a.w. de hooggeplaatsten, de
machtigen) zijn blij ('Blijdigh') en leven volgens de goede zedelijkheid; wie zich onder
hen bevindt ('Midden-Tusschen'), is steeds op zijn hoede en houdt zich van elk
gevaar weg ('Mijdigh'; vgl. WNT 9, 704); de laaggeplaatsten evenwel (het uitschot;
'Kleyn-Onder') zijn zij die het erg te verduren krijgen, die lijden ('Lijdigh') maar ook
die nietsdoen en dus nietsnutten zijn ('Ledigh'); - 6363 Wanneermer...gaen: wanneer
men moet sterven; - 6364-6 Grijp...raeckt: grijp wat je niet kent uit (op de slijpsteen)
gedraaide (en dus ook: geslepen; vgl. MW 9, 2144) Wet-spreuken (scherpende
spreuken, maar ook spreuken met het statuut van een wet) voor wie het aangaat;
- 6367 Wetten wetten: wetten maken scherp; - 6373-4 Driederley...Menschery: drie
soorten hovaardigen vindt men in de mensheid; - i.m.1: Al broos Altoos: alles is
altijd broos; - de vanitas-gedachte sluit hier kennelijk aan bij het begrip wereld; i.m.2: Sleet eet: m.a.w. slijtage vreet; - i.m.3: Sonder...Loff: zonder dat er reden
voor is, komt er geen lof; - i.m.3 sluit met 'stoff' aan bij r.6348-9; - i.m.4: Is't...weer:
kennelijk ter suggestie van het voortdurend draaien: gaat het er niet overal om om
rond te draaien, en om dan weer terug te draaien en vervolgens weer om te draaien;
- i.m.4 sluit aan bij v.6350-1; - i.m.5: Elcken...voort: m.a.w. elke dag brengt zijn eigen
zorgen mee; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 114 (met verwijzing naar Gruterus;
vgl. ook Mt.6, 34); - i.m.7: Wis...wis: bedoeld wordt hier wellicht: zekerheid was er
wel, was er wel zekerheid?; m.a.w. niets is zeker ook al denkt men dat er zekerheid
is; - i.m.7 sluit dan ook aan bij de onzekerheid en onstandvastigheid van de wereld;
- i.m.8: i.m.8 sluit aan bij v.6369-70; - i.m.9: By...harten: vanuit zijn eigen gesteltenis
kent men de anderen (m.a.w. men moet zichzelf als maatstaf nemen voor de
anderen); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 286 en Stoett 1943, dl.1, 327, nr. 854; i.m.9 sluit aan bij v.6373-5.

p.222
ANNOTATIE - 6379 heeft Haet: heeft last van afgunst, nijd; - 6381 heeft smaet: wordt
veracht; - 6382 niet...stoet: duurt niet lang; - 6397 Naeuwe: i.t.t. 'Wijde' uit v.6390;
- i.m.1: wachje: wees op je hoede; - i.m.2: Heel...Landt: vlug met de handen (in het
werk) en graag, snel (WNT 7, 4493) in het eten, krijgt in menig land een plaats (vgl.
WNT 5, 1759); vgl. met p.227, i.m.4: 'Knap eten, ras wercken, // Zijn goede
op-mercken'; - i.m.3: ghedijdt best: levert het meeste voordeel op; - i.m.4: Gaet...mis:
loopt zelden verkeerd; - i.m.5: rechten niet: gaan krom, of ook: staan niet op hun
recht.

p.223
VARIANTEN - De gereproduceerde p.223 geeft staat II van binnenvorm Ee weer naar
het exemplaar 50.
6422 staat I: Meer dan al de Handen doen; staat II: Meer dan al veel Handen
doen [perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in sraat
II van v.6255 op p.218 van dezelfde binnenvorm Ee].
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'Neep-kluytjes' in zijn Sinne-mal; Van de Venne 1623, 101-9); - van OORSAKEN:
rond redenen, m.b.t. redenen; - 6405-7 Oorsaeck...Godlijck: reden hebben
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om boos te zijn en men is het niet, is goddelijk, is typisch voor god; - niet...zijnde:
zonder dat men gestoord wordt; - 6409 en...vergrammen: en zich dan ook boos
maken; - 6411 om...zijn: om wel tevreden te zijn; - 6412 ende...blijvende: en toch
blijft men vinnig stuurs; - 6414 Waer...waer: indien de waarheid waar was (m.a.w.
men kan de waarheid niet kennen); - 6415 al 'tBeduyen: de gehele verklaring; 6418 Ergens...Kust: ergens anders; - 6419 door het ronde: terwijl hij ronddraait; 6420 dan...Monde: dan scherp ik met mijn mond, door mijn woorden; - 6421 spoen:
voortbrengen, tot stand brengen (WNT 14, 2900); - 6427 BOT AF: de Botte Slijper
gaat weg; mogelijk echter ook te lezen in het licht van v.6426: wacht tot ik nog eens
het botte wegslijp; - die...Wett-Streken: die niet voldoende zijn geslepen (getroffen)
door het ronde slijpen (het houden tegen de ronde slijpsteen), of ook: die niet genoeg
getroffen zijn door de scherpslijpende terechtwijzigingen (WNT 15, 2140-1); - voegen:
begeven; - Spoor: op de weg; - Fleemen: vleien; - sal op-scharpen: zal scherpen,
slijpen; - mael: keer; - bescheydelijck: duidelijk, onmiskenbaar (WNT 2, 1964); af-gescheyden: weggegaan; - lijdsame Stee-houwers: verduldige mensen die hier
blijven staan; - i.m.1: cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 79 (met o.m. verwijzing naar
Gruterus); - i.m.1 sluit aan bij v.6405-13; - i.m.2: Lijdt...Quaedt: verdraag wat kwaad
is en ga het uit de weg; - i.m.3: By...winnery: in de menigte kan men winst maken
(vgl. met Van de Vennes grisaille 'Bij het volck is de Neering', Plokker 1984, 74-5,
nr.22); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 393 (met o.m. verwijzing naar Servilius,
Gruterus, Cats en De Brune); - i.m.4: om...wil: met het oog op verbetering; - i.m.4
sluit aan bij v.6419-20.

p.224
VARIANTEN - De gereproduceerde p.224 geeft staat II van buitenvorm Ee weer naar
het exemplaar 50.
6454 staat I: been-gereck; staat II: bien-gereck [wellicht een perscorrectie in staat
II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van r.6373 op p.221 van
dezelfde buitenvorm Ee); ook in andere drukvormen komt de wijziging van 'ee' tot
'ie' voor: vgl. met het variantencommentaar bij v.7287 op p.254 van binnenvorm Ii
en bij v.8017 op p.279 van binnenvorm Mm].
ANNOTATIE - 6431 lincken: wegsluipen, weggaan; - 6432 Smet: oneer (die Lubbert
werd aangedaan); - verdrincken: wegdrinken; - 6433 de moedt: het gemoed, of ook:
je boosheid (WNT 9, 912-5); - 6434 verspoelt: weggespoeld; - 6436 onbelompe:
onbehouwen, lompe, plompe (WNT 10, 996); - Mompe: bedriegerijen (?) (vgl. WNT
9, 1053); - 6438 pijpt: piept, knarst (WNT 12 1-2, 1743); - 6439 gaauwste: snuggerste,
schranderste; - 6440 Weest...naauwste: 'ruymste' en 'naauwste' worden hier kennelijk
gebezigd om twee uitersten aan te geven; - 6442 goed-rond: oprecht, rechtuit, eerlijk;
- van pas: zoals het hoort; - 6444 Daarmen...vresen: waar men bang is, ook zonder
dat er reden voor is; - 6445 gejuck: jeuksel; - 6446 Sel...mijn: zal ik van mij afzetten;
- 6450 Wijs...van: wijs ik het af en doe het niet; - 6451 Lammen Schoorder: lamme
(in toespeling op Lammens naam) kerel die mij op je rug schoof; - 6451-2
laat...treuren: laat ons naar de vreugde begeven en het getreur achterwege laten
(WNT 12 1-2, 1446); - 6453 Helper...help-gebreck: jij die mij ter hulp kwam toen ik
hulp nodig had (vgl. de grisaille 'Help gebreck!', Plokker 1984, 250-1, nr.107); - 6454
Maack...bien-gereck: strek je voeten en benen (nl. om vlug te lopen); - 6456
verleuren: verspillen, verloren laten gaan (WNT 20 1, 830); -
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verluymen: versuffen, verdoen, verluieren (WNT 20 1, 1047); - 6457 eens...keer:
zich eens afwendt, ter neer gaat; - 6458 Noyt...meer: nooit komt het nog pronken
(WNT 3, 1015); - 6459 mit...veeghje: snel, vlug; - 6460 'trechte: het juiste; - i.m.1:
Daer...vinden: waar men iets in een goede toestand heeft achtergelaten, daar behoort
men het niet in slechte omstandigheden terug te vinden; - vgl. met p. 113, i.m.5:
'Daermen 'twel heeft gelaten/ vindtmen het weder niet qualijck'; - i.m.1 sluit wellicht
nog aan bij v.6430 van de vorige pagina; - i.m.2: Leet ontreet: leed maakt iemand
zonder verstand; - i.m.4: juckt: jeukt; - Dreck: aan drek; - i.m.4 sluit met 'juckt' aan
bij 'gejuck' uit v.6445; - i.m.5: Hou...van: m.a.w. hou het nu eens vast, laat het dan
weer los; - i.m.5 sluit aan bij v.6448-50; - i.m.6: Leendt...'tGemeen: span je in voor
het algemeen welzijn; - i.m.6 sluit aan bij v.6454; - i.m.7: nijpt: knijpt (en dus:
toehapt).

p.225
ANNOTATIE - 6463 Koom...licken: kom er gauw ook van profiteren (WNT 7, 1338); 6464 een Duympje schicken: een beetje opschuiven, plaats maken; - 6465 Als...win:
als ik maar een plaatsje krijg; - 6467 By...kruycke: basterdvloek (WNT 4, 250); 6468 Of...miendt: indien ruzie daaruit zou voortkomen omwille van wie je bemint
(WNT 8, 65 en 9, 380-1); - 6470 harachter: loop heen (?) (vgl. WNT 6, 585); - 6471
om'tjockjes: voor de grap; - 6472 Sacker-Bocksen: vgl. sapperdebroek (vgl. WNT
3, 275-7 en 14, 25 en 101); - by Sock-jes: bij mijn sokken; - 6476
voor...onder-steeckje: dat ik jou je meisje afsnoep (WNT 10, 1475); - 6477 op een
nieuw: opnieuw; - 6478 Danckje...gadieuw: je danken en afscheid nemen (WNT 1,
814); - 6479 gaeje stappe: ga je weg; - 6480 niet...snappe: geen gebabbel meer; 6481 'khim: blijkbaar schraapt Lammert zich de keel; - plug: kerel, schelm (WNT 12
1-2, 2804); - 6483 verschoten: voorgeschoten; - 6484 'e goten: gegoten; - 6485
Asjet hebt: wanneer je het geld hebt; - 6486 burgt...meer: leen niet meer, sta niet
meer borg voor een ander; - 6487 'Ksel...halen: ik zal mijn schade, mijn deel nog
eens komen ophalen; - i.m.1: Schick...geschickte: maak plaats voor wie dat waard
is; - i.m.2: Eer-gunst: eer en welwillende gezindheid; - i.m.5: Goet...gewesenheyt:
m.a.w. een afscheid in alle vriendschap geeft aan dat wat voorbij is, goed geweest
is; - i.m.6: i.m.6 sluit aan bij 'snappe' uit v.6480; - i.m.7: Laet...stoot: laat de bol
rollen voor deze ergens tegen aan stoot (wellicht ontleend aan de gangbare regel
in verschillende balspelen); - i.m.7 sluit aan bij v.6481 waarin Lammert Lubbert nog
tracht te weerhouden; - i.m.8: Alle...Ghebroers: m.a.w. in geldzaken kent men geen
vrienden; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 52 (met o.m. verwijzing naar Gruterus);
- i.m.9: onlijdelick: niet te dulden (WNT 10, 1718-9); - i.m.10: i.m.10 sluit aan bij de
inhoud van het vorige in margine.

p.226
ANNOTATIE - 6489 Schuym-Gesel: klaploper, parasiet; - 6490 treet wel: het ga je
goed; - 6491 Loop...winden: loop heen (met de wind in de zeilen); - 6492 keumt:
komt; - 6495 baten: voordeel bijbrengen; - 6497 veeltijds: meestal; - 6498
Alsmer...gast: wanneer men hen geeft of als gasten uitnodigt; - 6500 Eer...ontwijcken:
vooraleer ik geen tijd meer heb; - 6501 staan...woort: houden hun woord; - 6503-4
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(tot daar); - 6507 hoe vaarje: hoe gaat het met jullie; - 6508 Mach...tasten: mag ik
wel aan je deur kloppen (WNT 16, 1026); - 6509 open Hoff: vrije toegang; - 6510
mit...loff: omdat ik honger heb (eig. met de toelating van de honger, WNT 8, 2580);
- 6511 Gieldert: bedelaar; - 6513 Staatet...vry: is het je zo toegestaan; - i.m.1:
Die...kan: die een lange tijd op zijn uitgeleend geld wil wachten; - i.m.2:
Ander...quaedt: m.a.w. het bezit van iemand anders (m.n. het geld dat geleend of
voorgeschoten wordt) vult het tekort aan dat anderen hebben; dit is slecht; - i.m.3:
i.m.3 sluit aan bij v.6493-4; - i.m.4: wert...verdriet: m.a.w. blijft niet langer een vriend
in moeilijke omstandigheden; - i.m.5: inder daedt: in zijn daden; - i.m.6:
Veel...aen-halens: m.a.w. ken je veel mensen, dan word je vaak uitgenodigd (?); i.m.6 sluit aan bij 'Kennis' uit v.6505; - i.m.7: i.m.7 sluit wellicht aan bij v.6504-5; i.m.8: Noodt...Broodt: behoeftigheid zoekt naar brood (eig. nodigt brood uit); - vgl.
met 'Nood zoekt brood': Harrebomée 1856-70, dl.1, 97 (met o.m. verwijzing naar
Servilius en Gruterus); - i.m.8 sluit aan bij v.6510; - i.m.9: Vrye...Bouten: vrijmoedige
stoutmoedigen krijgen voedsel; - i.m.10: nood: uitnodigt; - i.m.11: Vrijheid wordt
o

graag met blijheid in verband gebracht: vgl. b.v. met fol.[††]3r , i.m.3: 'Ly bly by vry'
of met p.74, i.m.5: 'Vry by Bly'; - i.m.12: i.m.12 sluit aan bij v.6513-4.

p.227
ANNOTATIE - 6515 sollen: spotten, of ook vleien (WNT 14, 2495-6); - 6519 Fooy:
afscheidsdronk (WNT 3, 4622); - 6520 proncken: pralen (zonder de drank en spijzen
aan te raken; vgl. nl. v.6521-2) (vgl. Coigneau 1980-3, dl.2, 298, n.117); - 6521 heus:
hoffelijk, maar ook oprecht (WNT 6, 712-4); - hartigh: flink; - 6522 tast: grijpt, toetast;
- 6524 wippen: heft en weer neerzet; - Wannen: wan waarmee door het voortdurend
schudden het kaf van het koren wordt gescheiden; - 6525 slinger-vuyst: de vuisten
slingert (om aan te duiden hoe gretig men eet); - 6526 begruyst: bemorst, bevuild;
- 6527 Gruyse-muyl: morspot; - 6528 sonder hortjes: zonder ophouden, aan één
stuk door; - 6531 scheyen: weggaan; - 6534 Dwers...krom: m.a.w. langs alle hoeken
en kanten; - 6535 belenden: aankomen; - 6537 Lichtje Broock: sta op; - 6541 Heugen:
in gedachten houden, herinneren; - noo: uitnodig; - 6542 Soo: zooi; - i.m.1: lijden:
ondergaan; - i.m.2: een reys: eens; - of...waer: alsof het de laatste keer is; - i.m.4:
op-mercken: eigenschappen; - vgl. de glosse ook met p.222, i.m.2: 'Heel ras in
Handt, // En knap in Tandt, // Die krijgt een standt // In menigh Landt'; - i.m.5:
'tHoff...Wijsheyt: het hof van Holland; - i.m.7: doodtachtigh: naar de dood, lijkachtig;
- i.m.7 in lichtjes gevarieerde vorm ook te vinden bij Gruterus, Sartorius en De Brune
(Harrebomée 1856-70, dl.1, 117).

p.228
ANNOTATIE - 6543 niet...siertje: helemaal niets; - 6545 Beet...Broekje: een beet (eten)
voor een brokje (eten); m.a.w. een dienst voor een wederdienst; - 6547 noon
weeromme: op zijn beurt uitnodigen; - 6548 Slecht...komme: ik zou er dan slecht
vanaf komen; - 6550 Voorje...meer: voor je welwillende gezindheid nu en in de
toekomst; - 6551 Dat...schaffen: indien ik voor jou wat op tafel zou zetten (WNT 14,
211); - 6553-4 As...dé: wanneer ik ook niet precies zou doen zoals jij (nu) voor mij
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Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

196

verlenger: jij die je tijd hier verlengt, die je hier zo lang ophoudt; - vale: onnozele, of
ook valse (WNT 18, 19); - 6560 Vlotter: iemand die weggaat; - 6561 vlot: vloeit,
stroomt (WNT 21, 2434); - 6563 op...spillen: op je benen; - 6564 heenen drillen:
weggaan; - 6565 Danck-heb: heb dank; - 6570 Wiltet...slaan: schrijf het aan de
kermis toe; - 6571 Schuymert: gericht tot Lammert: klaploper, parasiet; - i.m.2:
mangelen: ruilen, inwisselen; - i.m.5: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 253 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus, David, Sartorius en Cats); - i.m.6: beteerde: met teer
besmeurde, ingesmeerde; - heuyck: mantel; - de uitdrukking staat hier voor moeilijk
en waggelend lopen (WNT 6, 1222, 8, 3257-8 en 16, 1210); - i.m.7: Het...doen: het
is goed om voor dankbare lieden iets deugdzaams te doen.

p.229
VARIANTEN - De gereproduceerde p.229 geeft staat II van buitenvorm Ff weer naar
het exemplaar 50.
i.m.12: staat I: Wie de Profijten alleen // wil hebbê; staat II: Wie de Winste alleen
// wil hebbê [kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat II van v.6687 op p.232 van dezelfde buitenvorm Ff].
ANNOTATIE - 6572 mijn...spénen: mij van jou verwijderen (WNT 14, 2736); - 6573
tijgh...been: begin maar te stappen, stap maat op; - 6575 al goelick: wees een beetje
vriendelijk; - veeghje Monckje: veeg je mond af; - 6576 'tGeltje...Dronckje: het brengt
je nog een laatste dronk op (nl. met wat je van je lippen veegt) (WNT 4, 1073); 6578 leppigh: bits, onvriendelijk (WNT 8, 1601); - 6579 Al genavent: goedenavond
allemaal; - 6580 verdienden: nl. om nog eens te komen eten; - 6581 In...tijdt:
binnenkort of over enige tijd; - 6584 bey...Schoenen: je beide schoenen; - 6587
Brengh...Soet: draag je Soetje; - 6588 't Schevelingh: te Scheveningen; - 6590 Foolt:
knuffel; - 6591 niet...plassen: er wordt hier niet natgemaakt; - 6593 help gebreck:
behoefte aan hulp; - 6598 zijn...vlot: zijn al weg; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.6571-4:
Soetjei toont zich daar 'Al te lustigh'; - i.m.2: spoedigh: vlug, gehaast; - i.m.2 sluit
aan bij v.6574; - i.m.3: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 173 en dl.3, 175-6 (met o.m.
verwijzingen naar Zegerus en Gruterus); - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.6576; - i.m.5:
gelt: betaalt; - vgl. echter ook met p.255, i.m.4: 'Daermen niet gerekent wert
behoeftmen niet te gelden'; - i.m.6: hachten: stukken vlees (WNT 21, 1619); Harrebomée 1856-70, dl.1, 273 licht dit gezegde verder toe met: 'In de uitspraak
van hacht wordt de t wel eens weggelaten, en in het schrift vergeten. Het is daarom
geen bewijs dat hacht voor hach zou moeten gelden. Een hacht is een dik stuk, en
eene hach eene gevaarlijke waging'; - i.m.7: behoeft...wesen: nl. omdat hij wat hij
krijgt dan ook verdient; - i.m.8: i.m.8 sluit aan bij v.6580; - i.m.10: Koel...Behout:
koelte en zout bewaart.

p.230
VARIANTEN - De gereproduceerde p.230 geeft staat II van binnenvorm Ff weer naar
het exemplaar 50.
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II (staat I > staat II) ofwel om zetselschade in staat I (staat II > staat 1)].
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ANNOTATIE - 6601 schier: bijna, nagenoeg; - 6602 Muff: suf; - maff; krachteloos,
slap; - mals: krachteloos, weerloos, week; - 6604 Hoe na: hoezo nu; woudjet...op-koopen: wou je het allemaal opkopen; - 6607 veegh: sneer; schampe-schootje: schampschootje, steek onder water; - 6608 op...Brootje:
voorgeschoteld, onder de neus geduwd; - 6611 mijn Vaar: mijn kerel; - Laat...bezyen:
laat het schimpen nu maar achterwege; - 6612 gedyen: naar toe leiden (WNT 4,
606); - 6615 Grasjes knoopen: het knopen van grasstengels was een amoureus
tijdverdrijf: sprong de knoop niet los in de warme handpalm dan zouden de partners
elkaar trouw blijven (De Roever 1891, 101); - 6616 Biesjes-groente: groen van
biezen (WNT 2, 2553); - 6618 Beck'le: zingen (WNT 2, 1584); - Seumer-Taal: geluid
van de zomer, zomerlied; - 6623 Met...Tortel-bortel-Duyfjes: samen met de
tuimelende tortelduifjes (WNT 3, 629); - 6625 Quackels: van de kwartels (WNT 8,
675); - quickme dit: onomatopeïsch ter aanduiding van het geluid van de kwartel
(WNT 8, 806); - i.m.1: Volck...ripje: mensen, glip je weg, dan rep je je weg (WNT
13, 580); - i.m.2: Versit verhit: wanneer men zich verplaatst, krijgt men het warm; i.m.2 sluit aan bij v.6603; - i.m.3: Dingers: wie op de prijs probeert af te dingen; i.m.5: Wei-lustige: vrolijk gezinden; - Wt...muyten: uit je gevangenis, uit je kooi; Om...Spruyten: de betekenis is niet duidelijk: om je te verlustigen in de natuur en
bij wat ze voortbrengt (?); - i.m.5 sluit aan bij v.6613; - i.m.6: cf. Harrebomée 1856-70,
dl.1, 44 (met o.m. verwijzingen naar Zegerus, Sartorius, David, Gruterus, Cats en
De Brune); - i.m.7: is Mildt: schenkt nl. veel (hier voor het luide gezang van de vogels
in het wild); - i.m.8: Sanck...Wippel: kennelijk wordt in deze glosse de wilde
vogelzang aangeduid; het gezang van de voortdurend rondwippende vogels ('Hippel',
'Pippel', enz.) heeft vele en lange klanken ('Sanck lanck klanck') die niet te vatten
zijn ('Klanck sonder Vanck').

p.231
ANNOTATIE - 6627 hippel-Aackster: rondwippende ekster (WNT 6, 764 en WNT 1,
suppl., 5-6); - 6628 Krenge-laackster: die lijken veracht, die bij lijken schreeuwt (?)
(WNT 8, 939); - 6631 slechte: eenvoudige, of ook: lelijke; - 6633 Mosjes: musjes; geyl: men beschouwde mussen nl. als bijzonder geil; - getier: getsjilp; - 6636
quaack-kaack schreeuwen: kwakend geschreeuw; - 6637 schouwe: schuwe; - 6638
slechte wijs: eenvoudige roep, zangwijsje; - 6639 Vleugel-reppen: vlug bewegen
van de vleugels, vliegen; - 6640 kleppen: geklepper; - 6641 Sparrewer: sperwer; 6643 soek-hoeks: onomatopeïsch ter aanduiding van de roep van de koekoek; Quinken: zingen (WNT 8, 811-2); - 6644 'twilde drille-klincken: trillende gezang van
de vogels in het wild, de vrije natuur; - 6645 Die...vreugt: die allemaal samen een
vreugde voortbrengen; - 6649 sonder geck: zonder gekkigheid; - 6652 tieren:
opdreunen; - 6653 wilde Mal: wilde malligheid; - 6654 Duyen...niemendal: beduiden
meer dan helemaal niets; - 6656 Quam...vooren: kwam mij toevallig een paneel
onder ogen; - 6657 Tot: bij; - 6659 Daar...dat: het is daaruit dat; - nieu versinnen:
nieuw idee; - i.m.1: swicht: wijkt gemakkelijk; - i.m.4: Slecht...Recht: eenvoud schijnt
oprecht, goed te zijn; - i.m.6: Koeck-koecke...vangen: lett.: het gluren naar de
koekoek is niet hetzelfde als het vangen van een uil, maar ook: suffen, soezen (WNT
7, 4913-4) is niet hetzelfde als een dutje doen (WNT 17 3, 47); - i.m.7: swaren:
zwaarmoedige; - i.m.8: onluydbaer: zonder geluid, niet hoorbaar (WNT 8, 3213); dies: daarom; - gebruycksaem: te gebruiken, geschikt; - i.m.9: doen Oude uyt-mallen:
laten de oude invallen naar buiten komen in al hun gekheid.
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p.232
VARIANTEN - De gereproduceerde p.232 geeft staat II van buitenvorm Ff weer naar
het exemplaar 50.
6687 staat I: met nietigh gaapen; staat II: met nichtigh gaapen [perscorrectie in
staat II: 'nietigh' heeft een weinig zinvolle betekenis i.t.t. 'nichtigh' (met de betekenis
van 'aandachtig, ijverig'; WNT 9, 1932 en 1686); het woord 'nichtigh' komt in de
Belacchende Werelt trouwens nog voor: cf. p.188, v.5376].
ANNOTATIE - 6661 Strijckers... Geest: want het waardevolle verstand van die
penseelveger (WNT 16, 38); - 6662 gebootst: uitgebeeld (De Pauw-van Veen 1969,
224-6); - verscheyen Beest: verschillende dieren; - 6663 Grillen: wonderlijke invallen;
- 6664 wat...willen: wat gekheid uit halen; - 6668 Esels: schildersezel; - 6669 Iaase:
ja, zij doen dat; - 'tleeck...sot: het leek één en al gekkigheid; - 6670 Rot: rat; - 6671
Noch...stond: daarnaast stond er nog; - 6676 'tLinde Goedje: het stuk linnen; - 6677
Burger-achtigh: als bij burgers; - dier: kostbaar; - slecht: eenvoudig, streng (?); 6678 Meerder...plecht: meer dan het vroeger de gewoonte was; - 6679 Puysje:
poesje; - 6680 Hongt: hond; - ritsigh: geil, wellustig (cf. p.233, i.m.2: 'Katten en
Honden geyl'); - 6681 Vilt: vilthoed; - Lubben: geplooide halskraag en omslagen
(WNT 8, 3107); - 6684 om winst: nl. met het oog op de voortplanting; - vergaren: bij
elkaar komen; - 6686 Voort...gelijckery: iets wat op hen gelijkt voort te brengen; 6687 met...gaapen: door aandachtig toe te kijken (WNT 9, 1686); - 6688 Gaauw:
gezwind; - 6689 al...mooye-maal: in hun schoonheid rond te draaien; - 6690 Eel
Proncke-fy-kaal: adellijk pronkgewaad ('Proncke-fy-kaal' als verbastering van
pontificaal (WNT 12 1-2, 3301-2) verwijst meteen ook naar het pralerige karakter
van de kleding en laakt deze tegelijk ook als 'kaal'); - i.m.3: bezielde Lijven: levende
mensen; - i.m.4: Dese Af-beeldinghe: cf. de gravure op p.233; - bescheydene:
verstandige (WNT 2, 1959); - aen-sienders: toeschouwers, beschouwers; - op-nemen:
opvatten; - onsienlijck: zonder dat men het (in werkelijkheid) ziet; - door't aensien:
door de voorstelling; - om...krijghen: om een afbeelding te krijgen; - dat...vat: lett.:
dat naar de zeven ondeugden helt en grijpt (WNT 18, 935), m.a.w. dat met de zeven
ondeugden in verband kan worden gebracht.

p.233
ANNOTATIE - 6691 Nieuwe Tooydse: op de wijze van de nieuwe tooi, mode; - 6692
verêeren: eer bewijzen; - 6693 rechtschaffen slim: werkelijk erg (?) (WNT 12 3, 614
en 14, 1777); - 6694 Sim: aap; - 6696 bedrijven: uitvoeren; - 6697 Wat...Satijn: wat
kunnen fluweel en satijn teweegbrengen; - 6699 Wijder: verder; - 6700 'tbeestigh
marre: het rondtalmen, ronddrentelen van de dieren (WNT 9, 262); - 6701 met
wongder: met verwondering; - i.m.1: de...feylen: de zeven ondeugden; - af-prijsen:
afkeuren, afraden.

p.234
ANNOTATIE - 6703 Muts belompen: een gefatsoeneerde, verfijnde muts (vgl. WNT
10, 996); - 6704 Palt-Rock: met bont omzoomd bovenkleed (WNT 12 1-2, 251); -
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veenkinkels (WNT 7, 1648-9); - 6709-10 Voor...Schoot: als bedek-
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king voor wat bloot is (voor het blote hoofd) of ter bescherming van de schoot (op
de gravure houdt de zeug nl. het hoedje voor de schoot); - 6711 Hoetjes-leuyf: brede
rand van de hoed (WNT 8, 3227); - 6713 Lange...Muyl: lange oren en smalle snuiten;
- 6715 mit knollen: ook op de gravure heeft de zeug enkele knollen boven haar rok
gehangen; het andere zwijn heeft enkele rapen in de voorpoot; - 6716 Om...vollen:
om de buik en maag te vullen (WNT 13, 1379); - 6717 Grage: begerige; - 6718
knap-op: wat men kan opeten, voedsel; - 6719 in spijt van: ondanks, in weerwil van;
- 6720 voeren: brengen, presenteren, ten tonele voeren; - 6722 In...Armesijn: in
kleren van damast of oosterse zijde (WNT 2, 689); - 6724 Schilder-malen: schilderen,
maar daarbij (door de dubbele betekenis van malen) ook met de bijgedachte aan
het schilderen van gekkigheid (WNT 9, 144-5); - 6725 'kWeet...staan: ik weet niet
waar men het haalt dat men in de kunst ziet afgebeeld; - 6730 Als...gemeen: zoals
dit bij een deuntje vaak het geval is; - 6731 hangde: handen; - 6732 Dat...raacken:
dat precies weet aan te geven zonder dat men er persoonlijk door getroffen wordt;
- 6733 een seggens-Woordt: een gezegde; - 6734 Aensien...voort: vgl. met p.52,
i.m.1: 'Aensien doet gedencken, En kan lust aen-wencken' (Harrebomée 1856-70,
dl.1, 310 en dl.3, 2, met o.m. verwijzingen naar Servilius, Gruterus en Sartorius); i.m.1: siet op: de betekenis is hier niet duidelijk: lijkt op (?), kijkt naar (?); - Sloef:
schooier, nietsnut (WNT 14, 1841-2); - i.m.2: 'tWol-Laken: het wollen laken; - in
sijde Worm-stoffe: in de stof van de zijdeworm, in zijde; - vgl. ook met p. 152, i.m.1:
'Schaemte heeft decksel noodigh'; - i.m.2 sluit aan bij v.6721-2.

p.235
ANNOTATIE - 6735 kouten: praten; - 6736 Veugel-bouten: vogels (pars pro toto); 6738 mijn...Lecker-Muyl: mijn zoetebekje; - 6739 kal: zeg; - 6740 schouwen...dagen:
schuwen het heldere daglicht; - 6744 Goedt...besten: goed is het beste voor het
kwaad (?) (kwaad zoekt het goede als slachtoffer); - 6745 kloeck: wakker, ijverig,
werkzaam; - 6746 past: let, voorzien is; - 6748 gedeckte: verscholen, verborgen
(WNT 3, 2376); - Linckers: schurken, schelmen; - 6749 gernien: bekend (gemaakt:
cf. de gravure; WNT 4, 1363); - 6751 Slons-Heuyck: voddige huik; - 6752 varend'
Backje-packje: scheepsschorremorrie (WNT 12 1-2, 166 en 2, 872); - 6753
Juyst...swiert: kennelijk is het 'swieren' de reden waarom de uil hier voor het
scheepsvolk staat; - 6754 versiert: geïnventeerd (nl. op de gravure); - 6755 roere
Roeren: staan aan het roer; - 6757 nae...eys: zoals het hoort, moet gaan; - 6759
swieren: wegzweven, afdwalen; - 6760 Nou terstongt: nu meteen; - i.m.1: Sware:
stevige; - i.m.1 sluit aan bij v.6735; - i.m.2: Geen...Loeren: m.a.w. echte boeven
(d.i. 'Geen slechte') bedriegen andere boeven; - i.m.3: 'tsou warre-garen: het garen
zou in de war geraken; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 290 (met o.m. verwijzingen
naar Gruterus); - i.m.3 sluit aan bij v.6745-6; - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
70 (met lichte wijzigingen ook bij Zegerus, Gruterus, Sartorius en De Brune); - i.m.5:
cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 134 (met o.m. ook verwijzing naar Gruterus); - i.m.6:
vgl. Visscher 1949, 147: 'Wie wat weet/ die komt het te pas'; - i.m.7: Slonssen
fronssen: voddige dingen rimpelen (WNT 3, 4693); - i.m.8: Die...tieren: wie wat uit
de geest te voorschijn weet te halen om te stichten, dat mag wel gedijen (WNT 17
1-2, 14); - i.m.9: Val...All': hou je van de gekheid die overal heerst, of wellicht ook:
onthou je van alle gekeheid; - i.m.10: Laeckt: bedek met laken (?) of keur het naakte
af (?).
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p.236
VARIANTEN - De gereproduceerde p.236 geeft staat II van buitenvorm Gg weer naar
het exemplaar 50.
6792 staat I: je Lijff dat heyt een Lijfje; staat II: je Lijff dat heyt een lijfje [het valt
hier nog maar moeilijk uit te maken of staat II een perscorrectie is t.o.v. staat I, dan
wel omgekeerd; uiteindelijk werd (het gaat hier uiteraard om een vrij arbitraire
beslissing) staat II gereproduceerd omwille van het groter aantal exemplaren met
de variant van staat II].
ANNOTATIE - 6765 Sloor...Sloef: slonzige vrouwen en mannen; - 6768 louwten:
beschutting (WNT 8, 3378); - 6771 beduycksel: beschutting; - 6772 letten: ontsieren
(WNT 8, 1635); - 6773 Lapjes-Kunst: voddenkunst, de kunst van het kleden; - 6774
bekrompen: karig, armelijk (WNT 2, 1640); - 6778 Op...wart: van blijdschap op en
neer springt (?); - 6779 lyen: brengen; - 6780 Diere praat: praatjes over dieren; 6782 Voeghje...recht: breng je woorden (dan) van het slechte naar het goede; 6783 watte: een beetje; - Hulsel: waarin ik mij hul, kleren; - 6784 ploeydjes: plooitjes;
- 6787-98 Van...pricke-Tol: deze claus wordt niet door Tamme Lubbert, zoals
verkeerdelijk werd aangegeven, maar door Lammert Gijsen uitgesproken; - 6787
Van...scheyen: over de dieren zal ik zwijgen, ophouden; - 6789 Effen: precies; 6791 mijn...rust-verdrijfje: jij die mijn tijd en rust verdrijft; - 6794 Floorteen: fluweel
(WNT 3, 4568); - scheuyns omboort: schuin afgeboord; - 6795 Bragoentjes:
opgenaaide boordsels (eig. een smalle, geplooide wrong om de schouder; WNT 3,
993); - lijck de Wielen: mogelijk wordt hiermee gezinspeeld op de 'Bragoentjes' die
in de vorm van een wiel afboorden; - i.m.1: naedien: vermits, aangezien; - sy-luyden:
bedoeld worden 'de Heerschers'; - decksel: bedekking; - Gediertens over schot:
m.a.w. hun huiden; - i.m.2: dat...dieren: dat de dieren duur worden; - Harrebomée
1856-70, dl.2, 82 licht dit in margine bij Van de Venne verder toe met: 'Het is om 't
fabrikaat te doen: Om den wille van het smeer Likt de kat den kandeleer'; - i.m.3:
Harrebomée 1856-70, dl.1, 101 (met o.m. verwijzing naar Sartorius); - i.m.3 sluit
aan bij de moraliserende bedenkingen over de mode uit de vorige in margines; i.m.4: Woorden...niet: kunnen m.a.w. niet echt kwaad; - i.m.5: Danten: ijdele meisjes
(WNT 3, 2293); - doet...kante: doe overal je kanten opsmuk weg; - i.m.8: Sletten:
vodden.

p.237
ANNOTATIE - 6797 Dat...Rol: zodat ik bijna aan het rollen, tollen sloeg; - 6798
Lijck...pricke-Tol: zoals de priktol van iemand die mikt (een priktol is nl. een werptol;
WNT 12 1-2, 4187); - 6803 lodder-Oogen: vriendelijke, bekoorlijke oogjes (WNT 8,
2542); - 6805 Tuytjes: haarlokjes (WNT 27, 3958); - glanssigh bruyn: glanzend bruin;
- 6806 Lijck...kruyn: zoals bij een moor op zijn kruin; - 6807 Hietje...Dante: noem je
mij een zwarte meid; - 6808 je...kante: je moet dan naast mij weg; - 6809 lirrom-dom:
het WNT verklaart deze passage aarzelend met 'achterste' (WNT 8, 2493); - 6811
brallen: de betekenis is hier niet duidelijk: hevig te schreeuwen, te pronken, te pralen
(?); - 6812 of gevallen: weggevallen; - 6813 Dril ick (...) niet: ga ik niet al trillend; 6814 Vloon: vlooien; - 6815 veyle Kramen: kramen waar van alles te koop is; - 6816
Foffel-Sloortje: morsige sloortje (WNT 3, 4600); - 6817 dreuyl-biendt: ronddrentelt
(WNT 3, 3477); - hompel-pomp: al verder sukkelend; - 6818 By...Sloffer-klomp:
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sloffende kerel; die met klompen rondsloft; - 6820 fitsen: heftige, vinnige (WNT 3,
4499); - Rotte-pranger: rattenvanger; - 6821 As...gaat: wanneer je wat gaat
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rondhangen (WNT 7, 2743 en 3141); - 6822 Knipjen: val, knipdeurtje; - 6823 lepse:
pruilende (vgl. WNT 8, 1600-1); - 6824 fickse: stevige; - 6825 gangh: stap (WNT 4,
208); - 6826 Mijn...vangh: mij vrijwillig gevangen geven, in de gevangenschap
storten; - i.m.1: prangen: knellen; - seldsaem: vreemd, uitzonderlijk; - van ghestalte
van vorm; - i.m.2: Slaet...Vouw: breng en laat alles zo goed mogelijk in orde (vgl.
voor deze uitdrukking WNT 22 2, 1451); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 134 en
dl.3, 161-2 (met o.m. verwijzing naar Gruterus en Sartorius); - i.m.5: als't...bralt:
wanneer het naast het lelijke loopt te pronken (WNT 3, 1017); - i.m.6: by dage:
overdag; - i.m.6 sluit aan bij 'Muyse-vanger' uit v.6819.

p.238
ANNOTATIE - 6827 lincken: loeren, kijken (WNT 8, 2439); - 6830 Soo...ick: zo wou
ik zijn; - 6831 men: mij; - 6832 verdrijven: weggaan naar een andere plaats; - 6833
te rechter tijdt: op het juiste moment; - 6834 los in spijt: ongebonden en vol spijt; 6835 Moetjet weten: als je het per sé wil weten; - 6836 strijcken: vleien; - 6837
Die...Deun: die gekheid weet uit te halen (WNT 8, 625-6 en 3, 2459); - 6839 bijster
moelijck: bijzonder lastig (WNT 9, 954); - 6840 goelijck: bevallig, mooi, vriendelijk;
- 6844 Loofjet: geloof je het; - 6845 vergist: verkeerd (WNT 19, 2176); - 6846 'tBeurt
wel: het gebeurt wel; - 6847 gaat...schavélen: maak dat je wegkomt, loop heen
(WNT 14, 313); - Sackje: schatje; - 6848 vélen: dulden, verdragen; - 6849 Weitsert:
pronker, zwierige kerel (vgl. MW 9, 2055); - 6850 een Vryers sté: de plaats van een
vrijer; - 6851 brack: wrangheid, bitterheid (WNT 3, 999); - 6852 'tlijckt...Duycker: het
lijkt veeleer op duivelswerk; - 6853 Prooy: schimpnaam voor een vrouw (vgl. met
prij, WNT 12 1-2, 4453); - i.m.1: Vallen...vervallen: m.a.w. vallen houdt daarom nog
geen ondergang in; - i.m.2: sticken: verstikken; - i.m.3: Wakende...Hakende: wie
waakzaam is, weet te pakken te krijgen; - i.m.5: brood-loose: brodeloze, waarmee
men zijn brood niet kan verdienen; - i.m.5 sluit aan bij v.6837-8; - i.m.7:
Goelijckheyt...Moelijckheyt: schoonheid is moeilijk, lastig (vgl. p.57, i.m.4: 'Moeyelijck
Mooy is Mooy moeyelijck' en p.14, i.m.1: 'Mooy is moeyelijck'); - i.m.8: Goet...wert:
m.a.w. waardevol goed maakt kwaden nog slechter (die dit goed in hun bezit krijgen)
wanneer het goed (door hen) wordt misbruikt; - i.m.8 sluit aan bij v.6843; - i.m.9:
Het...dickmael: het gebeurt vaak dat een vlugge mikker zijn doel niet raakt (WNT
9, 863); - i.m.10: lyen: dulden, verdragen; - heel bezyen: geheel opzij; - i.m.10 sluit
aan bij v.6847; - i.m.11: Ongelijcke...lust: verschil wekt de begeerte op (men wil nl.
wat men zelf niet heeft); - i.m.12: lepperen: likken (WNT 8, 1600); - i.m.12 sluit aan
bij v.6848: Lammert mag zich niet zomaar laten wegzenden en zijn kansen laten
voorbijgaan; - i.m.14: Slimme: slechte; - i.m.14 sluit aan bij v.6854.

p.239
ANNOTATIE - 6855 mooyert: mooi meisje; - 6858 Hutje: een hut kan ook een vogelkooi
betekenen: kennelijk zet Lammert hier de beeldspraak verder (WNT 6, 1329); waar...dat: vanuit welke beweegreden doe je dat, waarom doe je dat; - 6862 Inder
hart: in haar hart; - leyt: ligt; - 6864 verkouwen: laten uitdoven; - 6866 Liefd'...vreemt:
liefde is zowel een vriend als een vreemde, is iemand zowel na als veraf; - 6868
jou... Vryer: de vrijer die je het nauwst aan het hart ligt; - 6870
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Jel: nietsnut, een waardeloze prul (WNT 7, 247); - Leur: een vod; - 6872
Eer...vergeten: vooraleer ik het vergeet; - 6873 Watme...verklaart: wat mij onlangs
werd uitgelegd; - 6875 uyt'e schildert: neergeschilderd; - 6878 den Doock: de vrouw
in het algemeen; - 6879 songder schamen: zonder dat men daarvoor beschaamd
moet zijn; - 6880 wis: zeker, de waarheid; - 6882 mis-geluck: ongeval, slecht voorval;
- i.m.1: Vuyl...Kuycken: m.a.w. van een slechte hen komt een slecht ei voort; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.1, 155 en dl.3, 169-70 (met o.m. verwijzingen naar Servilius,
Zegerus, Gruterus, Sartorius, Cats en De Brune); - i.m.1 sluit aan bij 'Broedsel' uit
v.6857; - i.m.2: Guyten: schelmen; - i.m.3: Harte-geweet...leet: m.a.w. wat het hart
kent, weet, is veel liefde en veel verdriet; - i.m.5: Wie...Roovers: m.a.w. wie de
plaats van het nest kent, vreest voor de andere rovers; - deze spreuk ook in lichtjes
gewijzigde vorm bij Gruterus en Cats (Harrebomée 1856-70, dl.2, 120 en dl.3, 302-3);
- i.m.5 sluit aan bij v. 6868: Lammert moet nl. zijn concurrenten vrezen; - i.m.7: i.m.7
sluit aan bij de klaagzang van Lammert in v. 6867-8; - i.m.8: Goedt...vermellen:
m.a.w. wanneer iemand iets goeds vertelt, dan wordt dit verder vermeld, doorgegeven
(WNT 20 1, 1279); - i.m.10: Begeerlijck...Deerlijck: begerigheid maakt
deerniswekkend; - i.m.10 sluit aan bij v.6876-7; - i.m.12: Ongenaemt Ongeblaemt:
m.a.w. wanneer er geen namen worden genoemd, wordt er ook niet geblameerd.

p.240
ANNOTATIE - 6883 Scheucken: sletten; - 6884 Tegen...beucken: begonnen hevig op
elkaar in te slaan; - 6885 Jud: gebruikelijke naam voor een domme, onnozele vrouw
(WNT 7, 577); - 6888 ongder voeten: omver; - 6890 Toffel: pantoffel, muiltje (WNT
17 1-2, 897); - 6891 Dreef: sloeg (WNT 3, 3347); - 6892 'tHoopje...mekander: het
groepje raakte met elkaar slaags, ze ranselden elkaar af; - 6893 Bely: vaak ook ter
aanduiding van een slonzige vrouw (<Mabelia; WNT 2, 1724); - 6894 Klinck: slag
(WNT 7, 4095); - 6895 Besje Quijl: de eigennaam suggereert een oud kwijlend
vrouwtje; - me te focken: ook te duwen, stoten (WNT 3, 4606); - 6899 Bocksen:
broek (WNT 3, 276); - 6903 versierde: opgesmukte, opgemaakte (WNT 20 2, 207-11);
- 6904 asen: verkwikken, voldoening geven (WNT 2, 785-6); - 6905
Treckers...onversaet: ik zeg, ze zijn onverzadigbare schilders (zetters van
penseelstreken); - 6906 Die nae-doen...laat: die later doen (nl. door het op doek te
schilderen) wat anderen laten, die uitbeelden wat anderen niet doen; - 6807 veul
reysjes: vaak; - 6911 me...souwen: ook wel zouden; - 6914 Al...niet: ook al wordt
het niemand gewaar; - i.m.2: Laet Smaet: laat wat met smaad te maken heeft; i.m.3: Over...dol: het door elkaar rollen en tuimelen, maakt opgehitst (vurig) en dol;
- i.m.4: i.m.4 sluit: wellicht aan bij v.6897-9; - i.m.5: i.m.5 sluit, zoals i.m.4, aan bij
v.6897-9; - i.m.6: Langh...sparen: nl. omdat men dan na het vasten, des te meer
brood eet (Stoett 1943, dl.2, 386); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 97 en Stoett
1943, dl.2, 386, nr. 2329 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus); - i.m.6 sluit aan bij
v.6897-9; - i.m.7: i.m.7 sluit aan bij v.6897-9; - i.m.8: sticht: vervaardigt, maakt
(WNT 15, 1573-6); - i.m.10: Schilderachtigheyt: met de bijgedachte aan
onwaarschijnlijkheid, onwerkelijkheid.

p.241
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6920 staat I: je leugens stincken,; staat II: je leugens stincken [wellicht een
perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van
v.7104 op p.245 van dezelfde buitenvorm Hh].
ANNOTATIE - 6915 derven: weg te sturen, eig. te ontberen; - 6916 een...verwerven:
iemand anders krijgen; - 6918 kijven: ruzie maken; - 6919 Wat...klincken: wat voor
wonderlijke dingen laat je allemaal horen; - 6920 Galmert: druktemaker, lawaaimaker
(WNT 4, 193); - 6921 gaal...vijs: bedorven en slecht (vgl. MW 2, 8907-8); - 6922
Lijck...bewijs: zoals de waarheid het aantoont; - i.m.3: versieren: verzinnen,
uitdenken, fantaseren (WNT 20 2, 236); - i.m.3 sluit aan bij v.6925.

p.242
VARIANTEN - De gereproduceerde p.242 geeft staat II van binnenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
6933 staat I: daar me kan; staat II: daar men kan [onmiskenbare perscorrectie in
staat II]; - 6945 staat I: dit staat oock wat te vijs.; staat II: dit staat oock wat te vijs!
[kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrectie
in staat II van v.6933]; - i.m.4: staat I: 'Tis beter alleen; staat II: Noch beter alleen
[kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrectie
in staat II van v.6933].
ANNOTATIE - 6925 Dat...Hoot: dat verzin je uit je hoofd (WNT 6, 937); - 6927-8
wat...weer-leggens: wat vallen er hier veel woorden en wederwoorden; - 6929
sletsen: hier wellicht verkeerdelijk voor 'fietsen': slappe (WNT 3, 4542); - hollen
darm: lege buik; terwijl we een lege maag hebben; - 6930 'kNeem...narm: ik pak me
weg (WNT 2, 652); - 6931 sloffer-beenen: sloffend gaan; - 6933 na: naar; - 6933-4
daar...van: waar men voor twee blanken (d.i. anderhalve stuiver of zes duiten; WNT
2, 2780-1) kan in- en uitstappen, m.a.w. een reis kan maken; - 6935 Bey: wacht; na buyten: naar buiten; - 6936 Hoe...sluyten: hoe zou het betamen, hoe zou het
passen; - 6942 Safjes: zachtjes aan; - 6943 vatten: vastgrijpen; - 6947
slincks...Pingen: linker- en rechterpink (WNT 12 1-2, 1883); - 6949 dan...gesoock:
dan zou er veel zoekwerk zijn; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.6927-8; - i.m.2: Beulingen:
met vlees volgestopte darmen, worsten; - i.m.3: 'Tis...raken: m.a.w. het is een goed
land waar men ergens naar toe kan reizen en terugkeren; - i.m.4:
met...gemeenschappen: in een slecht gezelschap te vertoeven; - cf. Harrebomée
1856-70, dl.1, 236 (met o.m. verwijzing naar De Brune); - i.m.5: eender Veeren:
een zelfde pluimage; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 364 (in lichtjes gewijzigde
vorm ook bij Servilius, Gruterus, Zegerus, Cats en De Brune); - i.m.7: Baet...Staet:
voordeel helpt je stand; - i.m.9: die...brengen: en die dus niets heeft; - i.m.9 sluit
aan bij v.6948.

p.243
ANNOTATIE - 6950 'Twaar...Neuse-doock: ik zou dan het best je zakdoek grijpen; 6951 al kacks: kwansuis, zogenaamd (WNT 7, 909-910); hier evenwel ook een
fecalisme: heeft de verliefde Lammert graag een zakdoek van zijn meisje, voor
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Soetje lijkt het alsof Lammert er zijn gevoeg in zou doen; - 6952 vry: gerust; - 6956
safjes schoyen: zachtjes lopen (WNT 14, 797); - 6957 lanssem: langzaam; - 6958
kan...schaan: kan de middenweg schaden; - 6960 kleynte: kleinheid, geringheid,
soberheid (WNT 7, 3826); - 6961 mildt: ronduit, veel; - 6962
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Om...wilt: omdat jij je van mij wil losmaken; - 6963 beye: beide; - 6964 scheye:
weggaan; - 6969-70 Hier...gebreck: hier zijn toch, mijn lief zoetebekje, huwelijkmakers
tekort; - 6971 Draytme...schielijck: vormt men zo vlug een paartje; - 6974 Al...swoer:
al zou je er twee keer op zweren; - i.m.1: Betroudt...houdt: m.a.w. vertrouw iemand
(en vertrouw hem dan iets toe) of hou het voor jezelf; - i.m.3: i.m.3 sluit aan bij
v.6953; - i.m.5: Langhe...Wegh: grote stappen maken de weg kort; - i.m.7: i.m.7
sluit wellicht aan bij v.6962; - i.m.8: om dat...staen: nl. om geld te ontvangen; om...Binnen: om de winsten binnen te houden, of mogelijk ook: om binnen winsten
te maken; - i.m.9: 'tGemaeckte...wel: m.a.w. het erop aangelegde huwelijk lukt
zelden goed; - i.m.9 sluit aan bij v.6970-2; - i.m.10: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1,
94 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus); - i.m.11: De...Berouw: het door het
koppelen tot stand gebrachte huwelijk (WNT 8, 5553) gaat stuk door wroeging.

p.244
VARIANTEN - De gereproduceerde p.244 geeft staat II van buitenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
7000 staat I: Selje mé-gaan mitje Twietjes?; staat II: Selje mé-gaan metje Twietjes?
[kennelijk een perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie
in staat II van v.7104 op p.245 van dezelfde buitenvorm Hh].
ANNOTATIE - 6977 Ginssen vorde: ginds in de verte; - 6979 schicken: plaatsnemen;
- 6980 micken: uitkomen, treffen (WNT 9, 730); - 6982 Stelt...gelaats: maak niet te
veel omhaal bij mensen (WNT 4, 1027-8); - 6983 Over mijn: tegenover mij; - ist
ruym: is er meer plaats; - 6985-6 Dat...bescheydt: dat is bijzonder goed geregeld,
uitgedacht door een Soetje vol verstand (WNT 2, 1954 en 1704); - 6987 smacken:
werpen (WNT 14, 2039-40); - 6988 Kinne-backen: gezicht; - 6991 luyme: gluren,
kijken; - 6993 moncke-frooyt: je mondje in plooitjes trekt, pruilt (WNT 9, 1076); Schuyt-voerders Toesiender: opzichter van de schippersbazen; - 6995 Delliff: Delft;
- loop...Luydjes: kom toegelopen, mensen; - 6996 Iongen: de z.g. 'Treck-boef'; 6999 metje Twietjes: met jullie tweeën; - 7001 setje ruym: neem ruim plaats in; 7002 Maar...duym: maar schuif op het laatste een beetje op; - i.m.1: voor...na: als
eerste of als laatste; - even dra: even snel; in de schuit vaart nl. iedereen even snel;
- i.m.2: Harrebomée 1856-70, dl.2, 252 (met o.m. verwijzing naar Gruterus) licht dit
gezegde verder toe met: 'Dat is: voeg u daar, waar 't minste gevaar is. Voor op den
wagen houdt men de paarden in toom; achter in het schip rigt men door het roer
o

den koers'; - i.m.2 sluit aan bij v.6979-80; - i.m.4: vgl. met fol. [[†]]v , i.m.2: 'Menigh
Fraey is lieff // Als het brengt gerieff'; - i.m.5: Een...verlicht: m.a.w. een aangenaam
gezicht zorgt ervoor dat wat bezwaart, drukt, verlicht wordt (WNT 2, 1261); - i.m.5
sluit aan bij v.6987-8; - i.m.6: i.m.6 sluit wellicht aan bij v.6991: 'luyme'; - i.m.8:
slimme: slechte; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 422 (met o.m. verwijzing naar
Gruterus en De Brune) en Stoett 1943, dl.2, 131, nr.1757.

p.245
VARIANTEN - De gereproduceerde p.245 geeft staat II van buitenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
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7029 staat I: As die blijven vande Banck; staat II: Als die blijven vande Banck [wellicht
een perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II
van v.7104 op p.245 van dezelfde buitenvorm Hh].
ANNOTATIE - 7003 Daar...wesen: daar zal vlug nog volk bijkomen; - 7005 in't gemeen:
zo is het gewoonlijk; - 7007 speult...partje: haal geen gekheid uit, bedrieg niet; 7009 slaat...Lijn: maak de lijn (aan de trekschuit) vast; - 7011 Bey: wacht; - 7012
dient gesmeten: moet een pak slaag krijgen (WNT 14, 2166); - 7016
Reetschop-make...lye: dat er toebereidselen moeten worden gemaakt, moet je
dulden (WNT 12 3, 1029); - 7019 schotigh: snel, met vaart (WNT 14, 932); - 7021
den...rijt: buiten adem rijdt (WNT 2, 1556); - 7022 de wijt: de schuld; - 7025 naeu:
nauwkeurig, precies; - 7028 hallif gelden: de helft van het reisgeld betalen; - 7029
Als...Banck: wanneer ze niet op de bank gaan zitten; - 7030 'Tis...lanck: het is altijd
zo geweest; - i.m.1: vol-op: overvloed; - schaftmen...ruymte: zorgt men voor plaats;
- vgl. met p.209, i.m.6: 'Benaeutheydt soeckt ruymte'; - i.m.2: Nae...scheyden: na
het vertoeven, komt het weggaan, wanneer men ergens een tijdje verbleven heeft,
moet men weggaan (WNT 19, 403-4); - i.m.2 sluit aan bij v.7005-6; - i.m.3: soo wel:
even goed; - i.m.4: Wat...mind'ren: wat kan hinderen, moet men uit de weg ruimen;
- i.m.6: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 12 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus,
Cats en De Brune) en Stoett 1943, dl.2, 209, nr. 1930; - i.m.9: in-schicken: plaats
te maken (WNT 6, 1889); - i.m.10: Half...gelt: m.a.w. half opgegroeid (kinderen dus)
moet maar voor de helft betalen; - i.m.11: Oude...Smetten: m.a.w. oude wetten
voorkomen nieuwe fouten.

p.246
VARIANTEN - De gereproduceerde p.246 geeft staat II van binnenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
7047 staat I: Maats; staat II: Maets [een perscorrectie in staat II?; (vgl. b.v. met
de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.6933 op p.242 en en van 7084-5
op p.247 van dezelfde binnenvorm Hh); gelijkaardige perscorrecties vindt men ook
elders in de Belacchende Werelt (cf. het variantencommentaar bij v.3969 en 3970
op p.144 uit buitenvorm S en bij v.3400 op p.130 uit binnenvorm R); vgl. daarentegen
echter de varianten van staat II in v.74 op p.8 van buitenvorm A en van staat III in
v.12 en 24 op p.6, in v.34, 35 39 en 50 op p.7 van binnenvorm A; incidentele variant);
- 7050 staat I: Wat mach deuse Man ons lette; staat II: Wat mach deuse Man ongs
lette [wellicht een perscorrectie (vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties in
staat II van v.6933 op p.242 en van 7084-5 op p.247 van dezelfde binnenvorm Hh);
ook bij varianten in andere vormen blijkt de genasaleerde 'ng' wel eens de voorkeur
weg te dragen boven 'n'; vgl. b.v. de varianten van staat II in v.3407 en 3411 op
p.130 uit binnenvorm R en in v.7523 op p.262 uit binnenvorm Kk].
Annotatie - 7035 ter degen: op een behoorlijke wijze; - 7036 onder-wegen: onderweg;
- 7037 Loopen uyt: uit de boot stappen; - 7041 'tGaet...wel: het gaat je goed; - 7043
Doet...deegh: help elkaar een beetje (WNT 3, 2325); - 7050 lette: hinderen; - 7052
jou Knoet: jij vlegel, lomperd (WNT 7, 4726); - 7053 licht...storen: vlug geraakt; 7054 Benje...geschoren: ben je nu niet goed gesteld (WNT 4, 1737); - 7057 Macker:
gezel; - 7059 datme: dat men; - i.m.1: vast: zeker, in hoge mate; - i.m.2:
Meent...meent: m.a.w. geef rechtuit je mening te kennen, als je het oprecht meent
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(WNT 9, 380-2); in aansluiting bij v.7036-7: passagiers die van plan zijn uit te
stappen, dienen dit nu rechtuit te zeggen, tenminste als ze het werkelijk menen; i.m.3: Te...gewrongen: m.a.w. aan wat men
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tevoren heeft bedongen, daar mag men niet meer aan wrikken, op terugkomen; i.m.5: weyen: hoeden, laten grazen; - i.m.7: vgl. met p.3, i.m.4: 'Niemant gaet
qualijck om een anders wil'; - i.m.8: altijts niet: niet altijd; - recht uyt: recht vooruit;
het hoofd knikt nl. soms ja of neen (vgl. v.7056); - i.m.9: Of...Iae: overal (zowel ver
als dichtbij) staat een ja voor een neen en een neen voor een ja.

p.247
VARIANTEN - De gereproduceerde p.247 geeft staat II van binnenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
7063 staat I: Duyck jou selven; staat II: Duyck je selven [kennelijk een
perscorrectie; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.7084-5];
- 7065 staat I: Als ick dan 'tgetal moet gissen,; staat II: Als ick dan 'tgetal moet gissen
[mogelijk een perscorrectie in staat II (vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties
in staat II; van v.7084-5) (staat I > staat II) of zetselschade in staat I (staat II > staat
I)]; - 7084-5 aanduiding van een nieuw sprekend personage ('Joncker Meyndert')
tuusen v.7084 en 7085 ontbreekt in staat I [perscorrectie in staat II: v.7085 e.v.
worden inderdaad door Joncker Meyndert uitgesproken en niet door Soetje
Strijckers].
ANNOTATIE - 7061 Mond-op-ruymer: grote mond; - deckje Tanden: m.a.w. hou je
mond dicht; - 7062 Lijck...Handen: zoals je wanten het doen (nl. bedekken) met je
handen; - 7065 Als...gissen: als ik dan het aantal passagiers moet schatten; - 7066
bestaen...missen: durven overslaan (niet mee rekenen) (WNT 2, 2102); - 7067
sonder slot: geraakt buiten zinnen; - 7068 wort...vlot: gezwind van wal steekt (WNT
18, 64); - 7069 niet los: (de boot) niet losgooien; - hoopen: nog heel wat mensen; By geval: op dat ogenblik (WNT 4, 1898); - 7075 daer by: in de buurt daarvan; 7076 gemeynlijck: gewoonlijk; - 7077 soo doetet: zo is het; - Loncker: steelse kijker;
- 7079 Snee: mode, snit; - 7080 Heerschop: heerschap; - 7083 Moskeljaat:
muskeljaat, reukwerk op basis van muscus (WNT 9, 1272); - 7085-6 u
Tonge...gewronge: uw tong heeft zich om mijn hart gewrongen, uw woorden hebben
me verliefd gemaakt; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.7064-5; - i.m.2: houdt...klem: houdt
niets vast (WNT 7, 3843); - i.m.3: beloopen: door veel lopen en zoeken trachten te
bereiken; - i.m.4: volder: het meest vol; - daer...mach: waar niets meer bij kan; i.m.4 sluit aan bij v.7071; - i.m.5: i.m.5 sluit aan bij v.7079: 'de Haagse nieuwe Snee';
- i.m.6: gaels: slecht, bedorven.

p.248
VARIANTEN - De gereproduceerde p.248 geeft staat II van buitenvorm Hh weer naar
het exemplaar 50.
7099 staat I: Tusschen wijs, en tusschen 'tmallen,: staat II: Tusschen wijs, en
tusschen 'tmallen; [wellicht een perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat II van v.7104]; - 7104 staat I: Wat roert yder mijn begin,; staat
II: Wat roert yder mijn begin? [perscorrectie in staat II]; - 7108 staat I: Dattet Mongtje
woelen doet.; staat II: Dattet Mongtje woelen doet; [wellicht een perscorrectie in
staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.7104].
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ANNOTATIE - 7087 Nademael: aangezien; - sien: zie; - 7090 hietje: heet je; - Koentje:
Koen, om hiermee Meynderts vrijpostigheid (v.7089) aan te duiden; - 7093 soo...ick:
dat hoor ik (in reactie op v.7092); - 7095 ruym...wat: al heel wat;
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- 7096 Nymphke: nimfje; - 7097 'tSal...vallen: het zal tussen ons wel klikken, goed
uitkomen (WNT 18, 330-1); - 7099 Lambert: Lammert; - Boere-Slet: de boerenvent;
- 7100 een Lief belet: hindert hier de liefde; - 7101 allien: alleen; - 7103 Kropje...in:
smoor je stem een beetje en onderdruk je verlangens; - 7104 Wat...begin: wat gaat
iemand mijn toenaderingspogingen aan (WNT 13, 787); - 7108 woelen doet: aan
het werk zet; - 7110 Wil...lusten: zou het hart zin krijgen in een dutje; - 7112 ongans:
ongesteld (WNT 10, 1573); - 7113 Bluffaert: pocher, snoever; - 7114 proncken: te
kijk staan (WNT 12 1-2, 4427); - i.m.1: een...aensien: een lelijk aangezicht; - i.m.1
sluit aan bij v.7087-8; - i.m.3: De...uyt: m.a.w. de mond moet gevuld zijn (met eten);
anders babbelt hij te veel; - i.m.3 sluit aan bij v.7094; - i.m.4: Aerdigh...Waerdigh:
aardig wordt graag met waardig in verband gebracht: vgl. met p.116, i.m.7, p. 135,
i.m.3, p.206, i.m.5 en p.278, i.m.8; - i.m.6: Kleyne...Groote: m.a.w. iedereen luistert
toe; - i.m.6 sluit aan bij v.7101-2; - i.m.7: Harrebomée 1856-70, dl.3, 56 licht dit in
margine bij Van de Venne verder toe met: 'Wiens hart in gedurige beweging gebragt
wordt, die wordt wel eens tot medelijden bewogen. Men zegt het van iemand, die
zich eindelijk laat verbidden'; - i.m.8: op te houden: open te houden, te blijven
voeden.

p.249
ANNOTATIE - 7117 'eseyt: gesproken; - 7121 Datse...peure: dat ze flink moeten
aanporren; - 7122 heel...treure: naar hartelust, onophoudelijk (WNT 17 1-2, 2669);
- 7123 swieren: voortbewegen; - 7124 als...mijn: als aan mij; - 7125 Schuyt-Sack:
schippersvent; - 7127 onbedachten: onbezonnen; - 7129 Voer-Mop: sukkel van een
voerman (WNT 9, 1122); - 7130 hoe...bange: waarom schreeuw je nu zo bang (WNT
2, 1018); - 7131 Hats: uitroep (afkeurend) (WNT 6, 124); - Singjoor: sinjoor,
heerschap; - 7133 Ke: he zeg; - wat...bayen: wat zou men hier zo (blijven) wachten;
- 7134 'Ksegge...schayen: ik zeg dat je aanstalten moet maken om weg te gaan; 7135-6 Mayn...alle-goor: ik heb zeer zeker meer bezigheden waar ik voor moet
zorgen, dan jullie allemaal bij elkaar hebben; - 7137 Mesjeurs: mijne heren; - goey
Uffrauwen: waarde juffrouwen; - 7138 mayn...achter-hauwen: mijn reis niet laten
ophouden (WNT 1, 672); - i.m.3: eenparigh: samen, eendrachtig (WNT 3, 3846); cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 32 (met o.m. verwijzing naar Sartorius); - i.m.4:
laten...vlieghen: hijsen hun vlag, tonen hun vlag (en laten dus weten wie ze zijn)
(WNT 21, 1339); - i.m.4 sluit aan bij v.7125 of 1728; - i.m.7: cf. Harrebomée 1856-70,
dl.2, 24 en dl.3, 280 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus); - i.m.8: verletten:
verspillen, verzuimen (WNT 20 1, 824-5).

p.250
VARIANTEN - De gereproduceerde p.250 geeft staat II van binnenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7155 staat I: gevieert; staat II: geveeirt [perscorrectie in staat II: 'gevieert' wordt
gewijzigd tot 'geveeirt' en sluit daarmee aan bij het rijmwoord 'eeirt' uit v.7156].
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ANNOTATIE - 7139 Die...muet: wie handel moet drijven; - 7140 up...Guet: op zijn
zaak, goed, bezit; - 7141 het...monieren: het lijken slechte praktijken te zijn; - 7142
Day...goon: (van hen) die de zaken van partijen die ze in het groot verko-
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pen, in handen geven van kassiers (die hen de poespas van ontvangsten en
betalingen uit handen nemen) en die hun zaken laten draaien zoals die willen (WNT
5, 1153 en 7, 1732); - 7145 Kredit...blaycken: het krediet moet in verhouding staan
tot het debet; - 7146 saumen...kaycken: zou men op zijn neus staan kijken; - 7147-8
men...Balans: men zou er bijna nooit de sommen in evenwicht krijgen; - 7149
Schoyt-man: schuitvoerder; - hoost auw: haast je; - met een spoeyen: met haast; 7150 Of...moeyen: of ik zal er mij verder mee bemoeien; - 7151 Soo...goot: indien
jij niet begint te varen; - 7152 Da...roodt: indien je dat meent, van plan bent (nl. om
niet te varen), dan weet ik daarop raad; - 7153 Woor-om...marren: waarom wil je
langer treuzelen, wachten; - 7154 Hoe...warren: hoezo nu, wacht je tot er twist van
komt (WNT 24, 1320-1); - Ba tjan: bij St.-Jan (vgl. Bredero 1974, 124, v. 1384); 7155 dit...geveeirt: dit is vuil gevaren (cf. nl. de glosse: 'varen'), dit zijn vuile
praktijken; - 7156 Da' men...eeirt: waar men vreemden niet met eerbied behandelt;
- 7157-8 wa'...roese-moesen: wat vindt men hier in Holland voor botteriken die veel
lawaai maken (WNT 3, 735 en 13, 844); - 7159-60 Rap...Ploogh: vlug met woorden,
maar traag met de handen, blijkt nu een algemene plaag te zijn; - 7161
Mach...fackseren: mag een lomperik voortreffelijke mensen kwaad maken (WNT
14, 1841-2); - 7163 Waerom...Mont: waarom praat je zo veel; - 7164 Kalen...terstont:
berooide kerel (die zich de tanden likt, hongerig is), vaar meteen verder; - 7165
Stoody...Hooye: sta je met een bedekt hoofd (heb je je hoed nog op); - 7168 Boom:
de maststok van een trekschuit waaraan de lijn wordt vastgemaakt (WNT 3, 410);
- i.m.1: niet: niets; - dan...heeft: hij bezit nl. niets; - i.m.1 sluit aan bij v.7139-40; i.m.2: i.m.2 sluit aan bij v.7143; - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij 'roodt' uit v.7152; - i.m.5:
Harrebomée 1856-70, dl.2, 395 geeft hierbij als verdere toelichting: 'Vroeger voer
men, en in de oostelijke provinciën van ons land vaart men nog, zoowel met wagens
als met schuiten'; - i.m.5 sluit aan met 'wel varen' bij 'vooyl geveeirt' uit v.7155; i.m.7: Wat...meest: welk lid verslijt er het meest; - Harrebomée 1856-70, dl.2, 22
licht dit toe met: 'eene schertsende vraag aan den veelprater'.

p.251
VARIANTEN - De gereproduceerde p.251 geeft staat II van binnenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7169 staat I: Peyrt-Stjeert; staat II: Peyrt-Steeyrt [kennelijk een perscorrectie jn
staar II: vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.7155 op p.250
van dezelfde binnenvorm Ii]; - 7171 staat I: facieus; staat II: focieus [kennelijk een
perscorrectie in staat II: vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van
v.7155 op p.250 van dezelfde binnenvorm Ii]; - 7177 staat I: Moor kets; staat II:
Moor! kets [wellicht een perscorrectie in staat II: vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat II van v.7155 op p.250 van dezelfde binnenvorm Ii].
ANNOTATIE - 7169 een...binden: men zou je aan een paardestaart moeten vastmaken
(nl. met de voeten en je zo bij wijze van straf over de grond verder slepen) (vgl.
WNT 12 1-2, 93); - 7170 Filmardayn: krachtwoord; - 7171 Puff: tussenwerpsel (om
minachting uit te drukken) (WNT 12 1-2, 4723); - dit...focieus: dit schijnt wel ergerlijk
te zijn; - 7172 slets: voddig (vgl. WNT 14, 1690); - odieus: hatelijk; - 7173 semers:
zeker, waarachtig (vgl. Bredero 1974, 91, v.840); - auw: jou; - sonder loocken:
ongezouten, zonder er doekjes om te doen; - 7174 Travers: slag; - veur...Koocken:
op je beide wangen; - 7175 wa'...zy: wat
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(wie) denk je dat ik ben; - 7176 Pry: verachtelijke vent (WNT 12 1-2, 4133); - 7177
Moor: maar; - kets: vooruit (WNT 7, 2535); - 7177-8 mayndy...Snacker: meen je dat
jij, rakker, als een snauwer uit de band mag springen (WNT 14, 2248; 'oyt-mooyten'
staat wellicht voor 'uitmuiten', uit de band springen: vgl. WNT 17 3, 1142; vgl. voor
'oy' voor 'ui' ook in v.7230: 'Roymers' voor 'Ruimers'); - 7179 gay...veur: je hebt geen
domoor voor jou staan (WNT 14, 1630); - 7180 Kodrus: een domme kerel (?); - leur:
voddevent; - 7181 ayder: iedereen; - 7183 Die...Hooff: die zijn hoogheid, aan het
hof dient; - 7184 Stoffers: pochers worden niet geloofd; - 7185 Die...rasen: die te
hard lawaai maken; - 7186 En...blasen: en die hoog van de toren blazen; - 7187
d'Aere Luy: de andere mensen; - 7188 Snarre-becken...uyt: laten niet zulke
schimpende woorden uit hun mond horen (WNT 14, 2263); - 7189 loddigh: lustig,
dartel (WNT 8, 2547); - 7190 een reysje: een keertje; - 7191 Wel...selter: wel, hoe
zal het zijn; - scheetje mijn: bespot je mij, hou je me voor de gek (WNT 14, 481); 7192 Drijf...Lijn: ga weg van hier en breng de treklijn in gereedheid (WNT 12 3,
1010); - 7193 leuren: treuzelen, talmen. (WNT 8, 1697); - 7194 verscheuren:
uiteenvallen; - 7195 Loopter...wegh: lopen er zes of zeven passagiers weg; - 7196
deur elcke Bregh: onder elke brug door; - i.m.1: Tast toe: sla (WNT 17 1-2, 752); i.m.2: Goe...is: goede kennis is een goede praktijk, gewoonte (vgl. p.82, i.m.7 en
p.253, i.m.6); - i.m.2 sluit aan bij v.7175-6; - i.m.6: vgl. p.62, i.m.5 ('Hooge dingen
lijden veel aen-stoot') en p.210, i.m.6 ('Die gheen Aen-stoot wil lijden/moet uyt de
woel blijven'); vgl. ook met Harrebomée 1856-70, dl. 1, 361 (met o.m. verwijzingen
naar Servilius, Zegerus, Gruterus, David, Sartorius, Cats en De Brune) en Stoett
1943, dl.1, 384, nr. 999.

p.252
VARIANTEN - De gereproduceerde p.252 geeft staat II van buitenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7224 staat I: Vul Riolen layd en rust; staat II: Vul Raiolen layd en rust [kennelijk
een perscorrectie in staat II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II
van v.7237 op p.253 van dezelfde buitenvorm Ii); de woorden uit v.7224 worden
uirgesproken door Hans van der Haest zodat de variant uit staat II als een verdere
poging om het Brabantse dialect te suggereren, moet worden opgevat].
ANNOTATIE - 7197 Tes...Maske: dat is zo, meisje; -joo veursekers: ja waarachtig; 7198 Scheuyt-lien...Winde-brekers: schuitmensen zijn slechts praatjesmakers; 7199 Die...schay: die een koopman veel schade berokkenen; - 7200 Als...dray: als
zij zich niet vlug haasten; - 7201 Moor...getrantel: maar ik zal nu, met veel over en
weer geloop (WNT 4, 1850); - 7202 Bousjet: naar welk kledingsstuk of naar welk
attribuut hier wordt gewezen, is niet duidelijk; - Rapier: lange, puntige degen; - 7203
Ooick...Bonet: ook mijn smalle fraaie muts; - 7204 Met...upgeset: met een knoopje
erop vastgehecht; - 7205 Oordigh...Mode: mooi volgens de Spaanse mode; - 7206
Of...Metode: of op de wijze van de Brusselaars; - 7207-9 Setten...Kuets: schikken
zoals men van ver in een koets komt aandraven te Antwerpen op de Meir; - 7209-14
door...Kleeren: veel sinjoren dulden op een statige manier dat de tijd van de beurs
wordt voorzien van telgangers (WNT 5, 1562), als bewijs voor iedereen dat men
niet failliet gaat (WNT 3, 4356), aangezien men komt in mooie kleren (WNT 7, 260-1);
de sinjoren vertonen zich m.a.w. met hun mooiste kleren en in koetsen opdat
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en veel wissels laat betrekken (WNT 2, 2249); - 7218 Door...plecken: uit verre
plaatsen in de wereld; - 7219 Varr'...nae: ver of dichtbij, het is allemaal gelijk; - 7221
Sivily: Sevilla; - Lissebonen: Lissabon; - 7222 By...Hof: samen met het hof van
Madrid; - om thoonen: om aan te tonen; - 7223-4 Dat...rust: dat de gouden kust van
Spanje, vol realen (gouden muntstukken) ligt te rusten (WNT 12 3, 437); - 7225
Norenburgh: Neurenberg; - Pragen: Praag; - 7226 noor behagen: zoveel men maar
wil, naar believen; - 7227 oon: aan; - 7228 Vindenen...fayn: vindt men grove en fijne
geldstukken; - i.m.1: wonder: wonderlijke dingen; - i.m.1 sluit aan bij v.7199:
'Koop-man'; - i.m.2: Geen...Suffen: wellicht: wanneer er geen nieuwe (mode)snufjes
komen, verliezen de oude hun glans (nl. omdat ze steeds in gebruik blijven en dus
versleten zijn); - i.m.3: Groot Eer, Groot Zeer: m.a.w. wie een hoge plaats bekleedt,
en aan wie dus ook veel eer verschuldigd is, heeft veel te lijden; - i.m.3 sluit o.m.
aan bij 'stootigh layen' uit v.7210; - i.m.4: Een...vermeldt: m.a.w. over iemand zonder
geld, wordt zelden in ruime kring gesproken; - i.m.5: Heeft...Rijck: m.a.w. laat men
zijn rijkdom niet zien, dan heeft men niet de naam van rijk te zijn; - i.m.6:
Landt-rijcke...Standt-blijcken: de rijken van het land laten hun stand zien; - i.m.7:
Goet...wis-wel: een goede wissel doet zeker goed; - i.m.8: Harrebomée 1856-70,
dl. 1,286 verwijst hierbij naar Mt. 6, 21 en Lk. 12, 34.

p.253
VARIANTEN - De gereproduceerde p.253 geeft staat II van buitenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7237 staat I: Dan soo is te Koppenhagð,; staat II: Oock soo is te Koppenhage,
[pers-correctie in staat II]; - 7252 staat I: vrienlijck; staat II: vriendlijck [wellicht een
perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II van
v.7237].
ANNOTATIE - 7229 Bordeus: Bordeaux; - Rawonen: Rouen; - 7230 Door...wonen:
waar ook flinke rijken, geldbezitters (die het 'ruim' hebben) wonen; - 7232 Wis up:
zeker (ook wissels laten betrekken) op; - 7234 Tot...vertroosten: ter zoete vertroosting
van de kooplieden; - 7235-6 Dantswayck...Rayck: Danzig zal dan op een machtige
manier blijk geven van hef Poolse rijk, tonen wat het Poolse rijk is; - 7237-8
Oock...dage: ook is er elke dag klinkende munt in Kopenhagen (WNT 14, 2631); 7239-40 Stockholm...kracht: Stokholm heeft (als blijk van de rijkdommen van Zweden)
vele mooie harde metalen (muntstukken); - 7241 Suycktmen...Ponden: zoekt men
honderdduizend ponden; - 7242 Roymte...gevonden: overal is er overvloed te vinden;
- 7243 Ba, tjan: bij St.-Jan; - 7244 Is...Schat: is van alle schatten voorzien; - 7245-6
Neer-landt...Lieden: Nederland heeft ook rijke gebieden en overvloed bij galante
lieden; - 7249 Kallers: babbelaars; - 7250 Wijsers: wijze mensen; - 7251 Poffers:
snoevers; - Bloen: kerels, lieden; - 7252 Die...voen: die zich in den vreemde verrijken;
- 7253 stieren: sturen; - 7254 dickels: dikwijls; - vreemde tieren: vreemden lawaai
maken, razen (m.a.w. de schuitvoerders hebben vaak vreemdelingen aan boord);
- 7255-7 Ick... Vrienden: ik en de anderen prijzen al deze vreemdelingen meer dan
onze dichtste verwanten (nl. omdat ze geld hebben en dus betalen; vgl. met i.m.7);
- 7258 'k Wau...verdienden: ik wenste dat jij je vracht verdiende; - 7259 Soo...kant:
indien je niet wil wegvaren; - 7261 dan...Landt: dan ga ik terug aan land; - i.m.1:
Wis...is: m.a.w. in de steden vindt men zowel zekerheid als onzekerheid; - i.m.1 sluit
aan bij v.7232; - i.m.2: Daer... Voeten: waar geld rinkelt, daar luistert
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men toe en wil men met handen en voeten helpen; - i.m.3: Slijtmen 't Velleken:
m.a.w. zet men zich in; - de spreuk is een variant op het bekende gezegde waarmee
het trouwen om geld wordt gelaakt: 'Niet om haar velleken, maar om haar gelleken'
(Harrebomée 1856-70, dl.1, 222 met o.m. verwijzingen naar Servilius, Gruterus,
Sartorius, Cats en De Brune); - i.m.4: met Windt: nl. door de zeehandel; - i.m.5:
kennelijk in aansluiting bij 'hooger' en 'Neerlandt' (v.7247-8); - i.m.6: Wt...ken:
wanneer het niet tot de gewoonten behoort, gaat de kennis ervan teloor; - i.m.6 sluit
met 'ken' aan bij 'vreemde' uit v.7249-52; - i.m.7: vgl. met 'Om den wille van het
smeer Likt de kat den kandeleer' (Harrebomée 1856-70, dl.1, 379 met o.m.
verwijzingen naar David, Gruterus en Cats); - i.m.8: Het...zijn: m.a.w. men moet als
loon krijgen wat gerechtvaardigd is; - Harrebomée 1856-70, dl.3, 7 licht dit gezegde
bij Van de Venne, wellicht niet meer van toepassing op deze plaats in de
Belacchende Werelt, verder nog toe met: 'Men zegt dit van luiaards en ledigloopers,
die den schijn aannemen, alsof zij wonder wat uitvoeren'.

p.254
VARIANTEN - De gereproduceerde p.254 geeft staat II van binnenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7284 staat I: Slappe Tas je Hooft dat treurt; staat II: Slapt jou Tas je Hooft dat
treurt [kennelijk een perscorrectie in staat II: vgl. nl. met de onmiskenbare
perscorrectie in staat II van v.7155 op p.250 van dezelfde binnenvorm Ii]; - 7287
staat I: Wie op geen beroep en past; staat II: Wie op gien beroop en past [wellicht
een perscorrectie in staat II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie in staat II
van v.7155 op p.250 van dezelfde binnenvorm Ii); ook elders in de Belacchende
Werelt bleek 'ee' door 'ie' te worden vervangen: cf. het variantencommentaar bij
v.6454 op p.224 van buitenvorm Ee en v.8017 op p.279 van binnenvorm Mm].
ANNOTATIE - 7262 lichtje Vachten: pak je weg (vgl. nl. WNT 18, 139); - 7265
Goyt-sack: schelm, schavuit (WNT 5, 1232); - 7265-6 mochte...geschieden: indien
ik het voor het zeggen had, dan zou je worden gestraft; - 7267 Da'...maynt: wat je
denkt; - 7267-8 Om...Koock: voor zo iets zou je aan de schandpaal te kijk worden
gezet (WNT 7, 620); - 7269-72 Doch...lanck: maar van deze snode brutaliteit zal ik
nu, vol sierlijkheid, weggaan met een kloeke stap, kortweg, ook al is de weg lang;
- 7273-4 Vlaytigh...maylen: ijverig zal ik dan van tijd tot tijd vrolijk de mijlen kort
maken; - 7275-6 Kraygt...wat: krijgt mijn broek door het verslijten een gat (kennelijk
wil Hans te paard rijden), dan wordt dit gecompenseerd door wat mijn zool bespaard
blijft; - 7277 Schoffel-lackje: treuzelaar (WNT 14, 766); - 7278 mit...Packje: met zijn
vracht; - 7279 'tHeerschop...Boort: het heerschap uitstappen; - 7281 Meenje...vissen:
denk je nog aan vracht te geraken; - 7283 Vaart...beurt: vaar dan leeg en op je tijd
(WNT 2, 2291); - 7284 Slapt...treurt: wordt je tas leeg, dan treurt je hoofd; - 7286
Asje... st́ellen: als je de bewusteloze wil uithangen; - 7287-8 Wie...vast: wie er geen
acht op geeft wanneer er een beroep op hem wordt gedaan, krijgt weinig met
zekerheid vast; - 7289-90 As...ombeeren: op het moment dat men dan naar het
geluk verlangt, ach, dan moet men het juist missen; - 7291-2 Wie...stil: wie
voortdurend wil zijn bezit vermeerderen, moet niet altijd stil blijven wachten; - i.m.1:
Macht...kracht: macht die wacht (zich niet sterk doorzet), is een zachte kracht; i.m.3: spijt: onrecht, of ook: smaad, hoon (WNT 14, 2796-7); - i.m.6: Vlijdt...Tijdt:
door vlijt wint men tijd, maakt men tijd vrij; door vlijt
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bekomt men tijdswinst (?); - i.m.8: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 321 en dl.3, 228
(met o.m. verwijzingen naar Servilius, Zegerus, Gruterus en De Brune); - i.m.8 sluit
aan bij v.7281-2.

p.255
VARIANTEN - De gereproduceerde p.255 geeft staat II van binnenvorm Ii weer naar
het exemplaar 50.
7317 staat I: Dat hy vaert mit nege mensen; staat II: Dat hy drijft mit nege mensen
[kennelijk een perscorrectie in staat II: vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrectie
in staat II van v.7155 op p.250 van dezelfde binnenvorm Ii].
ANNOTATIE - 7293 ouwen Schudde: ouwe schurk (WNT 14, 1124); - 7294 Hoe na:
wat nu? Heb je nog zin om te dutten (WNT 3, 3551); - 7295 'tSchijnt...jou: begeerte
schijnt in jou te wonen; - 7296 Beckje: liefje; - 7301 Maeckje...drijven: zorg maar
vlug dat je aan het varen bent; - 7303 reken...niet: reken ik niet aan; - 7305 Goelijck
Ionge: zachtjes, jongen (bedoeld wordt de 'jonghen Treck-Boef') (WNT 5, 383); 7308 Hoorje...segh: hoor je, kereltje, wat ik zeg; - 7309 Over...binnen: kennelijk gaat
het hier om instructies m.b.t. de afvaart; - 7311 aersel...uyt: achterom (WNT 1,
593-4); - 7312 Ginsen voorwort: ginds voor je; - 7313 Quieringh Iooren: trage Joris
(WNT 8, 497); - 7315 Heyt...Vracht: heeft de man geen grotere vracht; - 7320 twie
stuyvers: twee stuivers; ze betalen m.a.w. meer dan twee blanken en half (WNT 2,
2780-1); - i.m.1: cf. Van de Vennes grisailles: 'Elck is om raepen uyt' (Plokker 1984,
94-5, nr.32); - i.m.2: besteden...verslijten: uitgeven (spenderen) of verkopen (WNT
2, 2118 en 20 2, 344-5); - i.m.2 sluit aan bij v.7295; - i.m.3: Kaets: het kaatsspel
(WNT 8, 765); - i.m.3 sluit aan bij v.7300; - i.m.4: gelden: betalen; - i.m.6:
Men...geacht: m.a.w. men hoort meer dan genoeg; werd er maar acht op gegeven,
werd er maar naar geluisterd; - i.m.6 sluit aan bij v.7308; - i.m.7: vgl. met p.13, i.m.1:
'Omsien hindert voortganck'; - i.m.9: Schier...macht: m.a.w. wat iemands krachten
bijna te boven gaat, lijkt buiten zijn macht te liggen; - i.m.12: i.m.12 sluit aan bij
v.7322.

p.256
ANNOTATIE - 7325 'tSchuyte-Veer...om-deelen: het schuitenveer moet (elke schipper)
op een correcte manier bedelen (WNT 10, 188); - 7326 Of...krakelen: of er komt
ruzie van; - 7327 graeuw: onvriendelijk, donker (WNT 5, 603); - 7328 Bijte-baeuw:
boeman; - 7330 stijf verklaren: flink uitleggen; - 7331 Hoe...gingh: hoe het er onlangs
hevig aan toeging (WNT 2, 2646); - 7333 begon te naken: was op handen; - 7336
Schoer: schouder; - 7338 bulde: bulderde (WNT 3, 1882); - 7339 Wachje...Baen:
pas op of maak plaats; - 7340 Of...gaen: het zal er hier vreemd aan toegaan; - 7341
baren: schreeuwen (WNT 2, 1018); - 7342 Deur...Butter-Karen: gekleed in een holle
boterkarnton; - 7344 verbrot: verprutst; - 7345 roeren: bewegen; - 7346 Knodse:
knots; - voeren: dragen, vasthouden; - 7349 die...Proppe-darmen: die onnozele
vreetzakken (WNT 3, 3297 en 12 1-2, 4494); - 7350 Drongen los: raakten met elkaar
slaags (WNT 8, 2967 en 2972); - liepe karmen: liepen te kermen; - 7351 Tast...kan:
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honden: het zal er warm aan toegaan (WNT 6, 905); - 7354 Gat-Vinck: schimpwoord
(WNT 4, 346); - 7355 Meerder...over-noodt: het is nog erger dan een uiterste
noodtoestand; - 7357 Neurckje: een knorrige vent (WNT 9, 2216); - 7358 Veurckje:
hooivork; - i.m.1: Elck...niet: ieder het zijne, dan heeft de slechte niet (wat een ander
toebehoort); - i.m.2: Van...wat: m.a.w. over gebeurtenissen vertelt men; - i.m.2 sluit
aan bij v.7329-31; - i.m.3: Spijt...Strijt: smaad brengt strijd voort (WNT 14, 2796); i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.7334; - i.m.5: Grimmende: grommende (WNT 5, 780); cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 322 en dl.3, 228-9 (met o.m. verwijzingen naar
Gruterus, Zegerus, Sartorius, Cats en De Brune); - i.m.6: ruymt plaets: maakt plaats;
- i.m.7: krul-spaenders: houtkrullen; - i.m.8: Haetje...Handen: m.a.w. wanneer je
niet in schande wil komen, moet je je handen gebruiken; - i.m.8 sluit aan bij v.7345;
- i.m.10: Over-macht Over-kracht: m.a.w. overmacht gaat iemands krachten te
boven; - i.m.11: Doodt...Doodt: dood brengt dood mee, nodigt dood uit, leidt tot
dood.

p.257
ANNOTATIE - 7359 sonder slaen: zonder dat hij uiteindelijk doel trof; - 7360 sonder
staen: zonder te blijven stilstaan; - 7361 By...sprongh: samen met het springen; 7362 Dubbel-beenend'...houtje: dubbel benen makend met zijn stok; - 7363 'tis...leer:
het is een slag voor een klap, leer om leer, men betaalt er met gelijke munt (Stoett
1943, dl.1, 541, nr.1350); - 7365 lijdigh: jammerlijk, of ook zware, erge, hevige (WNT
8, 2228-9); - 7367 Honds-klinck: klootzak (WNT 6, 917); - Kriel: gekrioel (WNT 5,
694); - 7368 Griel: gewemel (WNT 5, 694); - 7369 Drie-voet-Stoelen: drievoeten; 7370 swierden: slingerden; - kroele-woelen: door elkaar gewriemel; - i.m.1:
Mickers...Schickers: m.a.w. wie mikt, neemt zich ook voor om te raken (WNT 14,
646); - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 47 (met o.m. verwijzing naar Gruterus); - i.m.2:
Galpers: schreeuwers (WNT 4, 201).

p.258
ANNOTATIE - 7371 Heugel: het haardijzer (WNT 6, 696); - 7372 Sloeger...langh:
sloegen er wat dichtbij stond, en reikten ook ver; - 7373 Kuyckens-Kevy: de
kuikenmand (WNT 7, 2731); - 7374-5 deed'...verpletten: verhinderde dat daar
iemands hoofd zou verpletterd worden (eig. gaf hinder zodat daar niemands hoofd
verpletterd werd) (WNT 20 1, 1889-90); - 7376 Een...Helm: een lantaren als helm
gebruikt; - 7377-8 Met...Sporten: en (hij droeg ook) een ladder om negen man te
pakken te krijgen tussen de elf sporten (WNT 14, 910); - 7379 hy...verrast: hij zou
op dat moment verrast zijn geworden; - 7380 varend': rondreizend; - 7381-5
Hadd'...tieren: indien daar niet een sukkel van een Joris, samen met de stramme
en bultige Floris en met domme Fobis Nietsnut (harde kerels van zachte kaas
gemaakt) komen tieren (WNT 8, 1695); Harrebomée 1856-70, dl.1, 371 licht de
uitdrukking 'Harde Maets op safte Kaes' (o.m. bij Sartorius en De Brune) verder toe
met: 'Men zegt dit van mannen, die den schijn van sterkte aannemen, ofschoon ze
innerlijk zwak zijn; maar vooral van de lafaards, die hunnen moed toonen, als 't
gevaar geweken is'; - 7385 Verwinders: vechtersbazen, overwinnaars (WNT 20 2,
2048); - 7387-8 Stort...bloet: vergiet en verkwist hier niet te veel verhit bloed van
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doorvalt); - 7390 Leent...Handen: geef hier de voeten, breng hier de handen (om
ze in de mand te verzamelen); - 7392 schalt: schreeuwt (WNT 14, 234); - 7393
Vatmen: grijptmen; - 7397 rocktmen: rukt men (WNT 13, 1812); - 7398 focktmen:
duwt men (WNT 3, 4606); - 7402 schortmen: houdt men vast, houdt men tegen
(WNT 14, 913); - 7403 Vinnigh...vinnigs-loon: vinnig krijgt een loon voor de vinnigheid;
- 7404 Alsmen...Koon: wanneer men een jaap in zijn wang heeft; - i.m.2:
Schort...schort: hou tegen wat verkeerd is; - vgl. met p.260, i.m.5: 'Al waer men veel
op-schort/ daer sal noch altijdt wat aen-schorten'; - i.m.3: Scheyers: zij die uit elkaar
halen, tussenbeide komen, de vechtenden scheiden; - Vleyers: zij proberen nl. de
vechtenden met vleierij tot bedaren te brengen; - i.m.3 sluit aan bij v.7381 e.v.; i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 200 licht deze spreuk bij Van de Venne verder
toe met: 'Dat is: prijs, wat uwen prijs verdient'; - i.m.4 sluit wellicht aan bij 'Verwinders'
uit v.7385; - i.m.5: schouwen: schuwen; - i.m.7: cf. Harrebomée 1856-70, dl.2, 282
en dl.3, 325 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De Brune).

p.259
VARIANTEN - De gereproduceerde p.259 geeft staat II van binnenvorm Kk weer naar
het exemplaar 50.
7426 staat I: handen,; staat II: hande, [perscorrectie in staat II: de vervanging van
'handen' door 'hande' maakt de spelling conform aan deze van het rijmwoord uit
v.7425: 'Lande'].
ANNOTATIE - 7405 Onheus: ruw, onfatsoenlijk; - 7406 drijven: daden, handelen (WNT
3, 3345); - 7407-8 Onheus...Kroes: de duivel brouwt ruwheid uit vele kannen en
kroezen van drinkers (WNT 7, 3171); - 7410 verschorren: schor worden; - 7411
Lijntje: nl. van de trekschuit; - 7412 Trecker: nl. Holle Kees, de 'jonghen Treck-Boef';
- 7416 aafse lap: klap van opzij (WNT 1, 12); - 7417 verstaet...Seggens: begrijp je
woorden, bevelen; - 7418 Sleep...Breggens: wellicht gaat het hier om het los- en
vastmaken van de treklijn bij het voorbijvaren van een brug; - 7419 Stap...heen:
verder; - 7421 Lijn-leyders: zie over deze helpers van de trekschuit dl.III, B, hoofdstuk
5, §1; - 7425 Bosje: (bedel)bus (WNT 3, 1925); - 7427 'tSchaedt...heeft: het doet
geen nadeel (aan de schenker) dat men een kleinigheid geeft, wanneer men tamelijk
veel bezit; - 7431 Lost, hou an: aanhouden is als scheepsterm bekend: het gaat nl.
om het tegenhouden van het ankertouw bij het aanmeren; de betekenis luidt hier
dan: gooi de touwen uit (om aan te meren) en hou ze tegen (zodat de boot niet
afdrijft) (WNT 1, 178); - 7434 Hebje...Goetje: heb je geen apart geld (WNT 20 1,
2221; cf. nl. v.7433: Lammert betaalt zowel voor zichzelf als voor Soetje); - i.m.1:
heus: op een goede, fatsoenlijke wijze (WNT 6, 714-5); - i.m.2: i.m.2 sluit wellicht
aan bij v.7411-2; - i.m.3: stijve: weerbarstige, onbuigzame (WNT 15, 1608-9); - i.m.3
sluit aan bij v.7413-6; - i.m.5: degelijck: op een rechtschapen, goede wijze (WNT
3, 2360); - ongheschickt: onbetamelijk, ongebonden (WNT 10, 1656); - i.m.6:
Smeeckende...Gelders: raadslieden die smeken, zijn geen betalers (WNT 4, 1081);
- cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 222 (met o.m. verwijzingen naar Gruterus en De
Brune); - i.m.7: uyt-gheeft: aan iemand leent; - in-wachten: ontvangen; - vgl. p.130,
i.m.3: 'Wt-leenen doet inwachten'; - i.m.8: Gemeen...Quaet: goed dat
gemeenschappelijk is, is meestal slecht; - vgl. met 'Gemeen goed, Geen goed'
(Harrebomée 1856-70, dl.1, 247 met o.m. verwijzingen naar Gruterus, Cats en De
Brune).
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p.260
ANNOTATIE - 7435 'kDenck...neen: ik denk van niet; - 7436 Eerse...Deur: vooraleer
ze verdergaat; - 7437 Eerst...wijcken: eerst zal ik aan land gaan; - 7438
Dan...strijcken: dan mijn Soetje na mij laten zakken, van de boot helpen; - 7441
ruymen: bieden meer plaats, krijgen meer ruimte; - 7443 dubbel stee: een dubbele
plaats; - 7444 Wilt...mee: indien iemand onderweg mee wil (met de schuit); - 7445
Voer-luy...winnen: voerlieden trachten winsten binnen te halen; - 7448 meert:
vermeerdert; - 7449 Moetjet...weten: wil je mijn gedacht vernemen; - 7450
ick...geseten: ik zit hier goed; - 7451 Niement...gemack: niemand haalt me uit mijn
gemakkelijke positie; - 7452 Geckjer mé: steek je er de draak mee; - 7454 hoe...ditte:
hoe moet ik dit begrijpen, opvatten; - 7458 Mangde: mand; - 7459 pagg'len:
vastmaken (WNT 12 1-2, 150); - 7460 omwinden: vastbinden; - 7461 Ken...sluyten:
past het, betaamt het; - 7462 binnen: (nl. aan boord van de schuit); - 7464 raadt
eens: zeg eens, laat me weten (WNT 12 3, 150); - i.m.1: Losse...Saken: lichtzinnige
kerels, hoor (zonder dat je berispt wordt) laat je waakzaamheid niet verslappen
voordat je vastgrijpt wat winst oplevert; op die manier zal je zaken bereiken die je
zekerheid geven; - i.m.1 sluit wellicht nog aan bij v.7445; - i.m.2: en stouwden:
verborg men (WNT 15, 2034); - i.m.3: dyen: voorspoedig groeien; - cf. Harrebomée
1856-70, dl.1, 425 (met o.m. verwijzingen naar Cats en De Brune); - i.m.3 sluit aan
bij v.7450-1; - i.m.5: Al...aenschorten: waar men veel opheft, daar zal nog altijd iets
aan schorten (WNT 11, 1168-71 en 1, 132); wat er precies schort, blijkt uit de
gelijkaardige glosse van p.129, i.m.3: 'Die last moet op-schorten // sal bucken en
lijden'.

p.261
ANNOTATIE - 7467 beloopen knap: vlug inhalen (WNT 2, 1745); - 7470 Gaat...Koeyen:
loop heen en ga de koeien hoeden; - 7471 Murgen: morgen; - 7472 Strijck-uyt:
verwijst uiteraard naar de naam van het meisje Strijckers maar ook naar het feit dat
het meisje zo naar hem sneert (WNT 16, 41); - 7473 Mit die Mongt: met die mond
(van jou); - 7474 vaale: vaalgrijze, grauwe; - Rotte: ratten (WNT 13, 1413); - 7477
Pekel: het zoute water; - 7478 Hekel: dit plankje was nl. voorzien van scherpe
omhoogstekende ijzeren tanden (WNT 6, 491-2); - 7481 Daver-draver: snelle loper
(WNT 3, 2473); - stilje toren: laat je woede wat bekoelen; - 7483 By aldien: vermits,
aangezien (WNT 2, 2584); - deusen: deze; - 7489-90 Over...Vromen: m.a.w. over
de weg kan men wel gaan door te stappen met goede gezellen; - 7492 slim...treen:
m.a.w. die verkeerde wegen bewandelen; - 7493 Stuyft...uyt: loop vlug vooruit; wilme beyen: wil op mij staan wachten; - 7496 Benne: zijn; - i.m.1: Te...nae-loopen:
nl. omdat de andere er reeds van door is; - i.m.2: Wil...wacker: wie iets wil, wordt
daardoor wakker, waakzaam; - i.m.2 sluit aan bij v.7469; - i.m.3: Eygen-blijck: aard;
- i.m.3 sluit aan bij 'Murgen' uit v.7471; - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.7475; - i.m.5:
Vijs...daedt: m.a.w. een vreemd, vertrokken gezicht past niet; - i.m.5 sluit aan bij de
verwensingen uit v.7473-8; - i.m.6: Mis-leeren...deeren: verkeerd leren brengt nadeel
aan; - i.m.7: trecken: tegen te houden, erbij te halen; - i.m.7 sluit aan bij v.7483-4;
- i.m.8: Gelijcke...heen: gelijke tred geraakt voort; - i.m.9: Wacht...niet: m.a.w. sta
iemand die welkom is, op te wachten (wanneer hij aankomt), want wie aankomt, zal
niet op jou blijven wachten; - i.m.9 sluit aan bij v.7493-4: Lammert moet Soetje staan
opwachten wanneer ze zal aankomen; -
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i.m.10: Wel...wel: 'Wel aen' sluit aan bij 'wel an' uit v.7495; de precieze betekenis
van de glosse is niet duidelijk: een kordate aanpak leidt tot succes, brengt je waar
je wil zijn (?).

p.262
VARIANTEN - De gereproduceerde p.262 geeft staat II van binnenvorm Kk weer naar
het exemplaar 50.
7523 staat I: uyt ons oogh; staat II: uyt ongs oogh [wellicht perscorrectie in staat
II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.7426 op p.259 van
dezelfde binnenvorm Kk); ook bij varianten in andere vormen blijkt de genasaleerde
'ng' wel eens de voorkeur weg te dragen boven 'n'; vgl. b.v. de varianten van staat
II in v.3407 en 3411 op p.130 uit binnenvorm R en in v.7050 op p.246 uit binnenvorm
Hh]; - i.m.3: staat I: Honigh in de Mondt; staat II: Honigh om de Mondt [perscorrectie
in staat II (vgl. nl. met de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.7426 op
p.259 van dezelfde binnenvorm Kk)].
ANNOTATIE - 7497 Iaa Kint: ja maatje; - tijgh...swieren: begin je al maar gerust te
bewegen (WNT 18, 82); - 7498 Maackt...Kiere-mieren: blijf niet langer staan
ronddraaien (WNT 7, 2794); - 7499 vergist: verspilt (WNT 19, 2177); - 7501
Wat...spreken: wat aardige, wondere woorden; - 7502 Komt...breken: klinken mij in
de oren; - 7506 drijvend' Hoedje: (met veren) wapperend hoedje (WNT 3, 3351);
zwierige hoed; - 7507 lichten: opheffen; - meer...flus: nog sneller dan terstond (WNT
3, 4592); - 7509 aen het landen: bij het aan wal gaan; - 7512 Dat...an: dat ik het
lichtvaardig nu eens aan en dan weer uit maakte (WNT 14, 2703); - 7516
Die...verliest: wie veel keuze heeft, ontglipt vaak alles; - 7517 Keur...Angst: Visscher
1949, 11 licht de spreuk 'Keur baart angst' verder toe met: 'Daermen kiesen mach
voor beste uyt twee ofte meer dinghen, daer valt terstondt bekommeringh in't oordeel,
soo dat men altemet bedroghen is door valsche voorbeeldinghe en ghebreck van
kennisse, kiesende het quaedste voor't beste'; - verklare: verzekeren, vermelden
(WNT 20 1, 260-2); - 7519 Let...Reden: let op deze verstandige woorden; - 7521
Wel 'e raan: goede raad gegeven; - al van het kiesen: m.b.t. het kiezen; - 7524
'tLijckent: het lijkt; - i.m.5: Verkiesers, Verliesers: wanneer men iets verkiest, dan
verliest men ook meteen iets (nl. wat men niet verkiest); - vgl. met 'Die niet verkiesen,
Mogen niet verliesen' en 'Verkiezen Doet verliezen' (Gruterus) (Harrebomée 1856-70,
dl.3, 74); - i.m.6: 'Tis...verkiesen: het is een wijs man die het goede uit het slechte
weet te selecteren, die onderscheid weet te maken tussen goed en slecht (WNT 20
1, 208-9; - i.m.7: i.m.7 sluit aan bij v.7524: de trekjongen blijkt zich immers erg te
haasten.

p.263
VARIANTEN - De gereproduceerde p.263 geeft staat II van binnenvorm Kk weer naar
het exemplaar 50.
i.m.1: staat I: Wie staegh de Vuysten // inde Lijf-Sacken blij- // ven/ houdt die sijn
Han- // den oock recht?; staat II: Wie staegh de Vuysten // inde Lijf-Sacken laet //
blijven/ houdt die sijn // Handen oock recht? [perscorrectie in staat II; vgl. nl. met de
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onmiskenbare perscorrectie in staat II van v.7426 op p.259 van dezelfde binnenvorm
Kk].
ANNOTATIE - 7530 gelden: betalen; - 7532 Volger: nl. Lammert (cf. v.7433); - 7533
pas Gelt: geef het juiste bedrag (WNT 12 1-2, 689); - 7534 d'Oly-Molen: de
windmolen die olie uit lijn- of raapzaad perst (WNT 10, 117); - 7535 Benne:
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zijn; - al-ree: reeds; - 7536 over-zy: omkantelen; - 7541 effen: volkomen gelijk; 7544 toertigh: grappig (WNT 17 1-2, 649); - 7545 dullen: gek, mal, vrolijk (WNT 3,
2758-9); - 7546 oolijck: dwaas, onnozel, mogelijk ook: doortrapt, sluw (WNT 11,
11); - 7548 kalligh: babbelachtig, babbelziek; - 7554 Sloef: lummel, lomperd (WNT
14, 1841); - Scheuck: hoer, snol (WNT 14, 529); - Funne: schelm, schavuit (WNT
3, 4707); - 7555 Fiel: schooier, bedrieger, schurk; - 7556 men...lief: men ziet je
o

graag; - i.m.2: vgl. met fol. [††] 3r , i.m.5: 'Is men wijs ghenoegh voor sijn selven
om te doen of laten'; - vgl. ook met 'Niemand is wijs in zijne eigene zaken' (o.m. bij
David, Gruterus en De Brune; zie Harrebomée 1856-70, dl.2, 465 en dl.3, 361); i.m.3: i.m.3 sluit aan bij v.7527-8; - i.m.4: Die...blijft: wie borg staat (WNT 3, 550);
- i.m.6: vgl. met p.56, i.m.5: 'Elck by 'tsijn/ groff by groff/ en fijn by fijn'; - i.m.7:
Laet...zijn: laat het aan eenieder over wat ze zijn; - i.m.7 sluit aan bij v.7540-55; i.m.8: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 373 (met o.m. verwijzingen naar Zegerus,
David, Gruterus, Cats en De Brune) en Stoett 1943, dl.1, 411, nr.1053; - i.m.9:
Soo...gepresen: m.a.w. spreek dan van niemand kwaad.

p.264
ANNOTATIE - 7558 Wilt...gerieve: wil elkaar toch wat helpen; - Heb-lustige:
hebzuchtige; - lasery-Knecht: jongen uit het leprozenhuis (WNT 8, 1198); - vley-karmt:
kermt en vleit; - 7561 de...geven: de Heer zal het je vergoeden; - 7563 de Bos: de
bedelzak (met geld) (cf. v.7425); - 7564 wilje meer: wil je nog meer dan dank alleen;
- 7565 Iongen: Holle Kees; - Krenge: nl. het trekpaard; - 7566 verlenge: langer
maken; - 7568 al...gat: alsof je vuur in je achterste had; - 7570 slaet of: maak het
paard los, span het paard uit (WNT 1, 1417); - sit...Bille: sta op, blijf niet op het paard
zitten (de trekjongen reed nl. te paard: vgl. Royalton-Kisch 1988, 271); - 7576
Goelijck...dra: zachtjes gaan, is beter dan zich te haasten; - 7585 Hier...scheye:
m.a.w. het gaat hier anders aan toe bij het verlaten van de boot; - 7586 beye:
wachten; - 7587 As...over leydt: wanneer men het goed heeft overdacht, wanneer
men het goed aan boord heeft gelegd; - 7588 Wachten...wel: wachten past wel voor
een heer; - i.m.1: datme...rekent: dat men voor winst houdt; - i.m.2: Die...medogen:
m.a.w. rijken, heb medelijden; - i.m.3: ongans: slecht, verkeerd (vgl. WNT 10, 1573);
- i.m.5: Beginje...minnen: begin je met verstand, eindig dan ook in liefde, ga dan
ook weg in liefde; - i.m.6: Van...al: te pas komen, is het voornaamste; - cf.
Harrebomée 1856-70, dl.2, 126 (met o.m. verwijzing naar De Brune); - i.m.6 sluit
homonymisch met 'passe' aan bij 'stappe' uit v.7576; - i.m.8: verhefje niet: til dan
niet boven je krachten; - cf. Harrebomée 1856-70, dl.3, 73 licht dit verder toe met:
'Verheffen is hier vertillen, niet verhoogen. De spreekwijze geeft te kennen, dat men
zich niet moet verheffen (verhoogen) in zaken, waaraan men zich verheffen (vertillen)
zou'; - i.m.9: Onnoodigh...versuymen: plaatsmaken zonder dat dit echt hoeft, zorgt
ervoor dat men zijn kans verliest, verspeelt (?); het i.m. sluit aan bij v.7585-6.

p.265
VARIANTEN - De gereproduceerde p.265 geeft staat II van buitenvorm Ll weer naar
het exemplaar 1.
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ANNOTATIE - 7589 ick...wachten: ik ben bereid te wachten; - 7591 Als...gedaen:
wanneer het nodig is dat ik dat doe; - 7593 haal op: trek mij omhoog; - 7595 Huy-soo:
tussenwerpsel: het zo, vooruit (WNT 6, 1209); - 'tVrachje licht: hef het vrachtje uit
de boot; - 7598 bienen: stappen; - 7604 Regh: rug; - 7607 Datje...baa: omdat je een
blatend schaapje droeg ('baa': onomatopeïsch ter aanduiding van het geblaat van
een schaap); - 7610 Bloocken: klompen (WNT 2, 2906); - 7611 raackt hy hier:
wanneer hij tot hier geraakt; - 7612 Wis...getier: dat dan zeker een fel tieren losbreekt;
- 7613 kzy: ik ben; - i.m.1: Heert wel: past wel bij een heer; - Knecht wel: past wel
bij een knecht; - i.m.1 sluit aan bij v.7588; - i.m.3: i.m.3 sluit homonymisch met
'Handige' aan bij 'Hangden' uit v.7597; - i.m.4: puffe-blaken: hijgen en blazen bij
het gloeiende vuur (WNT 12 1-2, 4728 en 2, 2776); - Smeder: smid; - i.m.4 sluit aan
bij v.7601-2; - i.m.6: Vrock: vrek; - i.m.6 sluit aan bij 'ouwe Lomper' uit v.7609 en
verder ook bij v.7609-11; - i.m.7: Recht: oordeel (WNT 12 3, 572-3); - i.m.8: als
variant op 'Twee kwade honden bijten elkander niet' (Harrebomée 1856-70, dl.1,
322 en dl.3, 228-9 met o.m. verwijzingen naar Zegerus, Gruterus, Sartorius, Cats
en De Brune); vgl. ook met p.256, i.m.5: 'Grimmende Honden vreesen malkander'.

p.266
VARIANTEN - De gereproduceerde p.266 geeft staat V van binnenvorm Ll weer naar
het exemplaar 50. De staten II, III en IV verschillen voor deze pagina niet van staat
V.
i.m.8: staat I: Gaeuw en Naeuw; staat II + III + IV + V: Gaeuw Siet Naeuw
[kennelijk perscorrectie van de variant uit staat I; cf. het variantencommentaar bij
de varianten van de custode op p.270 en bij v.7774 op p.271 van dezelfde
binnenvorm Ll].
ANNOTATIE - 7619-20 Twee...een: twee die willen kluiven aan een been, kunnen het
zelden met elkaar eens worden; - 7621 Is...praten: valt er anders niet met je te
praten; - 7622 alree: reeds; - 7623 part: streek (WNT 12 1-2, 525); - 7624
Hangde...Hart: 'dit is een vreemde part' nl. wanneer men handen geeft, zonder dat
het hart daar bij is; - 7625 pijnen: pijn doen; - 7627 vergaringh: bijeenkomst,
samenzijn; - 7628 slijt: vergaat, gaat te niet (WNT 14, 1761); - 7629 Stoffer: pronker;
- 7630 Ick...Ioffer: ik hang niet genoeg het juffertje uit; - 7631 geck: gekheid; - 7633
Ingeval...vryen: indien jij nog een ongebonden, vrij meisje blijft; - 7634 myen: uit de
weg gaan; - 7636 Of...bien: of jij mij je welwillende gezindheid wil schenken; - 7637
of...vallen: of het dan zal lukken (WNT 18, 331); - 7638 Prettert: pretmaker (WNT
12 1-2, 4074); bedoeld wordt Vrome Koen; - 7639-40 Die...gelijck: die pocht evenzeer
op zijn rijk zijn, meer dan eender welke gelijke (WNT 14, 2445); - 7646 beyen:
beiden; - dreegt mis-noegen: is misnoegd; - i.m.1: Over-vloedt...broedt: overvloed
brengt kwalen voort; - i.m.1 sluit aan bij v.7619-20; - i.m.2: Lijden...Leet: dulden,
verdragen doet het leed teniet (wanneer men iets verdraagt of duldt, dan heeft men
er minder last van dan wanneer men er zich tegen verzet); - i.m.2 sluit wellicht aan
bij Soetjes uitval in v.7623; - i.m.3: gaen...vast: gaan niet met een vaste tred; - i.m.3
sluit aan bij v.7625-6; - Harrebomée 1856-70, dl.2, 434 licht dit verder toe met: 'Men
zegt dit van bezoekers, die den schijn aannemen, alsof zij al vroeg willen vertrekken;
maar die nog eerst dit of dat moeten vertellen, en zoodoende doorgaans het
allerlangst blijven'; - i.m.4: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 43 (met o.m. verwijzing
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naar De Brune); - i.m.5: Hoe...drijft: wat men er ook tracht aan te doen; - i.m.6:
Soet...kunnen: op een aangename manier iets toela-
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ten, maakt iets mogelijk; - i.m.7: Rijck...daedt: m.a.w. vele woorden worden zelden
in daden omgezet of ook: rijk naar eigen zeggen is vaak niet op feiten gesteund; i.m.7 sluit aan bij v.7639; - i.m.8: Gaeuw...Naeuw: met vlugge ogen ziet men scherp
(WNT 4, 349 en 9, 1638); - i.m.8 sluit wellicht aan bij v.7643-4; - i.m.9:
Ongelijckheyt...effen: ongelijkheid wordt zelden gelijk.

p.267
VARIANTEN - De gereproduceerde p.267 geeft staat V van binnenvorm Ll weer naar
het exemplaar 50. De staten II, III en IV verschillen voor deze pagina niet van staat
V.
7650 staat I: Staan, al was hy van het Haagje; staat II + III + IV + V: Staan al was
hy van het Haagje [kennelijk perscorrectie van de variant uit staat I (cf. het
variantencommentaar bij de varianten van de custode op p.270 en bij v.7774 op
p.271 van dezelfde binnenvorm Ll); de interpunctie in staat II, III, IV en V lijkt correcter
dan in staat I].
ANNOTATIE - 7647 om...deun: voor de lol, voor het plezier; - 7651 sesderhande: zes
verschillende (WNT 5, 1878-9); - 7652 Houdt...leegh: gebruikt hij niet, heeft hij als
reserve; - om...gemack: louter vanwege de gemakkelijkheid; - 7654 vermeeren:
vermeerderen; - 7655 veel...gelijck: velen die van mijn stand zijn; - 7656 thoonen
rijck: doen zich rijk voor; - 7658 glans: weelde, praal; - vermelden: verkondigen; 7659 Wy...Darm: m.a.w. bezuinigen op onze voeding; - 7660 Om...Narm: m.a.w.
om wat versieringen voor onze kleren te kunnen kopen; - 7661 reden: de stelregel;
- 7665 Langst: kerel; - over-leggen: bedenken (WNT 11, 1838); - 7666 niet meer:
niets meer; - 7667 As...moet: als men er zich echt moet over uitlaten (WNT 2, 1563);
- 7670 hullen: in kleding, in het zich kleden; - 7672 Over-vloedigh...Velt: bedoeld
wordt wellicht: rijk aan grondbezittingen; - 7677 Borsje: kerel, maat; - 7679 je...profijt:
je hindert me om mijn voordeel te doen; - 7680 schelme quijt: laat me zonder meer
gaan, ontsla me van alles, leg me geen verplichtingen op; - i.m.1: Over-veel,
Over-deel: m.a.w. meer dan veel is meer dan het deel dat iemand toekomt; - i.m.1
sluit aan bij v.7647-8 (als reactie op Soetje die meer dan één lief heeft) of ook bij
v.7650-1 (als reactie op de overvloed aan kleren die de 'Brouwers Seun' bezit); i.m.2: beter koop: goedkoper; - i.m.5: Dracht-Pracht...Macht: prachtige kleding
verstikt, doet stikken, maakt je krachteloos (WNT 14, 2016) (?); - i.m.9: verlegen:
zwak, krachteloos (WNT 20 1, 765).

p.268
ANNOTATIE - 7681-2 Wilje...over-morgen: wil je dit niet, dan moet je me met rust
laten, zeker tot na overmorgen (WNT 3, 558 en 2, 2194); - 7684 Wurvel: grendel
(MW 9, 2327); - 7685 nae mijn: naar mij; - 7689 Boere-Bot-in: botte, domme boerin;
- met wonder: met verwondering; - 7691 Scheert...Geck: spot zo lang met menige
gek (WNT 4, 938); - 7693 benarren: voor de gek houden; - 7694 verwarren: misleiden
(WNT 20 2, 1774); - 7695 Die...set: wie voor een andere strikken uitzet; - 7697
Neemt...bedencken: overdenk dit eens; - 7699 over-leydt: bedacht; - 7702 verdrijven:
naar ergens anders gaan, weggaan; - 7705 sleetigh: minder vurig; - 7706
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Datje...neetigh: dat je van mij zo nijdig (?) weggaat; - 7708 Loop...praat: ga dan van
mij weg en praat niet meer; - 7709-10 Dat...bereyden: dat ik van u wil weggaan,
gebeurt om plaats te maken; - 7712 Die...over-hant: die je om beurten liefhebben
(WNT 11, 1737); - i.m.2: i.m.2
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sluit aan bij v.7687; - i.m.3: Beter...Bot-in: beter iemand die bot spreekt, dan iemand
die bot is van binnen; - i.m.4: Loerje...dijn: bedrieg je mij, dan pak ik jou in (WNT
14, 2391); - i.m.4 sluit aan bij v.7694; - i.m.5: vgl. met 'Beter is het, stil te zwijgen,
Dan van 't spreken hinder krijgen' (Harrebomée 1856-70, dl.1, 308 met o.m.
verwijzingen naar Gruterus en Cats); - i.m.6: Dat...dingt: waar iemand anders
aanspraak op maakt, op biedt (WNT 3, 2637); - i.m.7: i.m.7 sluit aan bij 'mijdt de
praat' uit v.7708; - i.m.8: i.m.8 sluit wellicht aan bij v.7708.

p.269
ANNOTATIE - 7716 veel...baert: brengt veel gunsten voort; - 7720 gemeyn:
gemeenschappelijk; - 7724 d'Een...blijck: de ene heeft wat, de andere heeft er
slechts de schijn van; - 7725 watje...breken: waarover je tobt (WNT 3, 1235-6); 7726 wy...steken: wij laten het hierbij; - 7727 ginder...aen: ginds voor ons uit; - 7728
Sie...gaen: zie ik twee kennissen gaan; - 7729 mijn: mij; - noodigh: dringend; - 7731
sou't...zijn: zou het mij nadeel berokkenen; - 7732 strijck: ga weg; - dwijn: verdwijn;
- 7734 verglyen: wegglijden; - 7736 ontfaen: ontvangen; - 7738 en...baten: steekt
geen voordeel; - 7740 heytme: heeft mij; - besuyrlijck: zuurtjes; - 7741 doeje: is dat
zo; - i.m.4: Laet...is: m.a.w. laat zitten wat te vast zit; - i.m.6: Kack-Hielen: pijnlijke
hielen; - sloff-koussen: op kousen rond te sloffen (vgl. WNT 14, 1858); - i.m.6 sluit
aan bij v.7733-4; - i.m.7: Die...heeft: wie smaadt, ontvangt haat; - i.m.9:
Recht...hecht: m.a.w. wat juist is, blijft duren; - i.m.10: i.m.10 sluit aan bij Lammerts
pogingen in v.7741 e.v. om Soetje terug voor zich te winnen.

p.270
VARIANTEN - De gereproduceerde p.270 geeft staat V van binnenvorm Ll weer naar
het exemplaar 50.
7752 staat I: derven moet een deel,; staat II + III + IV + V: derven moet een deel
[perscorrectie t.o.v. staat I of zetselschade in staat I (cf. het variantencommentaar
bij de varianten van de custode op p.270 en bij v.7774 op p.271 van dezelfde
binnenvorm Ll); de interpunctie in staat II, III, IV en V lijkt correcter dan in staat I]; custode: staat I: de custode heeft de vorm 'Soetje' en staat in de
rechterbenedenhoek van het vak met de glossen; staat II: de custode heeft de vorm
'o et je' en staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de glossen; staat III: de
custode heeft de vorm 'tje' en staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de
glossen; staat IV: de custode ontbreekt; staat V: de custode heeft de vorm 'Soetje'
en staat in de rechterbenedenhoek van het vak met de verzen.[in de varianten
waarbij de custode zich nu eens aandient als 'Soetje', dan weer als 'o et je', als 'tje'
of zelfs totaal afwezig is, kan men verschillende vormen van zetselschade ontdekken;
het vaststellen van de chronologische volgorde van de staten is precies door deze
verschillende vormen van zetselschade niet gemakkelijk; vast staat alleen dat staat
I inderdaad ook de oudste staat weergeeft (cf. het variantencommentaar bij de
varianten van v.7774 op p.271 van dezelfde binnenvorm Ll) en dat men in staat V
de meest correcte staat vindt; men kan daarbij nog maar moeilijk uitmaken hoe de
staten elkaar daarbij verder hebben opgevolgd: theoretisch dienen zich immers niet
minder dan vierentwintig verschillende mogelijkheden aan].
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ANNOTATIE - 7743 voort: naar toe; - 7744 Daarje...boort: waarmee je aan boord zat;
- 7746 Mit...ruymen: met een zuchtje wegvliegen; - 7747 kreegh...grou: een afkeer
kreeg; - 7749 mijn Gunner: jij die mij gunstig gezind bent, mijn beschermer (het
WNT 5, 1282 verklaart deze passage uit de Belacchende Werelt minder overtuigend
met 'vriend, baas, maat'); - 7750
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Wat...t'eeten: wat er zoal te eten valt bij edellieden; - 7752 derven: ontberen; - 7753
Om...decke: om zich te kleden; - 7755 de Noodt en Spijt: het onheil en de
(aangedane) smaad; - 7756 Tseffens...wijt: ver uit mijn hoofd; - 7757 begeven:
verlaten (WNT 2, 1380); - 7760 Goet-hals: goeizak; - 7761 praselt: babbelt, kout
(WNT 12 1-2, 3923); - mit horten: bij pozen (WNT 6, 1124); - 7763 sinlijck: zinnelijk
(MW 7, 1155); - 7765-6 wat...halen: waarom hoef je zo te pralen? bij mij valt geen
eer te halen; - 7767 Komter...Schangdt: komt er schande voort uit het aanhouden
met jou; - 7769 Wilt...verstaken: hou nu op met je bedelen (WNT 4, 2340); - 7770-1
'kVrees...Stee: ik vrees dat je iets anders van een rijkeling uit de stad zal overkomen
(WNT 9, 1517); 7772 Wéé: verdriet; - i.m.1: Verlaten...gront: m.a.w. bezit dat men
(onbeheerd) achterlaat, blijft niet (wordt gestolen); - i.m.2: vgl. met 'Die ligtelijk
lagchen, schreijen ligtelijk' (o.m. bij Zegerus, David, Gruterus en De Brune; zie
Harrebomée 1856-70, dl.3, 42); - i.m.2 sluit wellicht aan bij 'lichte' uit v.7745; - i.m.4:
vgl. met 'Liever aan den arm Dan in den darm' (o.m. bij Sartorius; zie Harrebomée
1856-70, dl.1, 19); - i.m.6: i.m.6 sluit met 'Schortje' homonymisch aan bij 'op-schorten'
uit v.7762 maar verwijst daarnaast ook naar v.7763 waarin Soetje zich over haar
zinnelijke neigingen uitlaat; - i.m.7: 'Eer' en 'Heer' wordt graag met elkaar in verband
gebracht; vgl. ook met 'De heet uit, De eer uit' of 'Zonder heer, Zonder eer' (o.m. bij
Gruterus, Sartorius, Cats en De Brune; zie Harrebomée 1856-70, dl.1, 172).

p.271
VARIANTEN - De gereproduceerde p.271 geeft staat V van binnenvorm Ll weer naar
het exemplaar 50. De staten II, III en IV verschillen voor deze pagina niet van staat
V.
7774 staat I: gans-Pruymen; staat II, III, IV en V: gans-Vijgen [het valt bijzonder
moeilijk om de wijzigingen in de verschillende staten van deze binnenvorm te
interpreteren; wel lijkt het erop dat staat I de chronologisch oudste staat weergeeft
die dan later werd gecorrigeerd; de krachtterm 'gans-Pruymen' (een woord dat elders
in de Belacchende Werelt niet voorkomt) wordt vervangen door 'gans-Vijgen' dat in
de Belacchende Werelt wel meer wordt gebruikt (vgl. b.v. v.380 op p.20); uiteraard
is het ook mogelijk om een omgekeerde redenering op te zetten; zie verder het
variantencommentaar bij de varianten van de custode op p.270].
ANNOTATIE - 7776 Blijft...vergist: als mijn oog me niet bedriegt (WNT 19, 2176); 7778 Datje...wijsen: dat je mij aan de kant zet, afwijst; - 7779 Is...werck: is dit de
handelswijze van een keurig meisje; - 7781 Belever: aanhanger (WNT 2, 1718); 7782 schranckelt: zet zijn benen kruiselings (WNT 14, 988); - 7784 méé: ook; i.m.3: cf. Harrebomée 1856-70, dl.1, 14 (met o.m. verwijzing naar Zegerus).

p.272
VARIANTEN - De gereproduceerde p.272 geeft staat II van buitenvorm Ll weer naar
het exemplaar 1.
7813 staat I: belauwen; staat II: beflaauwen [perscorrectie in staat II: 'belauwen'
past mindet goed (gezien de context van het bezwijmende boertje) dan 'beflaauwen'];
- 7814 staat I: Steedse Mauwen; staat II: Steedse Maauwen [perscorrectie in staat
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II: de spelling wordt conform gemaakt aan deze van staat II van het rijmwoord in
v.7813].
ANNOTATIE - 7786 En...Gedachten: en stort ik mijn gedachten uit; - 7787 verwesen:
wanhopige (MW 9, 343); - 7788 ick...Heck: ik zet me bij dat hek; -
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7789 Neuse-druypen: snotteren; - 7790 Bocke: bokken, knorrig zijn; - leenen: leunen
(nl. tegen het hekken) (WNT 8, 1556); - lispe: mummelen; - luypen: glurend toekijken
(WNT 8, 3253); - 7791 Muffen: suffen of ook pruttelen (WNT 9, 1192); - dweepe
Mop: een suffe sukkel (WNT: 3, 2733 en 9, 1122); - 7793 stutten: ondersteunen; 7794 Om...schutten: om mijn nederlaag hier tegen te gaan; - 7796 Parssingh...Smart:
door alle smarten gedrukt wordt (WNT 7, 1298); - 7797 Moolijck: moeilijke kerel; 7798 knappen: eten; - 7799 bits: scherp, hevig (WNT 2, 2745); - 7800 Dat ick meen:
dat ik het ernstig voorheb; - 7802 men: mijn; - 7803 verset ick: zet ik uit mijn
gedachten; - Scheuck: hoer, snol (WNT 14, 529); - 7804 Daar...kreuck: waarom ik
zo flauw knak, kraak (WNT 18, 199 en 8, 174); - 7806 Malsers: die malser zouden
zijn; - 7808 men: mijn; - 7810 saft te maacken: te verzachten; - 7811 het Bijster: het
erge, buitensporige (WNT 2, 2647); - 7812 krenck: pijn lijd; - 7813 Deur...beflaauwen:
door het zien en het daarbij bijna bezwijmen; - 7814 Maauwen: kerels; - 7815 hoetelt:
stoeit (WNT 6, 829); - i.m.1: Ghy...krijgt: jij, duld en zwijg over wat je overkomt; i.m.1 sluit aan bij v.7785-6; - i.m.2: dwars: knorrig, onhandelbaar (WNT 3, 3715); i.m.4: Die...baet: m.a.w. wie zich het hoofd met één hand krabt (en niet met beide
handen), weet er nog wel wat op om zijn voordeel te doen; - i.m.5: m.a.w. klagers
vinden geen gehoor; - i.m.6: Kreuck: zwicht niet, buig niet (WNT 8, 175-6); Harrebomée 1856-70, dl.3, 40 licht dit verder toe met; 'Men moet zich in verdriet
niet aan jammerklagten overgeven, maar het hoofd trachten boven te houden'; i.m.7: Hadd'...Yet: indien 'hadden' (in de betekenis van: 'indien ik zou hebben...')
inderdaad zou hebben, dan zou 'hadden' iets hebben.

p.273
ANNOTATIE - 7816 Doch...Leckers: maar ik bekommer mij niet om schelmen (WNT
8, 178); - 7818 ruyge: losbandige (WNT 13, 1645); - Lockers: versierders (WNT 8,
2644); - Slodder-Geckers: die met vodden rondlopen; - 7819 Die...Kraagh: met een
kraag waarbij het lijkt dat men een krop heeft (WNT 8, 378); - 7820 Of...saagh: alsof
men het hoofd op stelten zag (en niet op een nek); - 7822 Dat...Motten: dat men
voor maden en motten verspilt, geld uitgeeft (nl. aan dure kleden die door de motten
worden gegeten); - 7824 gants ongans: groot gebrek (WNT 10, 1573); - 7825
om-vangen: gegrepen, gevat (WNT 10, 674); - 7826 Wurge: stikken; - 7828
Onder-schoort: ondersteund, gestut (WNT 10, 1459); - af-geschaften: opzij gezette;
- Aensprake: woorden, aanspreking, toespraak (WNT 1, 339); - 7830 sittingh: plaats
om te zitten; - 7831 Neven: naast; - eer-waerde: eerbiedwaardige; - Vleys: lichaam
(MW 9, 591); - 7832 Vromer: flinke kerel; - 7833 wil: gunst (MW 10, 2574); - 7834
Ick...hoorden: heb ik in mijn leven nog nooit gehoord; - 7838 soet te vegen: zoetheid
samen te vegen (?); - i.m.2: Mal-Last...Bal-Last: gekke last is overbodige last; i.m.2 sluit aan bij de modesnufjes die in v.7819 e.v. worden beschreven; - i.m.3:
Eerlijcke...weeren: m.a.w. eerlijke kleren verdoezelen geen gebrek, ondeugd; i.m.4: Hout...houdt: hout brandt nl. op waarna het vuur dooft; - i.m.4 sluit wellicht
met 'Hout' aan bij 'Block' uit v.7827; - i.m.6: i.m.6 sluit aan bij v.7833; - i.m.7:
Onsoet...was: op een onaangename manier vlug zijn, was nooit goed; - i.m.7 sluit
aan bij v.7838-9.
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p.274
VARIANTEN - De gereproduceerde p.274 geeft staat II van binnenvorm Mm weer
naar het exemplaar 50.
7857 staat I: Dan wil ick u late maken; staat II: Wil ick u dan late maken
[perscorrectie in staat II: de zinsconstructie wordt verbeterd t.o.v. staat I]; - 7863
staat I: Dat ghy scheert van enckel Zy; staat II: Dat ghy schijnt van enckel Zy
[perscorrectie in staat II: de variant met 'schijnt' biedt, gezien de context, een betere
lezing dan de variant met het minder duidelijke 'scheert']; - i.m.8: staat I: Het schoon
Aensicht; staat II: Een schoon Aensicht [kennelijk een perscorrectie in staat II: vgl.
b.v. met de onmiskenbare perscorrectie in v.7857].
ANNOTATIE - 7845 begaen: verwerven (WNT 2, 1359); - loopen: verkrijgen (WNT 8,
2837); - 7846 u te wille: ter ere van jou, voor jou, om je te behagen (MW 9, 2566-70);
- 7847 Even...vermagh: precies zoals mijn beurs het aankan; - 7848 Schoonheyt:
mooie dingen; - 7849 Brasaletten: armbanden; - Glinster-Ringen: glinsterende ringen;
- 7851 lockend': golvend (vgl. WNT 8, 2631); - 7855 al...Mooy: geheel het beste van
het mooie; - 7856 past: aansluit bij; - nieuwen Tooy: op de nieuwe mode, kleding;
- 7858 Voor-geborst: borststuk; - 7861 Boorde-lijcken: sierboordjes; - 7862 Vlieger:
een lang bovenkleed, open aan de voorzijde, met opstaande kraag en wijde mouwen
(WNT 21, 2000); - Kaffa Blijcken: schijnsels van zijde (WNT 7, 860); - 7863 enckel
Zy: louter zijde; - 7864 Iuyst...by: precies zo zowel van op een afstand als van
dichtbij; - 7865 Klickers: muiltjes (WNT 7, 4042); - Hosen: kousen (WNT 6, 1102);
- 7866 Taffe Rosen: rozen vervaardigd uit lichte zijden stoffen (WNT 16, 728); 7868 schickt: past, gelegen komt; - 7870 mooyen: mooi maken (WNT 9, 1098); 7871 wacker: flink; - Beelt: figuur (WNT 2, 1279); - 7872 Daer...speelt: waar geen
plompheid en boersheid in te bespeuren valt; - 7874 loerdigh: het valse (WNT 8,
2563); - glippen: weggaan; - 7875 meen: bemin (WNT 9, 380-1); - 7876
Neygt...alleen: wend je alleen maar naar mij, laat je je alleen maar in met mij, wees
alleen mij nog genegen; - 7877 Kiest...leven: verkies een gemakkelijk boven een
moeilijk leven; - i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.7845-6; - i.m.2: Locke: haarlokken; - i.m.2
sluit aan bij v.7851: 'lockend' Hayr'; - i.m.7: Gheschickte: wie geschikt is, mooi
gebouwd is; - i.m.7 sluit aan bij v.7869-72; - i.m.8: Een...Leden: m.a.w. een mooi
gelaat zorgt ervoor dat ook de overige lelijke leden erbij genomen worden, 'verkocht'
raken.

p.275
VARIANTEN - De gereproduceerde p.275 geeft staat II van binnenvorm Mm weer
naar het exemplaar 50.
7897 staat I: geneughlijck; staat II: genughlijck [wellicht een perscorrectie in staat
II; vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties in staat II van v.7857 en 7863 op
p.274 en van i.m.5 op p.278 van dezelfde binnenvorm Mm].
ANNOTATIE - 7878 Menigh...beven: veel keuze maakt dat iemand voor de keuze
schrikt; - 7879 Keur...'tgesicht: keuze is overvloed voor je ogen; - 7880 Steden-plicht:
de wetten van de stad; - 7881 weuntme Buyten: woont men op de buiten; - 7882
Daarme...sluyten: waar men geen druk uitoefent met sluitingsuren (nl. van de
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stadspoorten); - 7883-4 Daar...stijff: waar men zichzelf en om zich heen grote
overvloed ziet kauwen; - 7885 schraal': magere; - 7886 Hacht: stuk vlees;
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- om...souten: om te pekelen; - 7887 keelen: slachten; - 7888 niet-men-dal: helemaal
niets; - 7890 met lorren-draeyen: tersluiks (WNT 8, 2939); - 7896 Of...laat: of men
nu vilt, of vist of dat niet doet; - 7897 Hoe...Binnen: hoe aangenaam leeft men in de
stad; - 7898 in Gemack: zonder moeite; - 7900 Sonder...heet: zonder dat men het
koud of warm krijgt (nl. bij het 'winnen'); - 7901 u Boertigh prijsen: uw lof op het
boerenleven; - 7902 bewijsen: uitleggen, aantonen (WNT 2, 2418); - 7903 gemeyn:
gemeenschappelijk, beschikbaar; - 7905 hooge Staten: de hoge standen; - 7906
met Reden: met verstand; - i.m.1: de betekenis van deze glosse is niet duidelijk; i.m.3: i.m.3 sluit aan bij de praktijk van het sluikslachten zoals beschreven in
v.7885-8; - i.m.4: i.m.4 sluit aan bij v.7889 e.v.

p.276
VARIANTEN - De gereproduceerde p.276 geeft staat I van buitenvorm Mm weer naar
het exemplaar 50.
i.m.5: staat I: Goet Bier maeckt oock // quade Luyden; staat II: Goet Bier maeckt
oock // u a de Luyden [wellicht zetselschade in staat II: de letter 'q' is uit het zetsel
losgeraakt met als resultaat de variant van staat II (staat I > staat II); het lijkt minder
waarschijnlijk dat staat I een perscorrectie van staat II zou zijn (staat II > staat I); in
principe dient zich nog de mogelijkheid van drie staten aan: staat I > staat II
(zetselschade) > staat III (perscorrectie waardoor 'u a de' wordt gecorrigeerd tot
'quade'].
ANNOTATIE - 7910 Werk-beschouwers: opzichters, of arbeiders; - 7911-2 Lutjes...Kop:
weinig mout en veel hop, maakt je wel dronken (WNT 9, 143); - 7913 mongdigh:
mondeling (WNT 9, 1071); - 7916 ghy...gehoort: jij hebt te slecht gehoord, geluisterd
(WNT 15, 1610); - 7918 Girst: gerst; - 7919 met gepruys: schuimend (WNT 12 1-2,
4632); - 7924 Koopme...Vroom: koopt men niet, is het niet zo, flink Koentje; - 7926
te borgen: op krediet te geven; - 7927 dit...an: dit hoort er ook weer bij; - 7928
Selden...van: men dingt er zelden een stuiver op af; - 7929
Slijtmen...Borstel-spoelingh: verkoopt men op die manier wat de borst spoelt (WNT
14, 1760) (vgl. voor 'Borstel-spoelingh' met v.7931); - 7930 verhet: verwarmt; - 7933
Wey: wei (de vloeistof die overblijft wanneer de kaasstof uit de melk is gehaald); 7934 Hette...verliesen: m.a.w. wei brengt verkoeling; - i.m.2: Vleys-slachten:
slachtingen; - Bachten: baksels (hoeveelheid die in één keer gebakken wordt); Brouwten: brouwsel; - vallen...eens: zijn niet allemaal hetzelfde; m.a.w. er zijn
verschillen tussen de verschillende slachtingen, baksels of brouwsels, elke arbeid
is niet steeds even volmaakt (vgl. WNT 2, 898); - i.m.2 sluif met 'Brouwten' aan bij
v.7911; - i.m.3: vgl. met 'Kookt men 't wel, zoo smaakt het wel' (bij Gruterus; zie
Harrebomée 1856-70, dl.3, 38); - i.m.4: quade: slechte; - i.m.6: dick Bier: zwaar,
sterk bier (WNT 2, 2542); - Harrebomée 1856-70, dl.1, 55 licht deze spreuk verder
toe met: 'Eene woordspeling van zwaar, krachtig, met zwaar, van veel gewigt'; i.m.7: onkostelijck: zonder kosten; - kostelijcke: kostbare.

p.277
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ANNOTATIE - 7935 Rommel-Vocht: wei (wat overblijft na het karnen); - Biest: eig. de
eerste melk van een zoogdier wanneer het heeft gebaard (WNT 2, 2558); - 7937
Slurpery: wat men kan slurpen, melk; - Lebbe-Kasen: zure kazen, naar
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leb smakende kazen (WNT 8, 1202; een aftreksel van de lebmaag werd bij het
kaasmaken gebruikt); - 7938 Daar...rasen: daarvan zal geen hoofd dol worden; 7939 deur-bout: gekneed (WNT 3, 776); - 7941 Karen: karnton; - 7942 klaren: het
klaarspelen; - 7943 Bouw-Luy: boeren; - 7944 Voor...scha: voor ons zou het schade
en schande zijn (als wij deden zoals de boeren); - 7945 dat...Reden: dat geeft het
verstand aan; - 7947 Ick...soet: ik, en naast mij nog vele anderen, zeggen zoetjes;
- 7948 Boers...goet: boerse woorden en gewroet is goed; - 7950 verêeren: aanzien
geven (WNT 19, 1729); - 7951 meendt: bemint (WNT 9, 380); - 7952 çiert: siert
(WNT 14, 1337); - 7953 quincken: een mooi liedje zingen (WNT 8, 1152); - 7954
Maar...Sincken: maar wat laat je vreemde geluiden horen (een 'Sincke' is eig. een
schalmei, MW 7, 1152); - 7956 Re'en: woorden; - fix; flink (WNT 3, 4481-2); - 7957
Haertje: meisje (WNT 5, 1423); - 7958 Zijt...beste: wil je niets van mij weten, ben je
mij niet dienstbaar (WNT 2, 2097); - 7961 Waarom...gielen: waarom stop je niet met
bedelen, hengelen; - 7962 swaar: somber (MW 7, 2467); - lichje hielen: ga weg; 7963 getuyt: gelui, getingel (WNT 4, 1871); - 7964 linge-langt: klingelt (WNT 8,
2425-6); - i.m.2: Vulte: overvloed; - i.m.3: schrale Eet-waerde: dingen die het
nauwelijks waard zijn om gegeten te worden; - i.m.4: vgl. met p.194, i.m.3: 'Als yder
'tsijn heeft salder rust inde Werelt konnen wesen'; - i.m.5: 'Tis...houden: m.a.w.
eerlijk en ongeveinsd te zijn; - als...dragen: m.a.w. dan een flapuit te zijn; - i.m.5
sluit aan bij 'segh nu soet' uit v.7947; - i.m.6: Eert...Meert: eert datgene wat vergroot;
- i.m.8: Heeft...aert: de betekenis is niet duidelijk; - i.m.9: Smet: schande; m.a.w.
de regeling om de poort te sluiten zorgt ervoor dat er geen schandelijke dingen
gebeuren, zorgt voor de veiligheid.

p.278
VARIANTEN - De gereproduceerde p.278 geeft staat II van binnenvorm Mm weer
naar het exemplaar 50.
i.m.5: staat I: Wie niet handigh is // Gaet veel-tijds mis; staat II: Wie niet handigh
is // Die gaet veel-tijds mis [perscorrectie in staat II; het metrum van het tweede deel
van de glosse wordt aan het metrum van het eerste deel gelijk gemaakt].
ANNOTATIE - 7965 den Bengel: de grote klok (WNT 2, 1798); - wenden: terugkeren;
- 7968 verlegje: versmaad je, verstoot je (MW 8, 2004); - 7970 Of...gebreken: of
ben ik maar een liefje bij gebrek aan beters; - 7973 meepse: zwakke, tengere (WNT
9, 387); - 7974 vlack...Kanten: met platte kanten versieringen; - 7977 Sochtens: 's
morgens; - ongeregen: met de linten los; - 7980 Nacht-hals-doock: de halsdoek die
men 's nachts draagt; - 7981 hullen: zich kleden; - 7985 laatme blijcken: laat men
zien, toont men; - 7986 Decksel: bedekking, kleren; - 7990 lichtvaardigh: lichtzinnig;
- 7992 'tWappert...bykans: alles zwiert bijna op de wijze van het hof; - 7994
Sware...Rijsters: die graag bij het voetstoofje zitten en vlug rechtwippen; - 7995
Snibbe-snabbigh...Beck: vinnig babbelend met hun mond; - i.m.2: krom-slom:
volledig krom (WNT 14, 1866); - i.m.3: vgl. met 'Het is eene arme muis, die maar
één hol heeft' (o.m. bij Servilius, Zegerus, David, Gruterus, Sartorius en De Brune;
zie Harrebomée 1856-70, dl.1, 314 en dl.3, 225-6); - i.m.3 sluit aan bij de opsomming
in v.7972; - i.m.4: Meeps: flauw, zwak, tenger, ziekelijk (WNT 9, 387-8); - misselijck:
slecht, verkeerd, onzeker (WNT 9, 857-9); - i.m.5: i.m.5 sluit met 'handigh'
homonymisch aan bij 'hangdt' uit v.7976; - i.m.7: Schamigh: beschaamd, schuchter;
-
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i.m.8: Niet soo: er is niets zo; - i.m.9: Laet...blijven: en tracht het dus niet te
veranderen; - i.m.9 sluit aan bij v.7993.

p.279
VARIANTEN - De gereproduceerde p.279 geeft staat II van binnenvorm Mm weer
naar het exemplaar 50.
8002 staat I: Keerje Koen na binne-Vesten; staat II: Keerje, Koen, na binne-Vesten
[wellicht een perscorrectie in staat II (vgl. b.v. met de onmiskenbare perscorrecties
in staat II van. v.7857 en 7863 op p.274 en van i.m.5 op p.278 van dezelfde
binnenvorm Mm); voor een gelijkaardige correctie, zie staat II van v.3422 op p.131
van binnenvorm R]; - 8017 staat I: geen soete Grillen; staat II: gien soete Grillen
[wellicht perscorrectie in staat II (vgl. met het variantencommentaar bij v.8002); in
latere staten van andere vormen werd herhaaldelijk 'ee' verandert in 'ie': cf. het
variantencommentaar bij v.7287 op p.254 en bij v.6454 op p.224].
ANNOTATIE - 7998 den Doncker: de duisternis; - 7999 Heersse Brouwer:
brouwersheertje, trotse brouwer (WNT 6, 378); - tijgh haas-op: ga ervan door (WNT
5, 1472); - 8000 Of...schop: of je moet afscheid nemen en afgedankt worden (WNT
8, 230 en 14, 879); - 8001 gebien: bevel; - 8002 na binne-Vesten: naar de stad,
naar binnen; - 8003 Delfse slagh: Delftse soort; - 8005 Steedse: meisjes uit de stad;
- 8006-7 Ick...Binnen: dan had ik niet de stad verlaten om u te trouwen; - 8007 by
Loo: bij god (WNT 2, 2626); - 8008 'tWil...soo: gaat het er bij jou op die manier aan
toe; - 8009 wel beraden: weloverwogen; - 8011 Doolt...keert: verdwaalt hij die
halverwege terug (naar het rechte pad) keert; - 8012 vermeert: rijker geworden; 8013 stapje korsel: ga je nukkig, lichtgeraakt weg; - 8013 Wie...willen: wie zou iets
verlangen dat zelf niet wil; - 8019 wil in als: overal zin in (MW 9, 2566-8); - 8020 het
soete vals: wat een aangenaam kwaad is (WNT 8, 1212-3); - 8021 ongeurigh: kwalijk;
- i.m.1: i.m.1 sluit aan bij v.7996; - i.m.2: Keerje...Verkeerde: wend je af van de
verkeerde; - i.m.3: Elck siet toe: iedereen let erop; - i.m.4: u even-Beelt: je gelijke;
- i.m.5: Harrebomée 1856-70, dl.2, 93 licht dit verder toe met: 'Dat wil zeggen: als
gij vooruit weet, dat uwe moeite u niet baten kan, houd u dan stil. Zegt men
daarentegen: Die moeite spaart, woelt al om niet, dan geeft men erdoor te kennen,
dat men, om iets te verkrijgen, geene moeite moet schromen'; - i.m.8: Wil...Wildt:
de wil wil slechts wat zelf ook wil; - i.m.8 sluit aan bij v.8018.

p.280
ANNOTATIE - 8022 Gaept...wijt: indien jij je mond wijdopen spert; - het...geeuwen:
dan lijkt het maar alsof je geeuwt (m.a.w. je schreeuwen stelt niets voor); - 8024
niet en sluyt: past niet; - 8025 Ongebonden...glyen: wat niet gebonden is, wat los
is, laat men wegglippen, weggaan; - 8026 bezyen: naar de kant, opzij; - 8030
Waarom...Blyen: waarom loop je van de vreugde weg; - 8031 verlies: de weg
kwijtraak; - 8032 Beter...kies: beter is het dat ik de eenzaamheid kies, dat ik me in
de eenzaamheid terugtrek; - 8033 vegen: me uit de voeten maken (WNT 18, 1333);
- 8035 Ick...gedaen: ik heb ook met u gebabbeld; - 8037 Loop...Liefde-Brouwer: ga
weg in alle vrijheid, jij die leed en liefde weet te brouwen; - 8036 Schoyt...los: Koen,
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aan bij v.8024; - i.m.3:
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Vreese...doodt: vrezen zonder dat daarvoor een reden bestaat, maakt dat men
levend dood is; - mogelijk sluit deze glosse aan bij v.8031; - i.m.4: eens uyt-spoegt:
eens, nu eenmaal heeft uitgespuwd; - i.m.4 sluit aan bij v.8034; - i.m.5: i.m.5 sluit
wellicht aan bij v.8037-7: Soetje schenkt daar op een overbodige manier aan Koen
de vrijheid: hij zou haar toch hebben verlaten; - i.m.6: Na: later; - i.m.7: i.m.7 sluit
aan bij de situatie dat Soetje alleen achterblijft.
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bespottelijcke Grillen des Werelts. Hier achter volght den Witten Engel, gerijmt
door den selven Auteur. Auriculas Asini quis non habet? [vignet] In 's
Graven-Hage, Gedruckt by Henricus Hondius, woonende inde Hoff-straet, inde
nieuwe Konst-en-Boeck-Druckerye. 1658.
BURCHOORN 1658b - I. Burghoorns Witten Engel, uyt-wijsende Het Hoofsche
Mom-Aensicht. Impia sub dulci melle venena latent. [vignet] In 's Graven-Hage,
Gedruckt by Henricus Hondius, woonende inde Hoff-straet, inde nieuwe
Konst-en-Boeck-Druckerye. 1658.
BURCHOORN s.a. - I. Bvrchoorns Swarten Duijvel verthoonende Wonderlijcke
Grillen des Werelts. Vermakelijck ende geneughelijck om lesen In 's Grauen
Hage By den Autheur woonende inde niewe Druckerij.
BURCHOORN s.a. b - I. Burghoorns Klucht-hoofdige Snorre-pijpen, Quacken,
en Quinck-slagen. Springende van den Os op den Esel. Eerste en Tweede
Deel. [vignet] Gedruckt met verloff van Meester Jan de Scheervoghel, Iutje
Wabbergats, Gerrit Slock-op, Lijsjen Hael-in, Ioncker Snap-op, Fijtje Morssebels,
Melis Foppe Quist-goet met Femmetje Groms. Onderteeckent by den Secretaris
Bommetje-bom.
CAEDIMUS 1624 - Caedimus inque vicem praebemus crura sagittis. Medice
cura te ipsum, Ofte, Spotters ontbreeckt gheen Rijm. Ghestelt tot
Nootsaeckelicke verantwoordinge Der Schutteren van Delff. Teghen het
Nootsaeckelick-Mal Van Iacob VVesterbaen. [vignet] Tot Delf, By Ian P.
Waelpot, Boeck-verkooper in de Nieustraet, in de Druckerije, Anno 1624.
CATS 1618 - Silenvs Alcibiadis, Sive Protevs, Vitae humanae ideam,
Emblemate trifariam variato, oculis subijciens. Deus nobis haec otia fecit.
[vignet] Middelbvrgi, Ex Officina Typographica Iohannis Hellenij, Anno 1618.
Cum Privilegio.
CATS 1618b - Maechden-Plicht Ofte Ampt Der Ionck-Vrovvven, In Eerbaer
Liefde, Aen-ghewesen Door Sinne-Beelden. [vignet] Officivm Puellarum in
castis Amoribus, Emblemate expressum. [vignet] Tot Middelbvrgh, Ghedruckt
by Hans van der Hellen, wonende op de Merct inde fransche Galeye. Anno
1618. Cum Privilegio.
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CATS 1620 - Self-Stryt, Dat Is Crachtighe bevveginghe van Vlees en Gheest,
poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van
Joseph, ten tijde hy by Potiphars huys-vrouwe wiert versocht tot overspel.
Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van de heymenisse ende
eyghenschap des Christelijcken Self-strijts, met een corte verclaringhe op de
selve. Door J. Cats. [vignet] Tot Middelburgh, Ghedruckt by Hans vander Hellen,
voor Jan Pietersz van de Venne, woonende op den houck van de nieuwe
Beurse, in de Schildery-winckel, Anno 1620. Met Privilegie.
CATS 1621 - J. Cats Self-Stryd. Dat Is Crachtighe beweginge van Vleesch
ende Geest. Poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uytte de
gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huysvrouwe wert
versocht tot overspel. Tweede Drvck. Op nieuw verciert met Copere Platen;
oversien, verbetert, ende vermeerdert by den Auteur, met by-vouginghe van
de aff-beeldinghe des Velt-teyckens enes Christelicken Iongelinx, alle eerbare
Ionghelinghen toeghe-eyghent. Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van
de geheymenis ende eyghenschap des Christelicken Self-strijts, met corte
verclaringhe op de selve. [vignet] Tot Middelbvrgh, Gedruckt by Hans van der
Hellen, voor Ian Pietersz vande Venne, woonende op den houck vande Nieuwe
Beurse in de Schildery-winckel, Anno 1621. Met Privilegie voor vier Iaer. De
Auteur en kent geen Exemplaren voor de sijne, dan die gedruckt zijn by Hans
van der Hellen.
CATS 1622 - Tooneel Van De Mannelicke Achtbaerheyt, Aen-Gewesen In De
Voor-sprake, teghen-sprake, ende uyt-sprake, Gedaen Over de weygheringhe
van de Koninginne Vasthi, aen de Ghesanten des Konincx Assuerus. Tot
verbeteringe van de huys-ghebreken deser eeuwe. Door J. Cats. [vignet]. Tot
Middelbvrgh, Gedruckt by Hans van der Hellen, voor Ian Pietersz van de Venne,
woonende op den houck van de nieuwe Beurse in de Schildery-winckel. Anno
1622.
CATS 1625 - Hovwelyck. Dat Is De gansche gelegentheyt des Echten staets.
Door I. Cats [vignet] Tot Middelbvrgh. Inde Druckerye van Jan Pieterß Vande
Venne, in sijn leven Kunst en Bouckdrucker, op den houck van de nieuwe
Beurse inde nieuwe Druckery. Anno 1625. Met Privilegie voor 15. Jaren.
CATS 1625b - J. Cats Self-Strydt. Dat Is Krachtighe bevveginghe van Vleesch
ende Geest, Poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uyt de gelegentheyt
van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huysvrouwe wert versocht tot overspel.
Derde Drvck. Op nieuws verciert met Kopere Platen; ten derdemael oversien,
verbetert, ende vermeerdert by den Autheur, met by-vouginge van de
af-beeldinge des Velt-teyckens eenes Christelicken Iongelinx, allen eerbaren
Ionghelingen toe-geeyghent. Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van de
geheymenis ende eygenschap des Christelicken Self-strijts, met korte
verclaringe op de selve. Tot Middelbvrgh, Gedruct ende te koop by de Weduwe
van Jan Pietersz. vande Venne, woonende op den houck vande nieuwe Beurse
in de nieuwe Druckery. Anno 1625. Met Privilegie voor vijfthien Iaren.
CATS 1627 - Proteus ofte Minne-beelden Verandert In Sinne-beelden Tot
Rotterdam. By Pieter van Waesberge boecvercooper Anno 1626 Met Privilegie
voor 15 Iaren.
CATS 1629 - Galathee Ofte Harder Minne-Klachte. Door I. Cats [vignet] In 's
Graven-Hage, Gedruckt ende te koop by Adriaen vander Venne ende Ioost
Ockerss. woonende op den fluweele Burch-wal. 1629. Met Privilegie voor 15.
Iaren.
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CATS 1629b - Protevs Ofte Minne-Beelden Verandert In Sinne-Beelden. Door
I. Cats. [vignet] In 'sGraven-Hage, Gedruckt ende te koop by Adriaen vander
Venne, ende Ioost Ockerß. woonende op den fluweele Burch-wal. 1629.
Met-Privilegie voor 15. Iaren.
CATS 1630 - Hovwelyck. Dat Is: De gansche gelegentheyt des Echten staets.
Door I. Cats [vignet] In 's Gravenhage, By Joost Ockers. Anno 1630. Met
Privilegie voor 15. Iaren.
CATS 1632 - Hovvvelyck, Dat is De gantsche gelegentheyt des Echten-staets.
door I. Cats. Tweede Druck. Oversien, vermeerdert, ende verbetert met
byghevoegde Constighe Copere Platen. [vignet] 1632. In 'sGraven-Hage,
Ghedruckt voor Adriaen van de Venne ende Ioost Ockersz. Met Privilegie voor
15. Iaren.
CATS 1658 - Alle de wercken, so ouden als nieuwen, van de Heer Jacob Cats,
Ridder, Oudt Raedtpensionaris van Hollandt, enz. Doorgaens vermeerdert, en
achter met des Autheurs Tachtigjarigh Leven, Huyshoudinge en I Bedenckingen
op Zorghvliet. t'Amsterdam, By Jan Jacobsz Schipper, 1658. Met Privilegie.
COOL 1624 - Van De Doot Een Ware Beschryvinge End Tegen De Doot Een
Goede Bereydinge. [vignet] Tot Middelbvrch. Ghedruckt by Ian Pietersz. vanden
Venne, Cunst ende Boeck-drucker, woonende op den hoeck vande nieuwe
Beurse inde Schildery-winckel. Anno 1624.
CRUQUIUS 1712 - [N.S. Cruquius]. T Hooge Heemraedschap van Delflant
met alle desselfs Deelen, op Voetmaet in zyn Geheel: en in de Volgende Vyfen
o

twintich Stucken naukeuriger In Kaert Gebracht A 1712.
DAVID 1606 - Lot Van VViisheyd ende Goed Gelvck: Op drije hondert
ghemeyne Sprek-vvoorden: in rijme gestelt, deur Donaes Idinav, Lief-hebber
der dichten die stichten. T'Antvverpen, Inde Plantijnsche Druckerye, By Jan
Moerentorf. 1606.
DELICIAE BATAVICAE 1616 - Deliciae Batavicae Variae Elegantesque picturae
omnes Belgij antiquitates, et quicquid praeterea in eo visitur, representantes,
quae ad album studiosorum conficiendum deservire possunt. Iacobvs Marci
Collegit & Edidit Lvgdvni Batavorvm, Sub signo Mercurij, 1616.
DEMOCRITE 1649 - Democrite Et Heraclite, Riant Et Plevrant, sur le temps
qui court. Dialogve Satyriqve. A Paris, 1649.
VAN DER DOES 1668 - 'sGraven-hage, Met de Voornaemste Plaetsen En
Vermaecklijckheden, Door Jacob vander Does, Rechtsgeleerde. [vignet] In 's
Graven-Hage, By Hermannus Gael, Boeckverkooper woonende in de Hof-straet,
in den Koninglijcken Bybel, 1668. Met Privilegie.
DUIRKANT 1628 - G.A. Dvirkants Sistiliaen, Bly-eyndigh-Spel. Op de Reghel:
Of schoon de Mensch in't boos voort gaet: In't eynd de straf syn Meester slaet.
Vertoont Op de Brabantsche Camer, Wt Levender Ionst; Sondaeghs voor
Paesschen. Anno 1628. [vignet] T'Amstelredam, Voor Cornelis Willemsz
Blaeu-Laken, Boeck-verkooper, woonende in Sint-Jans-Straet, in't Vergulde
A.B.C. Anno 1628.
DUIRKANT 1628b - G.A. Dvyrkants Grietjes Keur, Op de Regel: Vies en keurigh
in 't begeert, Door dwaling dick mis-tasten leert. [vignet] T'Amstelredam, Voor
Cornelis Willemsz Blaeu-Laken, Boeck-verkooper, woonende inde Sint
Jans-Straet, in 't vergulde A.B.C. Anno 1628.
DUIRKANT 1632 - G.A. Dvirkants Klvcht, Van Licht-hartighe Ioosje. Ghespeeld
op de Amsterdamsche Academy, op den 4. Ianuary. Anno 1632.
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[vignet] t'Amstelredam. Voor Cornelis Willemsz Blaeu laken, Boeck-vercooper
in Sint Jans-straet, in't vergulde A.B.C
DUIRKANT 1632b - G.A. Dvirkants Violense Droef-eyndigh-Spel. Gespeelt Op
de Amsterdamsche Academy. Sondachs voor Paesschen den 4. April Anno
1632 [vignet] t'Amsterdam, Voor Cornelis Willemsz Blau-Laken,
Boeck-verkooper, woonende in Sint Jans-straet int Vergulde A.B.C. 1632.
DUIRKANT 1634 - A Dvircants Doodt-vvoelende Hyena, Mede-brengende 1.
Doodt Schrick. 2. Doodt-Troost. 3. Doodt-Trots. Vive, Ut Vivas. [vignet] In
'sGraven-Hage By Isaac Burchoorn, Boeck-drucker, woonende op het Speuy,
inde Nieuwe Druckery, 1634
DIE EVANGELIEN VANDEN SPINROCK s.a. b - Die Evangelien, Vanden
Spinrock wilt aenscouwen. Metter Glosen beschreuen seer excelent
Ghecorrigeert by veel gheleerde Vrouwen Den Mannen tot een constich ende
o

groot present [Colofoon op fol. [Fiiij]r : Gheprint Thantwerpen, op die Lombaerde
Veste, inden witten Hasewint, by my Jan van Ghelen].
DIE EVANGELIEN VANDEN SPINROCK s.a. c - [Die Evangelien, Vanden
Spinrock wilt aenscouwen. Metter Glosen beschreuen seer excelent
Ghecorrigeert by veel gheleerde Vrouwen Den Mannen tot een constich ende
o

groot present]. [Colofoon op fol.[Fiiij]r : Gheprint tot Amstelredam by mijn
1
Harman Janszoon Muller wonende inde Warmoestraet in vergulde Passer]
DIE EUANGELIEN VANDEN SPINROCK s.a. d - Die Euangelien, Vanden
spinrock wilt aenschouwen Metter Glose beschreuen seer excellent
Ghecorrigeert by veel gheleerde Vrouwen Den Mannen tot een constich ende
o

groot present. [vignet]. [Colofoon op fol.[Fiiij]r : Tot Rotterdam, by Jan van
Ghelen].
DIE EUANGELIEN VANDEN SPINROCKEN 1662 - Die Euangelien Vanden
Spinrocken wilt aenschouwen, Metter Glose beschreven seer excellent,
Gecorrigeert by veel geleerde Vrouwen, Den Mannen tot een konstigh groot
present. [vignet] t'Amsterdam, By Ian Iacobsz Bouman, Boecverkoper op't
Water, in de Lelye onder de Doornen, 1662
FEESTE 1615 - De Feeste Vande Lichtmissen. Waer inne Lichtmisse den
Patroon, alle Lichtmissen van wat staet sy oock zijn, noodicht ter feeste teghens
Lichtmisdach toecomende. Seer ghenoechlijck ende tijdtcortich om te lesen.
[vignet] Ghedruckt in 't jaer ons Heeren, 1615
DER FIELEN (...) VOCABULAER 1563 - Der Fielen, Rabauwen, oft der
Schalcken Vocabulaer, ooc de beueysde manieren der bedeleeren oft
bedelerssen, daer menich mensche deur bedrogen wort, wort hier geleert, op
dat hem elck daer voor wachten mach, ende is seer nut ende profijtelijck om
lesen voor alle menschen. [vignet] Ghedruct Thantwerpen by Jan de Laet in
die Rape. Anno 1563
DER FIELEN (...) VOCABULAER 1613 - Der Fielen Rabauwen, Bedelaren
(Ofte der Schalcken) Vocabulaer, Oock De beveynsde manieren der Bedelaren
ofte Bedelaeressen, daer menich Mensche deur bedrogen wort, die worden
hier geleert: op dat hem elck daer voor wachten soude. Seer nut ende
profijtelijck om lesen, voor alle menschen. [vignet] Gedruckt tot Haerlem, by
Vincent Casteleyn, Voor Daniel de Keyser, Boeckverkooper opt Sant, int
vergulde A.B.C. 1613.
1

Aangezien het hier een defect exemplaar betreft (waaraan o.m. de titelpagina ontbreekt)
wordt de titelpagina van deze editie geciteerd naar de Antwerpse editie van Van Ghelen
waarop Mullers uitgave teruggaat.
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GEUL 1644 - Delfs-Haeghsche Twee-Dracht, Verandert in Een-Macht.
Voorghestelt, Over het maken vande Haeghsche Vaert, nae het West-landt,
ende de Delfsche proceduren daer tegens, om dat te beletten. Wt-gegeven
door I. Geul Rechts-geleerde. [vignet] In 'sGraven-Hage, By Anthony Iansz
Tongerloo, woonende inde Veenstraet inde thien Gheboden: Anno 1644.
GOEDTHALS 1568 - Les Proverbes Anciens Flamengs Et François
Correspondants De Sentence Les Vns Avx Avtres: Colligés & ordonnés par
M. François Goedthals. [vignet] A Anvers De l'Imprimerie de Christofle Plantin.
1568. Avec Privilege.
DE GRIECK 1679 - Den Lacchende Ende Leerende Waer-Seggher. Dit lacchen,
kan Leeren, Soo Borghers, als Heeren; Jae ieder Gheslacht; Dus Leert wel,
en Lacht. [vignet] Tot Brussel, By Joan de Grieck Boeck-verkooper op de Graen
merckt.
DE GUEVARA 1573 - Misprysinghe ende miserie des hoefs ende der hoocheyt,
met lof van cleynen ende leeghen state Ghemaeckt door den seer
Eerweerdyghen ende gheleerden Heer Anthonis van Guenaer, Bisschop van
Mondonendo. Nu eerst wt den Spaensche, in Nederlantsche Tale ouerghestelt.
[vignet] T'Hantvverpen In onser lieue vrouwen strate in de gulden Roose, by
Gheeraert Smits, a.1573.
VAN HASSELT 1780 - G. Van Hasselt, Over De Eerste Vaderlandsche
Klugtspelen. Te Utrecht, Bij Samuel De Waal. 1780.
HIPPOCRATES 1573 - Eenen brief van Hippocrates de Medecyn aen
Demagetum een admirael van Rhodos, vvt den Griecxschen tonge inden
duytschen ouergeset, na een oudt exemplaer, door den verstandigen hooch
geleerden Doctoor Meester Adrianus Junius Hornanus. In De Guevara 1573,
o

o

78v -92r .
HOFFERUS 1635 - Nederduytsche Poemata van Adrianvs Hoffervs Zirizaevs
Rentmeester Generaal over de Graaffelycke Domeynen van Zeeland
Beöosterscheld Anser Strepit Inter Olores. t' Amsterdam, By Broer Jansz.
woonende op de Nieuwe zijds Achter-burghwal, inde silvere Kan. 1635.
HOLLANDS NACHTEGAELTIEN 1633 - Hollands Nachtegaeltien verryct met
een nieu, twede deel genaemd Hollands en Seeus nachtegaels samen gesang.
Tot Amsterdam by Iacob Pieters Wachter 1633.
HOLLANDS NACHTEGAELTIEN 1633b - Hollandts en Zeeuws Nachtegaels
t'Samen-Gezangh. Verciert met vele nieuwe Liedekens, als mede alle de
Liedekens ende ghedichten tot deser materie dienende. Voor desen inde
Zeeuwsche Nachtegael uytgegeven. [vignet] t'Amstelredam, Voor Iacob Pietersz
Wachter, Boeckverkooper, woonende op den Dam inde Wachter Anno 1633.
HOLLANDTS PLACCAET-BOECK 1645 - Hollandts Placcaet-Boeck:
Begrijpende meest alle de voornaemste Placcaten, Ordonnantien ende
Octroyen. Uytgegeeven by de Edd. Groot-mogende Heeren Staten, van Hollandt
ende West-Vrieslandt. Sedert den Jaere 1580. tot in den loopende Jare 1645.
In dry Deelen begrepen, 't Eerste gaende tot opten Jare 1620. Alles
uytgegeeven na de Copyen (daer van uyt last van haere Edd. Groot-mogende
geemaneert,) ten dienste van alle Liefhebbers des Vaderlandts. [vignet] Tot
Amsterdam, By Jan Janssen, Boeckverkoper op 't Water. In 't Jaer 1645. Met
Privilegie.
HONDIUS 1621 - Petri Hondii Dapes inemptae, of de Moufe-schans, dat is,
De soeticheydt Des Bvyten-Levens, Vergheselschapt met de Boucken.
Afgedeelt In X Gangen. Nieuwe editie. Nu eerst by den Autheur uyt laeten
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Boeckvercooper, Anno 1621.
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'T HOORNS VERMAECK'LIJCK TRECK-SCHUYTJE 1663 - 't Hoorns
Vermaeck'lijck Treck-Schuytje, Bestaende in verscheyden aerdighe, nieuwe,
en noyt-gedruckte Sangen, met de soetste Voysen, en hier en daer met een
Punt-dichjen versien. [vignet] Tot Hoorn, By Stoffel Jansz. Boeck-verkooper,
op't Smerichorn, inde witte Boeck-pars, 1663. 2dln.
HOUBRAKEN 1718 - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders
en schilderessen, Waar van'er vele met hunne Beeltenissen ten Tooneel
verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde
een vervolg op het Schilderboek van K.v. Mander. Door Arn. Houbraken. [vignet]
T'Amsterdam, Gedrukt voor den Autheur, daar de zelve ook te bekomen zyn,
1718.
JUNIUS 1565 - Emblemata Adriani Ivnii Medici. Ouergheset in Nederlantsche
tale deur M.A.G. [vignet] T'Antvverpen, Ghedruct by Christoffel Plantijn. 1565.
Met Priuilegie.
KLIOOS KRAAM 1657 - Klioos Kraam, Vol Verscheiden Gedichten. De Tweede
Opening [vignet] Gedrukt te Leeuwarden, By Henrik Rintjus, Boekdrukker in
de Peperstraat, in den Zaadzaaijer. 1657.
KNIPPINGA 1672 - Facetiae Epigrammaticae Impositum Satijro ridet Democritvs
orbem Fletque Heraclitvs: quod mea musa docet admonet, oblectat, pungit,
Callemque salutis monstrat et omnigeno Corda lepore replet Antverpiae Typis
Iacobi Mesii Svb Bibliis Avreis Anno 1672.
KRUL 1644 - Pampiere VVereld Ofte Wereldsche Oeffeninge, Waer in begrepen
zijn meest alle de Rijmen, en Werken, Van I.H. Krvl. Al te zamen merkelijk door
hem verbetert, en met veel nieuwe Rijmen verrijkt, doorgaens met schoone
kopere platen verçiert, Afgezondert In Vier Deelen. [vignet] Tot Amsteldam, In
't Iaer 1644.
LAERTIUS 1655 - Kort Begrijp van Diogenes Laertius zijnde het Leven, heerlijke
Spreuken, loffelijke Daden, en snedige Antwoorden Der Oude Philosophen:
Waar by komen eenige treffelijke Spreuken en Gelykenissen: Uyt verscheyden
Heydensche en andere Schryvers. By-een-gebragt door P.D.F. [vignet] Tot
Rotterdam: By Joannes Naeranus, Boekverkooper op't Steyger: 1655.
DE LEENHEER 1669 - Theatrvm Stvltorvm Joco-Serium, Sive Mvndvs Fatvvs
Emblematicè expressus Per R.P. Ioannem De Leenheer, Augustinianum
Bruxellensem. Tooneel Der Sotten, Af-beeldende door kluchtighe, maer
Ghestichtighe Sinne-spreucken, de Sotheydt van de VVeirelt. Door P. Ioannes
De Leenheer, Augustyn van Brussel. [vignet] Tot Brussel, By Martinus van
Bossuyt, ghezworen Stadts-drucker, in den Steen-wegh in S. Peeter, 1669.
LEGENDE OFTE HISTORYE 1640 - Legende, Ofte Historye Vande snoode
practijcquen, ende de behendige listicheden der Dieven. Overgeset uyt het
Frans. Hier achter is noch by gevoecht Gielers Vocabulaer hael tael. [vignet]
Tot Leyden, By Davidt Lopes de Haro, Boeckvercooper, Anno 1640.
LOF-DICHTEN 1629 - Lof-Dichten, Ter Eeren den Doorluchtighsten Vorst
Frederic Henric Prince van Orange, & c. Over De twee Voortreffelijcke Victoryen
der stercke Steden Wesel, Ende het on-winbaer geachte 'S Hertogen-Bosch:
Vervatende Een verhael van 'tghepasseerde zedert 't optrecken der Prince van
Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-Bosch. [vignet] Tot Amsterdam, Voor
Jacob Pietersz Wachter, Boeck-verkooper woonende op den Dam Anno 1629.
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VAN LOON 1743 - Beknopte Verhandeling van de Week- en Jaarmarkten,
Midsgaders van de Kermissen in Holland; Opgesteld en beschreeven door Mr.
Gerard van Loon. [vignet] Te Leiden, By Pieter vander Eyck, 1743.
MARNIX 1601 - Tafereel der religions verschillen handelende van de kercke,
haeren naem, beschrijvinge teekenen, hooft, eygenschappen, gesteltenisse,
geloove en leeringe der selver. In d'welck als in een tafereel voor oogen gestelt
ende ondersocht worden alle de bewijsredenen, de voorstellingen en
tegenwarpingen die hedensdaeghs strydich staen tusschen die gene die nien
noemt Catholijcke ter eener, ende die men heet Evangelische ofte
gereformeerde ter andere syden door Philips van Marnix Heere van S.
Aldegonde Overgeset uyt den Fransoyse in nederlanduytsche tale door B N.
t'Amsterdam by Jan Everaertszn. Cloppenborch boeckvercooper opt water
inden grooten Bybel, met Privilegie voor 7 Jaeren Anno Dom. 1601. Gedruct
t'Amsterdam, by Herman de Buck, inde Mol-steegh, achter de nieu kerck.
VAN MILDERT 1633 - A.V. Mildert. Boertighe Clucht: van Sr Groengeel. Op't
Spreeck-woordt. Niemant draeght Groen of Geel, Of hy is Sot, of Eel. Ghespeelt
op d'Oude Kamer, In Liefde Bloeyende. [vignet] Tot Rotterdam, By Abraham
Neering, Boeck-verkooper, aen de Roo-Brugh in de Druckerie. 1633.
MUDZAERTS 1624 - Generale Kerckeliicke Historie van het Begin Der Werelt
Tot Het Iaer Onses Heeren Iesv Christi 1624. Vervatende beneffens ende naer
de Gheschiedenissen des Ouden Testaments: Den vasten Standt der H.
Roomsche Kercke; de onghebrokene Successie der Pausen; de Synoden der
Vaderen; de Kranssen der Martelaren; den op- ende onder-gangh der Ketteren;
de Stoelen der Patriarchen van Alexandriën, Antiochiën, etc. der Bisschoppen
van Tongeren, Wtrecht, etc. den Schakel der Keyseren inden VVesten ende
Oosten; de Opvolghinghe der Koninghen van Spangien, Vranckrijck, Enghelant,
Schotlant, Denemarcken, etc. den Oorsprongh ende vervolgh der Hertogen
van Brabant, Gelderlant, Cleve, Gulick; der Graven van Vlaenderen, Hollant,
Zeelant, vanden Berghe, etc. Vergadert Soo uyt de Kerckeliicke Iaer-Boecken
des ouden Testaments Iacobi Saliani Priester der Societeyt Iesv; Als uyt de
Doorluchtighe Cardinalen Caesar Baronivs, Robertvs Bellarminvs; Ende de
Eervv. Heeren Henricvs Spondanvs, Horativs Tvrsellinvs, Priester der Societeyt
Iesv, etc. Doch verryckt, vermeerdert, ende aenghevult met eene bysondere
Kerckeliicke Historie Van Nederlandt, Inhoudende de Oudtheydt des Gheloofs
inde XVII. Provincien, de Stiften der Bisdommen, Fundatiën van Kloosters; de
Synoden, Heylighen, Ketters, ende elders andere merckelijcke daden ende
gheschiedenissen: Alles ghetrocken uyt Oude Registers ende Tijt-Boecken
Door F. Dionysivs Mvdzaert van; Tilborch, Religieus-Canoniek van O.L. Vrouvve
te Tongerloo der Ordre van Premonstreyt. Tot Antwerpen By Hieronymvs
Verdvssen in den Rooden Leeuvv, in de Cammerstrate. 1624.
NIEUWE HAAGSCHE NACHTEGAAL 1659 - De Nieuwe Haagsche Nachtegaal.
Vol van de Nieuwste Deunen en aartigste zangen. [vignet] t'Amsterdam; Uyt
de Boekwinkel van Ian van Duisberg, in de stilsteeg. Anno 1659.
DEN NIEUVVEN OKUS BOKUS 1637 - Den Nieuvven Okus Bokus, Ofte den
Wonderlijcken Sack der Konsten, Vol van aerdige Inventien, dewelcke noyt
voor desen gedruckt zijn. Seer vermakelijck ende genoeghelijck om lesen.
[vignet] In 's Graven-Hage, Gedruckt by I. Burchoorn, woonende in de Nieuwe
Druckery, 1637.
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NOOTMANS 1627 - P. Nootmans Spel, Van den Bloedigen Slach van Pavyen,
Gheslagen, Tusschen den Victorieusten Roomschen Keyser Carel de Vijfde,
Ende den Stoutmoedighen Coninck Franciscvs Primus van Vranckrijck. 1525
den XXIV. Februarij. [vignet] t'Amstelredam, Voor Hessel Gerritsz.
Boeckvercooper, wonende op den hoeck van de Doele-straet. Anno 1627.
NOOTMANS 1629 - P. Nootmans Vlysses Treur-spel. Op den Regel: VVie
Echt en ware liefd, deur overspel verset, Breekt deughd, mint lust, en kneust
oock Godes wet. Verthoont by de jonge Bataviers in s'Graven-Hage den 27.
Martij, 1629. [vignet] In s'Graven-Hage. Voor Ian Philipsz van Steenwegen,
Boeck-vercooper op de Sael, 1629.
NOOTMANS 1629b - P. Nootmans Verthoningen, Over de Heerlijcke, en noyt
voor desen verkrege Victorie van 's Hertogen-Bosch. Beleydt door Fredrick
Henrick, Prince van Orangien, Grave van Nassou: den eersten Mey, 1629.
Ende over-gegaen den 17. September, 1629. Vertoont by de Ionghe Bataviers
den 20. September, 1629. Deus nobis haec otia fecit. [vignet] Tot Delf, Gedruckt
by Ian Pietersz VVaelpot, woonende aen't Marct-veldt, inde Druckerye, Anno
1629.
NOOTMANS 1630 - P. Nootmans Verthooningh-Spel Ter Eeren Van Syn
Doorluchtigste Hoogheydt, Den Prince Fredrick Hendrick, Grave van Nassauw
&c. &c. &c, Over 't Kloekmoedig inneemen der sterke Stadt, 's Hartogen-Bos.
[vignet] Voor Den Auteur, 1630.
NOOTMANS 1634 - P. Nootmans Jeugdige Minne-Spiegel çierlijck uyt-stralende
verscheyde aerdige, nieuwe ende lieffelijcke Liedekens, Door-mengelt Met
Geestige, sin-rijcke Bruydlofs-Gesangen, Klinckers, ende andere Gedichten,
soo tot stichtinge ende vermaeck der jonge Ieugt, als alle Lievers der
Reden-Konst. [vignet] In 's Graven-Hage, By Isaac Burchoorn, Boeck-Drucker,
inde Nieuwe Druckery, 1634.
NOOTMANS 1635 - P. Nootmans Borias Ofte Wvlpsche-Mins-Tocht Trevr-Spel.
Eerst Vertoont op de Amsterdamsche Academie, Anno 1627 Ende nu wederom
vertoont op de Ionge Bataviersche Kamer van s'Graven-Haghe, Anno 1635,
Op Den Regel, Door geyle Min" komt dolle zin. [vignet] In s' Graven-Hage,
Ghedruckt by Ioost Iansz Verheul, woonende inde Zuylenstraet, naest de
Bancquet Schotel, Anno 1635.
NOOTMANS 1636 - Uniti Belgii Hieroglyphicvm, Oft Vereenicht-Nederlandts
Zinne-Beeld, aff-beeldende de Hooge Roem-waerde bescherminge Godes,
waer mede onse Nederlanden, voor vardere Tyrannische in-breuck onser
Vyanden, door den Wijs-begaefden en Zeghen-rijcken Raed der Ed.
Hoogh-moghende Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden,
en door het kloeck beleydt van sijn Excell. Fred'rick Henrick Prince van
Orangien, Vaderlijck tot noch toe bewaert zijn gheweest.
NOOTMANS s.a. - Orangens-Leliens-Blijf-Faem: Ghebasuynt Teghen den
lasterlijcke en Naemloose Logen-Dichter Vanden Geus- en Franschen-Haes-Op.
[vignet] 'kMoet het boose Logens blaffen Met de naeckte Waerheyd straffen.
VAN NYENBORGH 1659 - Toonneel Der Ambachten: Of Den Winckel Der
Handt-Wercken En Konsten, & c. Midtsgaders Het Bericht vanden Koop-handel:
Ter leeringe gericht, en gedicht Door Iohan van Nyenborgh. Den Tweeden
Druck: grootelijcks vermeerdert. [vignet] Tot Groeningen, gedruckt by Jacob
Sipkes. 1659.
OMAZUR 1663 - N.O. Labyrinthus Cvpidinis. Dat Is Den Dool-Hof Der Liefde,
Waer in eertijts Daphne (van Apollo vervolght sijnde) verkeerden in
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eenen Lauw'rier-boom. Verciert met Roose-Tuynen van Rijmen, ghestelt op
de nieuwste Dans-wijsen ende Stemmen van desen tijt, Bestaende in
Minne-Liedekens, Herders-Sanghen, Veldt-deuntjens, etc. Hic Labyrinthus
adest? quod, si delaberis intus? Non Labyrinthus erit, sed labor intus erit.
T'Antwerpen, By Jacob Mesens, op de Lombaerde Veste, inden gulden Bijbel,
Anno 1663.
DEN OPRECHTEN WAEG-SCHAELS-EVENAER 1633 - Den oprechten
Waeg-Schaels-Evenaer, verthoonende Het Christelijck Tegen-Oordeel, Ende
Den Hollandtschen VVeder-Galm. Beyde te niet makende het verkeert Oordeel,
onlangs uytgegeven by een sekeren naemloosen Hollander, 'twelcke hier voor
aen mede is by-gevoegt. [vignet] In 's Graven-Hage, By Isaac Bvrchoorn,
Boeck-drucker, op het Speuy, in de Nieuwe Druckery, 1633.
ORATIE 1624 - Oratie Van sijne Co: Mat. van Groot Britannien ghedaen int
Parlement den 19en. Februarij Stilo Angliae 1624. Mitsgaders, de Proclamatie
vant bannissement der Iesuwyten ende Paepsche Priesters uyt Yrlandt.
Overgheset uytten Engelsen in onse Nederduytsche tale. [vignet] Tot
Middelbvrgh. Ghedruckt ende te Coop, by Ian Pietersz. vandje Venne, Cunst
ende Boeck-drucker, woonende op den houck vande nieuwe Beurse inde
Schildery-winckel 1624. Met Consent vande E. Heeren Burgemeesters der
selver Stede.
ORISANDT 1639 - Democriti Belacchende Werelt. Ofte Scherpsienden
Eeuwbeloncker, Spriet-oogende, door den Verrekijcker des verstands, op
verscheyde Hoovaerdyen en Opgeblasentheden deses Tijds, gevende yder
schult een streke tot suyveringe desselfs, naer datse vuyl is. Door I. Orisandt.
[vignet] In 'sGraven-Hage, Gedruckt by I. Burchoorn voor den Autheur, 1639.
ORISANDT 1643 a1 - J. Orizandts Heraclitvs, Beschreyende de Weereldt,
Over De ghebreecken der Gierigaerts, ende Woeckenaers deses tijdts. Dit
Boeck (na Deughts manier) Straft niet, of daer is an, Spought dan geen vlam
en vier, Of ghy en zijt de Man. [vignet] In s'Graven-Hage, Voor Symon de Putter,
Boeck-verkooper, woonende in de Pape-straet in de Gereformeerde
Catechismus. Anno 1643.
ORISANDT 1643 a2 - I. Orizandts Heraclitvs, Beschreyende de Werelt, Over
de Gebreecken der Gierigaerts en Woeckenaers deses Tijds. Mitsgaders
Democriti Belagchende Werelt, voor desen by hem uytgegeven, ende nu
wederom oversien ende verbetert. Dit Boeck (naer Deugds manier) Straft niet,
of daer is an, Spougt dan geen vlam en vyer, Of ghy en zijt de Man. [vignet] In
'Graven-Hage, Voor Symon de Pvtter, Boeck-verkooper in de Pape-straet,
1643.
ORISANDT 1643b - J. Orizandts Democritvs, Belagchende de Weereldt, Over
De Ghebreecken der Hoveerdige, ende opgeblasen menschen deses tijds.
Van nieuws oversien, ende verbetert. Den tweeden Druck. Soo eenigh
lightberispend-Man, Mijn werck veraght, of soeckt t'onteeren, Die maecke beter,
soo hy kan, Ick hebbe lust van hem te leeren. [vignet] In s'Graven-Hage, Voor
Symon de Putter, Boeck-verkooper, woonende in de Pape-straet, in de
Gereformeerde Catechismus. Anno 1643.
PERRET 1578 - XXV. Fables Des Animavx. Vray Miroir Exemplaire, Par Leqvel
Tovte Personne Raisonnable pourra voir & comprendre, auec plaisir &
contentement d'esprit, la conformité & vraye similitude de la personne ignorante
(viuante selon les sensualitez charnelles) aux animaux & bestas brutes:
Compose Et Mis En Lvmiere Par Estienne Perret, Citoyen D'Anvers. [vignet]
A Anvers, Imprimé par Christophle Plantin, pour l'Aucteur. 1578.
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PERRET 1617 - XXV Fabvlen Der Dieren, Seer levendige ende met seer groote
ende schoone Figueren uytgedruckt, In de welcke alle redelijcke Menschen
met een sonderlinghe geneuchte ende vermaeckelijckheyt des ghemoets
connen sien ende leeren even als in eenen claeren Spiegel de seer groote
ghelijckheyt ende overeencominghe tusschen de onredelijcke Dieren, ende de
onverstandighe ofte wereltsche Menschen, levende na den lust van hunne
vleeschelicke ghenegentheden. Int Francoys te saemen ghestelt ende int licht
ghegeven Door Steven Perret. [vignet] Tot Delft, By Adriaen Gerritsen
Boeckvercooper vvoonende op de Coorn-Marckt, 1617.
PERS 1614 - Bellerophon, Of Lvst Tot Vvysheyd. Begrypende Veel zeedighe,
stichtelijcke en leerlijcke Sinne beelden met haere verklaringhen. [vignet]
T'Amstelredam. By Dirck Pietersz. Boeck-verkooper op t'water in de vvitte
Persse. Anno 1614.
PRACTIICKE 1629 - Practiicke van den Spaenschen Aes-Sack: Aen-gevvesen
Op de Veroveringe, en Victorie van den Loffelijcken, Voorsienighen,
Manlijck-hertighen Heer Generael Pieter Pietersz. Heyn. Met By-voeginghe
van noodighe Poëtische 'tSamen-spraecke; Ende Aerdige Rijm-Vyeren, en
VVellekomsten. Mitsgaders Eenighe Treur-Versen op het droevich ongheluck
des Coninckl: M: van Bohemen. [vignet] In 's Gravenhage, Gedruckt in't Jaer
ons Heeren 1629.
PROCES 1634 - Het wonderlyck proces tusschen drie Edel-luyden Gebroeders:
zijnde Den eenen een Dronckaert, Den anderen een Hoereerder Den derden
een Tuysscher Disputerende tegens malkanderen om harer vaders
achterlatende Goederen Seer treffelyck ende vermakelyck om lesen. [vignet]
In 's Graven-Hage, Gedruckt by Isaac Burchoorn Boeckdrucker, woonende
inde Nieuwe Druckery, op het Speuy, 1634.
PROCES 1634b - Het Stichtigh en vermaeckelcijck Proces Van Drie
Gebroeders-Edel lieden Den eenen zynde een dronckaert Den tweeden een
Hoereerder Den derden een Speelder Dat wie bevonden sal worden van de
drie gebreken het cleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van sijns
vaders naegelaten goederen, volgens her testament daer af zynde gevonden
wesende onder sekere oude Papieren. Van M.P.V.O. Hier is by gevoegt 't Lof
van droncke droncken. [vignet]. Ghedruckt int jaer onses Heere 1634.
PROCES 1640 - 't Vermaeckelick Proces Van drie Edel-Lieden, zijnde
Gebroeders: De eene een Dronckaert, De tweede een Hoereerder, De derde
een Speelder. Met verscheyde Verssen, nevens een Oordeels-bedencken,
verciert door I. Burchoorn [vignet] In 's Graven-Hage, Gedruckt by Isaac
Burchoorn, Boeck-drvcker in De Speuy-straet, inde Nieuwe Druckery, 1640.
PROPOSITIE 1621 - Propositie Van d'Heer Cancelier Peckius, Aende Hoogh
Moghende Heeren Staten Generael den XXIII. Martij XVIc. ende XXI. in den
Haghe ghedaen. Mitsgaders: De Antwoorde van de Hoogh Mogende Heeren
Staten Generael den Heere Cancelier Peckio ghegheven. [vignet] Tot
Middelburgh, Gedruckt by Hans vander Hellen, voor Ian Pieterssen vande
Venne, woonende op dpn houck vande Nieuwe Beurse, inden Schildery Winckel
1621.
PUTEANUS 1612 - Eryci Pvteani Democritvs, Sive De Risv Dissertatio
Satvrnalis: Publicè Lovanii habita. [vignet] Lovanii, Apud Io. Christoph. Elavivm.
Anno 1612. Cum gratia et Privilegie.
PUTEANUS 1633 - Eryci Pvteani Belli Et Pacis Statera, Qua Indvciae, Avspicio
Regio Inter Provincias Regias & Foederatas tractari coeptae, Expendentur
Hagae-Comitis, Apud Isaacvm Bvrchornivm 1633.
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PUTEANUS 1633b - Eryci Puteani des Oorlogs ende Vredes Waeg-Schale
VVaer inne den Treves door Konincklijcke aen-leydinge Tusschen de
Konincklijcke ende Vereenigde Provincien, in handelinge zijnde, wert
overwogen. Wt de Latijnsche Copie trouwelijcken over-geset inde
Nederlandtsche Tale, door C.D. Mvliers. [vignet] In 's Graven-Hage, Gedruckt
by Isaac Burchoorn, Boeck-drucker, woonende op het Speuy, inde Nieuwe
Druckery, 1633.
PUTEANUS 1664 - Erycius Peteamis Vasten-Avonts Praatje, Van Democritus,
Of den Lach. In Veeler Wonderens Wonderbaarelijck Lof. 1664, 109-27.
QUINTIJN 1629 - De Hollandsche-Liis, Met de Brabandsche-Bely: Poeetischer
wyse voorgestelt en gedicht, Door Gilles Iacobs Qvintiin. [vignet] Gedruct in
'sGravenhage: Anno 1629. Men vindtse te koop by den Autheur, daer nu
woonachtig, op de Suyl-straet, in den wilden Valck.
DE RIEMER 1739 - Beschryving van 'sGraven-Hage, Behelzende Deszelfs
Oorsprong, Benaming, Gelegentheid, Uitbreidingen, Onheilen En Luister;
Mitsgaders Stigtinge Van Het Hof, Der Kercken, Kloosters, Kapellen,
Godshuizen, En Andere Voornaame Gebouwen. Zittinge der Hooge Collegien
zoo van Politie als Justitie; Instellinge van het Kapittel ten Hove. Als Mede De
Privilegien, Handvesten, Keuren, En Wyze Der Regeringe. Uit zeer veele nooit
gedruckte oorspronkelyke Charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en
bevestigt, Door Mr. Jacob De Riemer, R.G. Met veele nieuwe afbeeldingen
verçiert. [vignet]. Te Delft Gedrukt by Reinier Boitet, 1739. Met Privilegie.
VAN SANTEN 1624 - G.C. van Santens, Van t' een op t' aer Soo wordmen,
niet dol. Anders geseyt Van den os, op den ezel. [vignet] In s'Graven-Haghe.
By Aert Meuris, Boeck-vercooper in de Pape-straet, in den Bybel. Anno 1624.
VAN SANTEN 1626 - G.C. Van Santens Tiid-verdriifies Ofte Epigrammata.
[vignet] Tot Delf. Ghedruckt by Ian Andriesz. Anno 1626.
VAN SANTEN 1637 - G.C. van Santens, Van 't een op 't aer Soo wordmen niet
dol. Anders gheseyt Van den Os, op den Esel. Versien met veele boertige
spreeck-woorden. [vignet] t'Amsterdam, Voor Ioost Hartgersz. Boeck-vercooper
inde Gast-huyssteech by 't Stadt-huys, aen den Dam. 1637.
DES SCHAMENDE SCHIMS WEL-KOM 1636 - Des schamende Schims
Wel-Kom, Ofte De Mondtbrakende Gonst vanden Ouden Onder-levenden
Landt-Ontsorger, Aen Den tegenwoordigen Nieuw-gekosen Raedt-Pensionaris
Jacob Catz, Ridder, &c. Op des spoockende Schims Rijm-trant. [vignet] In 's
Graven-Haghe, By Ludolph Breeckevelt, Boeck-Drucker, wonende op't Speuy
inde Vinder vande Druckery, 1636.
SCRIVERIUS 1630 - Petri Scriverii Satvrnalia, Ofte Poëtisch Vasten-avondspel,
Vervatende het gebruyk ende misbruyk Van Den Taback, Onlangs by den
Auteur in't Latijn beschreven, ende by eenen Liefhebber in't licht gegeven. Nu
verrijkt, ende herdruckt: mitsgaders tot dienst ende Vermaek van een yder in
Neder-Duytsch vertaeld Door Samvel Ampzing. [vignet] Haec vitae imago
fumus, atq. herbae vapos Humana cuncta; et, verbo ut absolvam, nihil. Gedruckt
te Haerlem, By Adriaen Roman, Ordinaris Stads-Boek-drucker. 1630.
SCRIVERIUS 1738 - Gedichten Van Petrus Scriverius, Benevens een
Uytvoerige Beschryving van het Leeven des Dichters; Verrykt met deszelfs
Afbeeldingen, en Lofdichten, zo van Oude, als Hedendaagsche Poëeten.
[vignet] Te Amsteldam, By Jan Hartig, 1738.
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VAN SOMEREN 1660 - J.V. Someren Rechts-geleerdens, ende Pensionaris
der Stadt Nymegen, Uyt-Spanning Der Vernuften, Bestaende In Geestelijcke
ende Wereltlijcke Poesy [vignet] Tot Nymegen, Ter Druckerye van Nicolaes
van Hervelt, Boeckverkooper en Drucker ordinaris, 1660.
SOMMIER 1624 - Sommier Van't Rapport, Ende vertooch ghedaen by den D.
van Bvckingham aent Parlement in VVhitehall. Vergadert op den 24. Februarij,
1623. Stilo Angliae. Overgeset uyt het Engelsch in onse Nederduytsche tale.
[vignet] Tot Middelburgh, Gedruckt ende te Coop by Ian Pietersz. vande Venne,
Cunst ende Boeckdrucker, woonende op den houck vande nieuwe. Beurse
inde Schildery-winckel 1624. Met Consent vande E. Heeren Burgemeesters
der selver Stede.
SPIEGHEL DER SPAENSCHE TYRANNYE 1620 - Tweede deel Van de
Spieghel Der Spaensche Tyrannye, Gheschiet in Nederlandt. VVaer in te sien
is de onmenschelijcke ende wreede handelingen der Spangiaerden, die sy in
dese ende andere omligghende plaetsen bedreven hebben. Noyt voor desen
in Druck gheweest. tot Amsterdam Ghedruckt by Ian Evertß. Cloppenburg, op't
Water tegen over de Kooren-Beurs, inden vergulden Bijbel. 1620.
STAELTJEN 1641 - Een Staeltjen van d'andere VVerelt, Aen-wijsende De
gevonde Schuy-plaets der vervoerde Geesten: VVaer in de verscheydenheyt
der vruchten van d'In-beeldingh verthoont wert. Wt vele (soo oude, als nieuwe)
bedenckelijcke Voor-beeldsels te samen vergadert Door I.B. [vignet] In 's
Graven-Hage Gedruckt by Isaac Burchoorn Boeck-drucker, woonende in't
ZuydEynde, op het Delfsche Wage-Veer, 1641.
STARTER 1627 - Friesche Lust-Hof, Beplant met verscheyden stichtelijcke
Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertighe kluchten. Den vierden Druck op
nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens
soo Geestige als Boertige, Door Jan Jansz. Starter. SS. LL. ST. Mitsgaders
Oock noch verrijckt ende verçierd met schoone kopere figuren; ende by aile
onbekende vvysen de Noten, ofte Musycke gevoeght. [vignet] t'Amstelredam,
Voor Hessel Gerritsz: Boeck-verkooper in de Enghel, op den hoeck vande
Doele-straet, of inde Cas aen 't Stadthuys, Anno 1627.
STARTER s.a. - Steek-Boekjen, ofte 't Vermaak der Jeugdelyker Herten Om
daer door te weten, Der Herten secreten. Door J.J. Starter. Noch is hier achter
mede by gevoegt het Placcaet van Marcolphvs, waer in verhaelt werden alle
de Oudheden, Ordonnantien, Wetten en Privilegien van den Covel. Alles heel
vermakelyk en wonderlyk om te Lesen. [vignet] Tot Amsterdam, By Isaak vander
Putte, Boeckverkooper op't Water, in de Loots-Man.
DE SWAEFF s.a. - Proef-stuck Van de Schryf-Konste: Tot nutticheyt ende
voordeel vande Jorghe Jeught Gheschreven, Ghesneden ende Ghedruct, Door
Samuel de Swaef, van Middelb. Specimen Artis Scriptoriae, In usum &
commoditatem Studiosae Iuventutis Scriptum, Coelatum, et Impressum, A
Samuele De Suaef, Middelburgensi. Ten ware dat de Gans door haer gheswinde
Pennen Ghewesen hadd' de wegh' om door de Lucht te rennen: Die Consten
schoonen glans, der Helden hooghen lof Laegh' in een corte stont begraven
inden stof. I. Cats.
TEELLINCK 1624 - Gesonde bitterheyt Voor Den VVeelderighen Christen die
geerne Kermisse houdt. Tsamen Gevoeght Wt het achtste Capittel van den
eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen. Door Willem Teelinck, Bedienaer
des Goddelicken woorts tot Middelburgh in Zeelandt. [vignet] Tot Middelburgh,
Gedruckt by Hans Vander Hellen: Voor Marten Iansz Brandt,
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woonende t' Amstelredam, by de nieuwe Kerck, inde Gereformeerde
Catechismus. 1624.
TOONNEEL 1658 - Toonneel Des Wereldts. Ontdeckende De
Ongestuymig-heden en Ydelheden in woorden ende wercken deser verdorvene
Eeuwe. Opgepronckt met aerdige, en zin-rijcke Versen, benevens
twee-en-tseventigh snaeckse Tronjen, getekent door den Konstigen Schilder
P. Breugel. En seer net in 't Coper ghesneden, door C.J. Visscher. [vignet]
Gedruckt tot Weesp, by Albert Elias van Panhuysen, woonende inde
Marcus-straet. Anno 1658.
TUINMAN 1726 - C. Tuinman, De Nederduitsche spreekwoorden. 2 dln.
Middelburg 1726.
UDEMANS 1610 - Tractaet Vande Bacchus-Feesten, Dat Siin Vastelavonden,
Kerremissen, & c. Ende dat sy niet en behoorden geleden te worden onder
den Christenen. Eertijdts inde Latijnsche tale ghestelt door den Godsalighen,
Hoochgheleerden D. Andreas Hyperius, in sijn leven Doctor der H. Theologie
tot Marpuirg. Ende nu inde neder-duytsche tale overgheset door Gode-fridvm
Cornelii Vdemans. [vignet] Middelbvrgh, Ghedruckt by Richard Schilders, Voor
Adriaen vanden Vivre, Anno 1610.
UYTERTSE HYLICKMAECKERS s.a. - Uytertse Hylickmaeckers, Vol
Soetig-heydt, Ofte Amsterdamse Kermiskoeck, Opgedist voor de genoode
Kermis Gasten en aerdige Sangers ende Sangeressen [vignet] Geen dingh ter
wereldt my smaeckt Als dat mijn Lief aen 't Singen raeckt.
UYTTENBOGAERT 1633 - Cygnea Cantio Of Leste sang Ioh. Wtenbogaert.
Dat Is Meditatie Over t' vj. vij. viij. ende ix. Veersen van den Psalm XL.
uytghesproocken inde Remonstrantsche Ghemeente van 's Graven-haghe, op
den Algemeenen Vast ende Biddach, ghehouden den 15. December. 1632.
[vignet] Gedruct in April, Anno 1633.
VEELER WONDERENS WONDERBAARELIJCK LOF 1664 - Veeler Wonderens
Wonderbaarelijck Lof. Behelsende het Lof van Het hatelick Podagra. Het
lijf-bergende Zwemmen. Dat gruwelick groot Beest den Oliphant. Dat
verachtelicke Slijck Die mensch-lievende Luys. Dat moeyelicke Zwijgen. Dat
hert-kittelende Lacchen. Die plaeghlicke Derden-daeghse-Koorts. De
standt-reckelicke Bruyloft. De nyverige Mier. Dien alder-treffelicksten Vyl. Dien
alder-zedestichtelicksten Ezel. [vignet] t'Amsterdam, By Samuel Imbrechts,
Boeck-verkooper, in de Raem-steegh, Anno 1664.
VAN DER VEEN 1642 - Ian Vander Veens Zinne-Beelden, Oft Adams Appel.
Verciert met seer aerdige Const-Plaeten Mitsgaders Syne oude ende nieuwe
ongemeene Bruydt-lofs ende Zege-zangen, [vignet] t'Amsterdam By Everhard
Cloppenburgh, Boeck-vercooper op't Water 1642.
VENATOR 1603 - Reden-Vrevcht Der Wijsen in haer wel-lust, Ende Belacchen
der dwasen quel-lust, In 't lachen Democriti door Persoon-tooningh. Ghemaeckt
van den wijs-gheerighen Adolpho Tectandro Venatore. [vignet] Tot Alcmaer,
Ghedruckt by Jacob de Meester, woonende in de Langhestraet, in de Druckerije.
Anno 1603. Ende men vindtse te coop by den Autheur, ende den Drucker.
VAN DE VENNE 1623 - Tafereel Van Sinne-Mal: VVaer In Verscheyden
verthooninghen werden aenghewesen, met Poëtische vermaeckelijcke, ende
Leersame Sinne-dichten, en Sang-Liedekens. Gemeynsaem by een gevought,
ende verciert met verscheyden Copere Platen. Door A.V. Venne. [vignet] Tot
Middelbvrgh, Ghedruckt by Ian Pieterß vande Venne, Cunst ende
Boeck-vercooper, woonende op den hoeck vande nieuwe Beurse, inde
Schildery-winckel, Anno 1623.
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VAN DE VENNE 1632 - VVoudt Van vvonderlicke Sinne-Fabulen Der Dieren,
Kunstich met levendighe ende aerdighe groote schoone Beelden uyt-ghe-druckt
In devvelcke alle redelicke Menschen, met een sonderlinghe gheneuchte ende
vermakelickheyt des ghemoedts, konnen sien ende leeren even als in eenen
klaren Spieghel, de seer groote ghelijckheyt ende over-een-kominghe tusschen
de onredelicke Dieren, ende de onverstandighe ofte vvereltsche Menschen,
levende na den lust van hunne dartele vleeschelicke gheneghent-heden. Te
samen ghestelt door Steven Perret. VVederom met Sinne-rijcke Ghedichten
op't nieu by-ghevoecht, verbetert, en vermeerdert door Adriaen vande Venne,
Schilder. [vignet] Tot Rotterdam, By Isaack van VVaesberge, op't Steyger, by
de Marckt, inde Fame. 1632. Voor Abraham van VVaes-berghe.
VAN DE VENNE 1634a - A. van de Vennes Sinne-Vonck op den Hollandtschen
Turf, Ende des selfs Wonder Veen-Brandt: in Gedicht uyt-geschildert, en
aen-gewesen op de Haegsche Tvrf-Marct. Hier noch by-gevoegt een
vermakelijcken Hollandtschen Sinne-Droom op het Nievw VVys-Mal van den
Ouden Italiaenschen Smit; Mitsgaders De Vindinge der Tabacks
Wonder-Smoock, Rijckelijck verciert met Konst-Beelden. In 'sGraven-Hage,
Adriaen vande Venne, Schilder ende sijne Erffgenamen te koope op de Turf
Marct, inde drie Leer-Konsten. Wt-gevormt in de Poëtische Druckerye van
Isaac Bvrchoorn, 1634.
VAN DE VENNE 1634b - A. vande Vennes Hollandsche Sinne-Droom op het
Nieuw Wys-Mal. van den Ouden Italianesche Smit, Ende des selfs gevonden
Tabacks-Wonder-Smoock: door Maet-Reden, en verçierlijcke WijsBeelden
in-sichtigh uyt-gedicht, Tot by-voeginge aen de Sinne-Voncken op den
Hollandschen Turff. In 's Graven-Hage, Voor Adriaen vande Venne gedruckt,
en by hem, ende de sijne, te koop op de Turf-Marct, inde drie Leer-Konsten,
1634.
VAN DE VENNE 1635 - Adr: vande Vennes Tafereel Van De Belacchende
Werelt en des (selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt, Met by-gevoegde
Raedsel-Spreucken, aen-gevvesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op de
Haegsche Kermis. Verçiert met Konst-rijcke Af-beeldingen. [vignet] In 's
Graven-Hage, Gedruckt voor den Autheur, ende by hem ende de sijne te koop,
op de Turf-Marct, inde drie Leer-Konsten, 1635.
VAN DE VENNE 1636 - A. vande Vennes Geluck-wenschinge door de
Hollandsche Maegt, Aen Heer Jacob Cats, Ridder, Raed-Pensionaris van
Hollandt. [vignet] Gedruckt in 's Graven-Hage, voor Pieter vande Venne,
woonende op de Turf-Marct, in de drie Leer-Konsten, 1636.
DEN VERKEERDEN HEMEL s.a. - Den Verkeerden Hemel, Voor de
Deur-vvaerders, Boere-plagers, Bloetsuypers, en andere quade Christenen.
Gesamentlijck in een Visioen verschenen by D.F.D.Q. Vermakelijck ende
gheneughlijck om lesen. [vignet] Gedruckt tot voordeel van de Goede, ende
nadeel vande Quade, in't Jaer van de Rekeninge der Maenden.
DE VERMAKELIJCKHEYT SELFS s.a. - De Vermakelijckheyt selfs, Ofte
Alle-Mans Gadingh, Bestaende in dese achter-een-volghende
Genoeghelijckheden: 1. Een t'Samen-spraeck van de Bonet ende het Hooft.
2. Van den Verkeerden Hemel. 3. Van de Werelt in sich selfs. 4. Van de
vragende Claes en d'antwoordende Jan. 5. Van den Abt van Suyp-op, Heere
tot Kannen-burgh. 6. 'tLeven van Reyn-uyt, met de Pelgrimagie van Heb-niet.
7. De rechte Wegh nae't Gast-huys. 8. 't Beklagh der Poëten in de Helle. Alles
seer aerdigh
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en kluchtigh voor-gestelt. [vignet] Gedruckt voor alle de gene die liever lacchen
dan schreven, in't Iaer van 364 dagen, en even soo veel nachten.
VIER NIEUWE TAFEL-SPEELEN 1608 - Vier nieuwe Tafel-Speelen, die noyt
in druck en zijn gheweest. Het eerste, Van VVel vernoeght in Trou, ende
Houvvelijcx berou. Het tvveede, Van Pover ende van Armoede, die malkanderen
trouwen met een bomeloose Mande. Het derde, Van Ceres, Neptunus ende
Acolus. Het vierde. Van Thijs ende Beeltigen, een Boer ende een Boerinne.
[vignet] Ghedruckt int Jaer ons Heeren 1608.
DEN VROLYKEN DEMOCRYT 1654 - Den vrolijken Democryt, Lacchende
met 's Werelds Ydelheden. Met de Tegen-Sprake Van den weenenden
Heraclytvs. Noodig gelesen te werden om de Oogen te openen, [vignet] Tot
Rotterdam: Gedruckt by Bartholomeus van Krakou, naast de vijf lichte Brooden:
Anno 1654.
WESTERBAEN 1624 - Sic Soleo Amicos, Satyra, Ofte 'tNood-Saeckelick Mal,
Gestelt door Jacob Westerbaen. [vignet] In 'sGraven-Hage, By Aert Meuris
Boeck-verkooper, inde Pape-straet in den Bybel. Anno 1624.
WESTERBAEN 1624 b - Iacobi WesterbaenI Minnedichten. Plavtvs Cas. Neque
salsum, neque suave esse potest quicquam ubi amor non admiscetur; Vel
quod amarum est, id mel faciet; hominem ex tristi lepidum & lenem. [vignet] In
'sGraven-Hage, By Aert Meuris Boeck-verkooper, inde Pape-straet in den
Bybel. Anno 1624.
WESTERBAEN 1624 c - Iacobi Westerbani O pulchra capita, si cerebrum
haberent! Ofte Lege tonnen rasen meest, Wt de vuyst geschreven aen de
naeme-loose Schrijvers van de Noodsaeckelijcke Verandwoordinge Van de
Schutteren van Delff tegen 'tNood-Saeckelick Mal. [vignet] In 'sGraven-Hage,
By Aert Meuris Boeck-verkooper, in de Pape-straet in den Bybel. Anno 1624.
WESTERBAEN 1633 - Iacobi Westerbani Minne-Dichten. Op nieuws
vermeerdert, Ende Sommighe te vooren noyt ghedruckt. [vignet] Tot Haerlem,
Gedruckt by Hans Passchiers van Wesbusch, Boecdrucker op't Marctvelt,
inden beslagen Bibel. 1633.
WEYERMAN 1729 - De Levens-Beschryvingen Der Nederlandsche
Konst-Schilders En Konst-Schilderessen, Met Een Uytbreyding Over De
Schilder-Konst Der Ouden, Door Jacob Campo Weyerman, Konst-Schilder.
Verrykt met de Konterfeytsels der Voornaamste KonstSchilders en
Konst-Schilderessen, cierlyk in koper gesneden door J. Houbraken. Eerste
Deel. [vignet] In 's Gravenhage, By de Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F.
Boucquet, en J. De Jongh. 1729.
WINCKELMANN 1776 - J. Winckelman, 'Verhandelinge over de Jaarmarkten,
of zoogenaamde Kermissen, in ons Vaderland'. In: Verhandelingen uitgegeven
door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen. Dl.5.
Middelburg 1776, VII-XXVIII.
YSERMANS 1628 - Encomivm Matrimonii. In-houdende een Bruy-loft Spel,
Epithalamien ende sommighe Liedekens. Door Ion. Ysermans. I. Cats. Ten is
noch huys, noch erf, noch dierghelijcke saecken, Ten zijn de wallen niet die
ons de steden maecken, Het is al beter stoff, het is het echte saet, VVaer by
dat yeder lant, en al de werelt staet; [vignet] T'Antvverpen, By de Weduwe
Jacob Mesens, op de Lombaerde veste inden Bybel. 1628. Met gratie ende
Privilegie.
ZEEUSCHE NACHTEGAEL 1623 - Zeevsche Nachtegael, Ende Des selfs
dryderley gesang: Geheel anders inder vvaerheyt verthoont, als de selve voor
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desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Door
Verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht; ende verciert
met Copere Plaeten. Hier is noch by-ghevought een Poëtisch vverck ghenaemt
Tafereel van Sinne-Mal. [vignet] Tot Middelbvrgh, Ghedruckt by Ian Pieterß
vande Venne, Cunst ende Boeck-vercooper, woonende op den hoeck vande
nieuwe Beurse, inde Schildery-winckel, Anno 1623. Met Previlegie voor 7.
Jaren.
ZEEUSCHE NACHTEGAEL 1632 - Zeevsche Nachtegael, Ende des selfs
dry-derley Gesang: Gheheel anders inder waerheydt verthoont, als de selve
voor desen by sommighe uyt enckel misverstant verkeerdelijck is gheoordeelt.
Door verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by-een ghebracht, ende verciert
met Kopere Platen. Hier is noch by-gevoeght een Poëtisch werck ghenaemt
Tafereel van Sinne-Mal. Tot Rotterdam, By Isaack van Waesberghe
Boeckverkooper, woonende by de Marckt in de Fame, Anno 1632.
ZEEUSCHE NACHTEGAEL 1633 - Zeevsche Nachtegael, Ende Des selfs
drie-derley ghesang: Geheel anders in der waerheydt verthoont, als de selve
voor desen by sommige uyt enckel misverstant verkeerdelijck is gheoordeelt.
Door Verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht, ende verciert
met Copere Plaeten. Hier is noch by gevought een Poetisch vverck Ghenaemt
Tafereel van Sinne-Mal. [vignet] t'Amstelredam, Gedruckt by Anthoni Jacobsz.
Boeckdrucker, op de Achter-Burghwal, Anno 1633.
ZEEUSCHE NACHTEGAEL 1651 - Zeevsche Nachetgael, Ende des selfs
dry-derley Gesang: Gheheel anderes inder waerheydt verthoont, als de selve
voor desen by sommighe uyt enckel misverstant verkeerdelijck is geoordeelt.
Door verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht, ende verciert
met Kopere Platen. Hier is noch by-gevoeght een Poëtisch werck ghenaemt
Tafereel van Sinne-Mal t'Amsterdam, by Joost Hartgers, Boeck-verkooper op
den Dam, bezijden het Stadhuys.
ZEGERUS 1571 - Proverbia. Tevtonica Latinitate Donata, Collectore Et
Interprete. T. Nicolao Zegero Bruxellans, accuratius iam tertium recognita,
auctaque, cum indice & Calendario Romano, carmine. Ecclesiastici. 39. a.
Occulta prouerbiorum exquiret sapiens: & in absconditis parabolarum
conuersabitur. Habet & Musca splenem. [vignet] Antverpiae. Apud Henricum
Loëum. Anno. 1571. Cum Gratia & Priuilegio.
ZINCGREF 1669 - Duytsche Apophthegmata, Of Scherpsinnige Spreuken,
t'samen gebracht door Julium Wilhelm Zinkgreven Der Rechten Doctor. Met
eenige Spreuken vermeerdt door Iohan Leonard Weidner. Met Privilegie voor
15. Jaren. t'Amsteldam. By Ioh: van Ravesteyn Boeck-verkooper op't water int'
schrijf-boeck. 1669.

1

B. Studies en tekstuitgaven

VAN DER AA 1841 - A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden. Dl.3. Gorinchem 1841.

1

Opgenomen werden enkel die studies en tekstuitgaven die door ons bij het redigeren van
onze studie werden gehanteerd.
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ALBACH 1977 - B. Albach, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek
van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw. Zutphen 1977.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

258
ALBACH 1991 - B. Albach, 'Een spel oft verthoninge van Venus en Adonis'. In
De zeventiende eeuw 7 (1991), 145-8.
ALCIATO 1976 - A. Alciato, Emblemata cum commentariis (Padua 1621). Facs.
Ed. S. Orgel. New York, London 1976.
ALLEMAN 1985 - C. Alleman, De positie van de 'vreemdeling' in de literatuur
in de zeventiende eeuw. Doctoraalscriptie. Amsterdam 1985.
ALLUT 1859 - M.P. Allut, Etude Biographique & Bibliographique sur Symphorien
Champier. Suivie de divers opuscules français de Symphorien Champier l'ordre
de chevalier le dialogue de noblesse et les antiquités de Lyon et de Vienne.
Lyon 1859..
ALPERS 1972-3 - S. Alpers, 'Bruegel's festive peasants'. In Simiolus 6 (1972-3),
163-76.
ALPERS 1975-6 - S. Alpers, 'Realism as a comic mode: low-life painting seen
through Bredero's eyes'. In Simiolus 8 (1975-6), 115-44.
ALPERS 1978-9 - S. Alpers, 'Taking pictures seriously: a reply to Hessel
Miedema'. In Simiolus 10 (1978-9), 46-50.
ALPERS 1983 - S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth
Century. London 1983.
L'AMBIGUITE 1988 - l'Ambiguïté. Cinq études historiques réunies par I. Rosier.
J. Cerquiglini, F. Desbordes, S. Ebbesen, J. Lallot, I. Rosier. Avant-propos de
C. Fuchs. Lille 1988.
AMBRASER LIEDERBUCH 1845 - Das Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582.
Herausgegeben von J. Bergmann. Stuttgart 1845.
AMBROSIUS s.a. - Ambrosius, S. Ambrosii mediolanensis episcopi De
Virginitate. Liber unus. Ed. E. Cazzaniga. (Corpus scriptorum Latinorum
paravianum). Paravia s.a.
VAN ANDEL 1981 - M.A. van Andel, Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunhazen
en Kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de praktijk der heelkunde (1400-1800).
Tweede druk. Voorzien van een voorwoord door H.L. Houtzager. 's-Gravenhage
1981.
APOLLO 1985 - Apollo of Ghesangh der musen (Amsterdam 1615). Facs. Ed.
A. Keersmaekers en K. Bostoen. (FELL 4). Deventer 1985.
DE ARCHIEVEN VAN ZUID-HOLLAND 1983 - De archieven in Zuid-Holland.
Band 1. Redactie: J.A.M.Y. Bos-Rops, J.A. van den Hoek, T.P.M. Huijs en A.M.
van der Woel. Alphen aan den Rijn 1983.
ARM 1966 - Arm in de gouden eeuw. Tentoonstellingscatalogus. Amsterdams
Historisch Museum. Waaggebouw, Nieuwmarkt. Amsterdam 1966.
AUSGEWÄHLTE HANDZEICHNUNGEN 1970 - Ausgewählte Handzeichnungen
von 100 Künstlern aus fünf Jahrhunderten 15-19. Jrh. Aus dem
Kupferstichkabinett der Kunstsammlungen der Veste Coburg. (Kataloge der
Kunstsammlungen der Veste Coburg 2). Coburg 1970.
BACHRACH 1970 - A.G.H. Bachrach, 'Bredero en de Engelse toneelspelers'.
In Rondom Bredero. Een viertal verkenningen door A.G.H. Bachrach, H. de la
Fontaine Verwey, A. Keersmaekers, G. Stuiveling. Culemborg 1970, 71-89.
BAKKER 1983 - N. Bakker, 'De dodo. Symbool van een verloren paradijs'. In
Tableau 6 (1983), 48-53.
BANGE e.a. 1985 - P. Bange, G. Dresen, J.M. Noël, 'De veranderende positie
van de vrouw aan het begin van de moderne tijd. In Tussen heks en heilige
1985, 9-38.
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BARNEVELD e.a. 1987 - P. Barneveld, J. Heerze, J. de Zanger, Pas op, de
dichter lacht. 800 jaar spel, spot en humor in Nederlandse verzen. Apeldoorn
1987.
BARTELDS 1911-37 - J.C.E. Bartelds, 'Adriaan van de Venne'. In Molhuysen
e.a. 1911-37, dl.7, 1229-32.
VAN BASTELAER 1908 - R. van Bastelaer, Les estampes de Peter Bruegel
l'ancien. Bruxelles 1908.
BAUMANN 1910 - E.D. Baumann, Johan van Beverwijck in leven en werken
geschetst. (Doct. diss.) Dordrecht 1910.
BAUR e.a. s.a. - F. Baur, W.J.M. Asselberghs, J. van Mierlo, G.S. Overdiep,
E. Rombauts, A. Vermeylen, C.G.N. de Vooys, G.A. van Es (red.), Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden 's Heitogenbosch z.j.
BEAUMONT 1843 - Gedichten van Simon van Beaumont, met eenen inleiding
en aanteekeningen, uitgegeven door J. Tideman. Utrecht 1843
BECKER 1979 - J. Becker, 'In 't harnas, zonder helm en met kunstkroon van
August: driemaal Charles II bezongen door Vondel' In Dutch Crossing (1979)
8, 37-55
BEELAERTS VAN BLOKLAND 1929 - W.A. Beelaerts van Blokland, 'De
oorsprong van den Hollandschen Tuin'. In De Nederlandsche Leeuw 47 (1929),
3-12, 57-9
BEENING 1963 - Th.J. Beening, Het landschap in de Nederlandse letterkunde
van de Renaissance. (Doct. diss.). Nijmegen 1963
TEN BERGE 1976 - D.J.M. ten Berge, 'Jacob Cats als Renaissancistisch
dichter' In De nieuwe taalgids 69 (1976), 111-17.
TEN BERGE 1979 - D. ten Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter
Jacob Cats. 's-Gravenhage 1979.
VAN DEN BERGH 1972 - H. van den Bergh, Konstanten in de komedie. Een
onderzoek naar komische werking en ervaring. Amsterdam, Antwerpen 1972.
BERINGUIER 1887 - R. Beringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der
Französischen Colonie in Berlin. Berlin 1887.
BEZEMER 1937 - F. Bezemer, 'Een Konst-Gier'ge Dichter'. In F. Bezemer,
Nieuws uit oude boeken. Rotterdam 1937, 21-4.
BIBLIOTHECA BELGICA 1964-75 - Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale
des Pays-Bas Fondée par F. van der Haeghen. Rééditée sous la duection de
M.-Th. Lenger. 7 dln. Bruxelles 1964-75.
DE BIE 1971 - C. de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst.
Introduction G. Lemmens. Soest 1971.
BIESTKENS s.a. - N. Biestkens, De drie delen van de klucht van Claas Kloet.
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.R.W. Dibbets. Zutphen s.a.
BIRUS 1987 - H. Birus, 'Vorschlag zu einer Typologie literarischer Namen'. In
Lili 17 (1987), Heft 67, 38-51.
BLANKERT 1966-7 - A. Blankert, 'Heraclitus en Democritus bij Marsilio Ficino'.
In Simiolus 1 (1966-7), 128-35.
BLANKERT 1967 - A. Blankert, 'Heraclitus en Democritus in het bijzonder in
de Nederlandse kunst van de 17de eeuw'. In Nederlands kunsthistorisch
jaarboek 18 (1967), 31-124.
DE BLAUWE SCHUIT 1979 - De blauwe schuit. Uitgegeven en van commentaar
voorzien door H. Pleij. Muiderberg 1979.
BLOEM-HOF 1955 - Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de
drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door L.M. van
Dis met medewerking van J. Smit. Amsterdam, Antwerpen 1955.
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BLOK 1981 - A. Blok, 'Infame beroepen'. In Symposion. Facetten van
mentaliteiten. Tijdschrift voor maatschappijwetenschap 3 (1981), 104-28.
BLOMMENDAAL 1987 - J.L.P. Blommendaal, De zachte toon der herdersfluit.
De pastorale poëtica van Jan Baptista Wellekens (1658-1726). (Doct. diss.)
Utrecht 1987.
DE BO 1892 - Westvlaamsch Idioticon bewerkt door L.-L. de Bo en
heruitgegeven door J. Samyn. Gent 1892.
BOCK e.a. 1987 - H. Bock, Th.W. Gaehtgens (hrsg.), Holländische
Genremalerei im 17. Jahrhundert. Symposium Berlin 1984. Berlin 1987.
BÖHME 1966 - F.M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der
Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert.
Hildesheim, Wiesbaden 1966.
BOEKEMA-SCIARONE e.a. 1978 - C. Boekema-Sciarone, T. Loonen, 'De
vrouw in het werk van Cats. Erasmiaanse inspiratie. De zeventiend eeuwse
discussie'. In Visies op Jacob Cats 1978, 29-46.
DE BOER 1988 - P. de Boer, 'Bibliografie van kermisliteratuur'. In Kermis 1988,
115-121.
BOGAERS 1985 - L. Bogaers, 'Een kwestie van macht? De relatie tussen de
wetgeving op het openbaar gedrag en de ontwikkeling van de Utrechtse
stadssamenleving in de zestiende en zeventiende eeuw'. In Volkskundig Bulletin
11 (1985), 102-126.
BOGHARDT 1977 - M. Boghardt, Analytische Druckforschung. Ein methodischer
Beitrag zu Buchkunde und Textkritik. Hamburg 1977.
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Verantwoording
Door de analyse van de resultaten van het analytisch-bibliografisch onderzoek (cf.
dl. I, hoofdstuk 2 en 3) beschikt de editeur over de nodige informatie om uit te maken
welke staten hem het meest geschikt lijken om te reproduceren en in welk exemplaar
hij deze staten samen aantreft. Zijn voorkeur zal in hoge maten worden bepaald
door de specifieke drukgeschiedenis van de Belacchende Werelt. In hoofdstuk 2
van deel I werd uiteengezet hoe de aangebrachte wijzigingen vaak dienen te worden
geïnterpreteerd als auteurscorrecties waardoor er m.a.w. latere redacties van de
oorspronkelijke tekst ontstonden. Bij een aantal andere perscorrecties, vaak gaat
het om incidentele varianten, moest men in het midden laten of deze nu naar het
eigen goeddunken van een corrector dan wel op initiatief van de de auteur werden
aangebracht. Daarnaast liet een aantal varianten zich onmiskenbaar als zetselschade
identificeren. Het ligt voor de hand dat de voorkeur van de editeur in de eerste plaats
zal uitgaan naar die staten waarvan op goede gronden mag worden aangenomen
dat zij de chronologisch laatste auteurscorrecties bevatten en waarvan men (zij het
met de nodige slagen om de arm) mag veronderstellen dat zij door de auteur/uitgever
en/of een corrector als de meest perfecte eindstaat zouden worden beschouwd.
Het hoeft geen betoog dat de editeur bij het maken van zijn keuze een z.g. 'ideal
1
copy' in de betekenis die Bowers daaraan heeft gegeven, voor ogen staat . Uiteraard
ligt hierin een element van subjectieve interpretatie besloten. In hoofdstuk 2 (in het
overzicht van de staten) en hoofdstuk 3 (in het variantenoverzicht met commentaar)
van deel I werd dan ook aangegeven en toegelicht welke staten door ons als de
meest perfecte eindstaten werden beschouwd.
Bij de reproduktie van een 'ideal copy' deed zich een tweede moeilijkheid voor:
in geen enkel van de door ons gecollationeerde exemplaren bleken de bedoelde
staten samen voor te komen. Zelfs wanneer men geen rekening zou houden met
die staten waarvan de varianten louter het gevolg zijn van zetselschade, dan nog
vindt men niet één exemplaar met alle meest correcte eindstaten samen. De
verklaring ligt voor de hand. Om economische redenen werden in het
zeventiende-eeuwse drukkersatelier de vellen met oudere en minder correcte staten
van een drukvorm niet weggegooid maar zonder enige systematiek vermengd met
vellen met de gecorrigeerde staten van andere drukvormen.
Voor onze facsimile-editie hebben we niet van één exemplaar gebruik gemaakt
maar een 'ideal copy'samengesteld op basis van drukvormen uit verschillende
exemplaren. In principe werd voor de reproduktie uitgegaan

1

Bowers 1949, 113. Vgl. hierover ook Verkruijsse 1983, 31-32.
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van het exemplaar uit de Leuvense Universiteitsbibliotheek (ex. 50). Niet alleen was
het exemplaar gemakkelijk bereikbaar, maar het bevatte ook een behoorlijk aantal
drukvormen met de meest perfecte eindstaten. De afdrukken van vormen (en meer
in het bijzonder de pagina's met varianten) uit ex. 50 die niet de beoogde eindstaat
weergaven, werden vervangen door reprodukties van de bedoelde staten (i.c. de
pagina's met varianten) naar andere exemplaren. Verantwoording hierover vindt
men in deel I (m.n. in het overzicht van de staten in hoofdstuk 2 en in de
variantenoverzichten in hoofdstuk 3). De vervangen pagina's werden onderaan met
een asterisk gemerkt.
Dat wij voor onze facsimile-editie een ideaal exemplaar hebben gereproduceerd
dat (althans tot nog toe) in de werkelijkheid niet werd aangetroffen, mag vreemd
lijken, de gevolgde werkwijze biedt beslist een aantal voordelen, zeker wanneer
men het alternatief, m.n. de reproduktie van een bestaand gecollationeerd exemplaar
(mét minder perfecte eindstaten), overweegt. Het gevaar is immers niet denkbeeldig
dat de moderne lezer/gebruiker, gezien de uitgebreidheid en ingewikkelheid van de
variantenproblematiek in de Belacchende Werelt, niet altijd de moeite zal nemen
om bij elke pagina met varianten de aard van deze varianten te gaan bepalen.
Gaandeweg krijgt de tekst van dit exemplaar dan ook de status van standaardtekst;
zo de tekst van de ideal copy al enige aanspraak zou mogen maken op deze
kwalificatie, de tekst van één van de gecollationeerde exemplaren mag dit beslist
niet. De tekst van de ideal copy heeft bovendien ook het voordeel dat in de
commentaren bij sommige passages uit de Belacchende Werelt meteen rechtstreeks
naar de facsimile-editie kan worden verwezen zonder dat eerst een commentaar
m.b.t. de tekstoverlevering dient te worden ingelast.
Bovendien mag men het feit dat in onze facsimile-editie een niet bestaand
exemplaar werd gereproduceerd, niet overtrekken. Uiteindelijk werden alle
gereproduceerde drukvormen in die vorm ook werkelijk in de gecollationeerde
exemplaren aangetroffen. Alleen de in de facsimile-editie gepresenteerde combinatie
van drukvormen vonden we tot nog toe niet in een bestaand exemplaar terug.
In de facsimile-editie werd een regel- en versnummering aangebracht.
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Deel III
Studie
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A. Het voorwerk
Aan het eigenlijke kermisverhaal uit de Belacchende Werelt gaat een omvangrijk
voorwerk vooraf. Op de versozijde van de titelpagina vindt men de 'Aen-Spraecke
1
op de Voor-Tijtel, verthoonende het Tafereel van de Belacchende VVerelt' : een
24-regelig vers dat als toelichting bij het tegenoverliggende frontispies is bedoeld.
Daarop volgen nog een uitvoerig voorwoord van de dichter 'Aen den
2
Neder-Duytschen Leser, met Voor-Beduydsel' en de 'Boeck-Sprake Aen de Beluste
3
Reden-Minnaers', een toespraak (34 verzen lang) van het boek tot het publiek . Het
kermisverhaal zelf begint na dit voorwerk met een 'In-leydinge' (p. 1-4) waarin aan
de hand van het gepresenteerde vertelkader duidelijk wordt hoe het verhaal van de
rondgang op de kermis moet worden begrepen: 'Den Aen-sienelijcken Leser Sal
4
door In-leydinge Openinge krijghen, en het gevolgh verstaen' . De dialogen die op
en rond de Haagse kermis werden gehoord en die de ruggegraat van de bundel
uitmaken, vindt men dan vanaf p.5 afgedrukt; zij worden door een aparte titel, die
ten dele de tekst van het titelblad herneemt, ingeleid.
Aan het voorwerk van Vin de Vennes bundel werd in de literatuur nog maar weinig
aandacht besteed. Ten onrechte, omdat (a fortiori bij een auteur als Van de Venne
die niet licht om een kunsttheoretische uitspraak verlegen zit) het voorwerk relevante
informatie kan bevatten over de bundel en de opvattingen die eraan ten grondslag
liggen. De volgende hoofdstukken volgen ter wille van de duidelijkheid en
overzichtelijkheid niet strikt de volgorde van de onderdelen uit het voorwerk. Een
aantal elementen uit de titelpagina, de 'Aen-Spraecke' en de frontispies worden
immers in het uitgebreide 'Voor-Beduydsel' hernomen, genuanceerd, uitgewerkt of
aangevuld. Daarom is het eerste hoofdstuk geheel aan het 'Voor-Beduydsel' gewijd
zodat bij de studie van de overige onderdelen naar dit betoog kan worden verwezen
zonder dat herhalingen moeten worden ingelast.

1
2

Voortaan meestal afgekort tot 'Aen-Spraecke'.
Naar de kopregel voortaan ook wel afgekort tot 'Voor-Beduydsel'. Bij dit 'Voor-Beduydsel'
horen ook nog een kort Latijns citaat uit Ambrosius, een zesregelig gedichtje en een
o

3
4

tweeregelig vers ter afronding (fol. [[††]4]r ).
Voortaan meestal aangeduid met 'Boeck-Sprake'.
Voortaan meestal aangeduid met 'In-leydinge'.
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Hoofdstuk 1
Het 'voor-beduydsel'
Zoals het in 17de-eeuwse voorredes wel vaker het geval was, werd het
'Voor-Beduydsel' opgevat als een tot de lezer gerichte causerie. Het weidt uit over
Van de Vennes artistieke bedrijvigheid, het gehanteerde vertelperspectief en de
optredende personages en het bevat toelichtingen bij het komisch en satirisch
gehalte van de bundel. Dit alles wordt gepresenteerd in een losse gedachtenstructuur
met talrijke excursies en herhalingen. Zinnetjes als 'Om voort te raken' moeten het
oorspronkelijke betoog weer op gang brengen. Indirect imiteert de dichter hier de
sermo-stijl van de antieken zoals die in Horatius' Ars poëtica werd gebruikt. De
'onderhoudende, urbane conversatiestijl' verdoezelt daarbij een wel degelijk
1
aanwezige opbouw . Ook in het 'Voor-Beduydsel' zijn enkele duidelijke
structureringsprincipes werkzaam. De voorrede opent en sluit met de in kapitaal
2
geplaatste woorden 'Om Te Lacchen' (redditio of inclusio) en elke paragraaf wordt
door de anafore constructie 'om + te + infinitief' ingeleid.
Inhoudelijk kan men de gedachtengang als volgt structureren:
- r.1-12: inleiding: de Belacchende Werelt, een nuttig en vermakelijk werk.
Van meet af aan presenteert Van de Venne zijn bundel, overeenkomstig de
traditionele Horatiaanse vereiste, als een 'nut en vermakelijk Tafereel' (r.4-5) dat
het leven van de eigen tijd weergeeft. Het werk is bedoeld om de lezers te doen
lachen (r.1) en illustreert tegelijk 'hoe dat onse Nu-Standtsche Werelt oock ymmers
soo gantsch Belacchelijck is, als de voor-tijtsche Werelt was' (r.9-12).
- r.12-107: een verdere toelichting bij r.9-12.
De gedachte uit r.9-12 werkt Van de Venne in de volgende regels verder uit. De
ridicule handel en wandel van de oude wereld wordt met de antieke anekdote over
de immer lachende filosoof Democritus geïllustreerd (r.13-73). De lezer kan inzicht
verwerven in het belachelijke van de eigen tijd wanneer hij 'weet 'tgheen de Werelt
weet' (r.76-7). Met de 'Werelt' wordt hier uiteraard ook Van de Vennes boek bedoeld.
De dichter gaat vervolgens kort in op het in de Belacchende Werelt opgediste verhaal
(r.79-107).

1

2

P.H. Schrijvers in Horatius 1980, 17. Over de opbouwprincipes van Horatius' Ars poëtica:
Brink 1963, 244-71. In Vondels berijmde vertaling van Horatius' tekst bleef de oorspronkelijke
stijl in dit opzicht gerespecteerd: Grootes 1973 en Vondel 1977, 22-7. Vgl. over de opbouw
van Vondels Aenleidinge ook Witstein 1972.
Vgl. r.1: 'Om te lacchen', r.74: 'Om te weten', r.123: 'Om voort te raken', r.139-40: 'Om na't
Leven so wel te Spreken als te Schilderen', r.185: 'Om te bedencken', r.197: 'Om Redenen
te vol-eynden' en r.283-4: 'Om een Toe-Gifte van dit Voor-Verhael by te voegen'. In de twee
laatste alinea's evenwel (r.295 en 340) bleef een dergelijke constructie achterwege. Voor de
redditio in r.1 en 350, zie Lausberg 1960, dl.1, 317.
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- r.107-38: het dulci.
In de volgende regels licht de auteur het dulci-aspect verder toe. De lezer die Van
de Vennes bundels Sinne-Vonck en Wys-mal heeft gelezen, weet welke 'Verlustinge'
en 'Vermaeck' hem te wachten staan (r.107-22). Vanuit mercantiel oogpunt is deze
verwijzing naar Van de Vennes vroegere bundels ongetwijfeld gunstig geplaatst.
Vervolgens rechtvaardigt de dichter het vermakelijke van zijn dichtwerk (r.123-38).
- r.139-196: het utile.
Beklemtoonden de voorafgaande alinea's vooral het vermaak, de volgende stellen
de nuttigheid van de bundel centraal. Met het bekende beeld van de bloemen in
een tuin wordt de lezer duidelijk gemaakt dat het werk voor elk wat wils en voor
ieder wat lering bevat (r.139-84). De belerende intenties komen ook aan bod in de
volgende paragraaf die met de veelzeggende ana-fore constructie 'Om te bedencken'
wordt ingeleid (r.185-96): het is vooral aan de lezer om wijze lessen uit de bundel
te halen.
- r.197-282: de peroratio.
Tenslotte kondigt de dichter met een traditionele captatio benevolentiae het einde
1
van de voorrede aan (r.197-200) . Toch beslaat de peroratio, die o.m. uitweidt over
Adriaens samenwerking met Cats, niet minder dan 86 regels. Daarnaast concentreert
ze zich via bescheidenheidstopiek en niet minder topicale verontschuldigingen vooral
op het 'Elck wat voor Elck' (r.282): elke lezer vindt wel iets in de Belacchende Werelt
dat hem behaagt; het minder aangename moet men maar niet lezen.
- r.283-350: de 'Toe-Gifte'.
Op de peroratio - en hiervan o.m. door tussenwit gescheiden - volgt een 'Toe-Gifte
2
van dit Voor-Verhael' . In hoofdzaak dient de 'Toe-Gifte' om de sprekende personages
uit het verhaal kort voor te stellen (cf. r.284-8). De voorstelling gebeurt (zoals het in
toneelstukken vaak het geval is) aan de hand van een lijst die de sprekende
3
personages in volgorde van optreden opsomt . Tenslotte stelt de 'Toe-Gifte' Van de
Vennes nog te schrijven 'Beschreyende Werelt' (als tegenhanger van de
'Belacchende Werelt') in het vooruitzicht en worden nog enkele andere argumenten
gevarieerd die tevoren reeds aan bod kwamen.
Op het 'Voor-Beduydsel' volgen nog een citaat uit Ambrosius' De Virginitate en
twee korte gedichten die het publiek aansporen om het boek te kopen: het werk is
belerend en vermakelijk en men haalt er de hele wereld mee in huis.
Het 'Voor-Beduydsel' heeft onmiskenbaar een informerende en wervende functie.
Het stelt de bundel, o.m. aan de hand van het uitvoerige ver-

1
2
3

Curtius 1963, 93.
Dat de 'Toe-Gifte' enigszins apart staat, blijkt ook uit het ontbreken van de anafore constructies
(om + te + infinitief) bij het begin van de nieuwe alinea's in r.295 en 340.
Ook in Van de Vennes Wys-mal komt reeds een lijst met sprekende personages voor (Van
de Venne 1634b, 14).
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haal over de lachende filosoof Democritus, voor als een komisch-satirisch werk dat
de lezer nut en vermaak verschaft en werpt bovendien reeds licht op de inhoud van
het verhaal en de wijze waarop het wordt gebracht.

§1. Het Democritus-verhaal
De Belacchende Werelt beschrijft de eigentijdse 'Eeuwe (...) daer mede verthoonende
hoe dat onse Nu-Standtsche Werelt oock ymmers soo gantsch Belacchelijck is, als
de Voor-tijdsche Werelt' (r.9-12). Het ridicule van die oude wereld bewijst Van de
Venne met een uitvoerig verhaal over Hippocrates' bezoek aan de filosoof Democritus
(r.12-73). De stof gaat terug op de inhoud van een bekende, antieke anekdote.

1. Democritus en Hippocrates
De inhoud van de legende geven we hier verkort met de woorden van Van Beverwyck
in zijn Oratie van de nootsakelickheyt der anatomie (1634) weer:
'Democritus alle vvereltsche dinghen, als malle en ydele bespottende,
begaf hem buyten de stadt, en ginck daer in syn eenigheyt verscheyde
dieren sitten open-snijden, ende ontleden. Het volck van Abdera, daer
hy vvoonde, sulcx siende, vvaren hier over seer ontstelt. VVant sy
meenden, dat de gene diese voor de vvijste van de vverelt ghehouden
hadden, nu bijster van sinnen gheworden vvas. Ontboden derhalven met
publijcke brieven (die noch hedensdaeghs te lesen zijn) den grooten
Medicijn Hippocrates, om haren Democritus, diese de eere ende vvijsheyt
van hare stadt noemen, by te ghenesen. Hippocrates komende, vviert
gheleyt daer Democritus sat rontsom in de op-ghesnede dieren, het volck
ondertusschen over syn dvvaesheyt vveenende. Maer Hippocrates met
hem sprekende, vviert vvel haest ghevvaer, dat het geen geckheyt en
vvas, dat hem lette. Ende hem vragende vvat alle die dieren beduyden,
ende vvat hy daer mede voor hadde, soo antvvoorde Democritus, dat hy
ondersocht den oorspronck van de dvvaesheyt. Ende na veel andere
propoosten, als Hippocrates vertrock, bedanckte hy Democritus van de
vvijsheyt, die hy van hem genoten hadde, ende bedanckte oock het volck,
dat hy van haer by soo een man gheroepen vvas, vviens vvijsheyt hy met
1
vervvonderingh aengehoort hadde' .
De anekdote, waaraan in de literatuur en in de schilderkunst herhaaldelijk werd
gerefereerd, was o.m. via uitgaven van de apocriefe corresponden-

1

o

Van Beverwyck 1634, A3r . De opname van een dergelijke anekdote in een Oratie die
de noodzaak van de anatomie bepleit, moet voor de arts Van Beverwyck wel erg
aantrekkelijk zijn geweest. De geneesheer Hippocrates krijgt in het verhaal immers een
belangrijke rol toebedeeld. Bovendien verhaalt de legende hoe Democritus 'ginck (...)
in syn eenigheyt verscheyde dieren sitten open-snijden ende ontleden'. Op die manier
illustreert het verhaal uitstekend de stelling uit de Oratie dat alle 'menschen uyt de
ontledinghe der lichamen noodighe ende dienstige leeringhe konnen trecken' (Van
o

Beverwyck 1634, A3r ).
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tie tussen Hippocrates en Demagetus of langs levensbeschrijvingen van de antieke
1
filosofen om, overgeleverd geworden . Dit blijkt b.v. uit de voorrede tot Orisandts
Democriti Belacchende Werelt (Den Haag 1639). Het boek wordt er als een ernstige
hekeling van de 'Hoovaerdyen en Opgeblasentheden deses Tijds' voorgesteld en
staat in het teken van Democritus: deze 'onhebbelijckheden (...) waren dien
2
wijtberoemden Philosooph Democrito (...) heel kenbaer' . Daarop doet Orisandt de
bekende anekdote nog eens over en verwijst daarbij als bron naar 'den Brief van
3
Hippocrate (...) die hy (...) heeft geschreven aen sijn Groot-meester Demagetvm' .
Aan deze apocriefe correspondentie herinnert ook Van Beverwyck wanneer hij het
4
in zijn Oratie heeft over de 'publijcke brieven (die noch hedensdaeghs te lesen zijn)' .
De briefwisseling was reeds vroeg in vertaling beschikbaar, o.m. in het Frans (door
5
Guichard) en ook, sinds 1573, in het Nederlands (door Junius) .
Belangrijk voor de overlevering van de Democrituslegende in de zestiende en
zeventiende eeuw, waren ook de levensbeschrijvingen van de antieke filosofen. R.
Burton b.v. refereert in zijn The anatomy of Melancholy (Oxford 1628) aan Diogenes
Laërtius' Vitae philosophorum (lib.9, 34-49); van dit laatste werk verscheen in 1655
6
te Rotterdam een Nederlandse vertaling . Naar dergelijke bronnen verwijst ook de
Alkmaarse predikant Venator wanneer hij de Democritus-stof als uitgangspunt voor
zijn Nederlandse schooldrama Reden-vrevcht Der Wijsen (Alcmaer 1603) neemt.
Hij geeft niet alleen de Hippocratescorrespondentie op maar ook enkele antieke
levensbeschrijvingen van filosofen:
'Doch heb ick uyt den Diogene Laërtio, ende Hesychio Milesio, Griecksche
Schrijveren/ die t'leven ende wandel der Philosophen beschreven hebben/
7
ende anderen ouden ende nieuwe Boeck-makers de sake verrijckt' .

1

Als meest bekende voorbeeld in de buitenlandse literatuur geldt zeker R.Burtons The anatomy
of Melancholy (Oxford 1628) (Burton 1977). Over voorstellingen van de ontmoeting tussen
Democritus en Hippocrates in de schilderkunst, zie Blankert 1967, 41 en de daar in noot 22
vermelde literatuur. Zie verder ook ter aanvulling Wallace 1968, 24. Een moderne editie van
de apocriefe brieven Hippocrates-Demagetus i.v.m. Democritus vindt men in Hippocrates
1861, 320-93.

2

Orisandt 1639, [*]r en [*6]v .

o

o

3

Orisandt 1639, [*7]r .

4

Van Beverwyck 1634, A3 r .
In L. Jouberts Traite du ris (Paris 1579) fungeert Guichards Franse vertaling van de
zeventiende brief aan Demagetus als toelichting bij 'La cavse morale dv Ris' (Joubert 1973,

5

o

o

o

6
7

o

355-75). Voor de Nederlandse vertaling door Junius, zie Hippocrates 1573, 78v -95v
(Geerebaert 1924, 350).
Burton 1977, 16 en voetnoot op p.441 aldaar. Voor de Nederlandse vertaling: Laërtius 1655
met het leven van Democritus beschreven op p.97-100.
o

Venator 1603, Aiijr . Zie over dit stuk Rens 1977, 52, Meeus 1983, 175-6 (en de daar
vermelde literatuur), Worp 1901 (over de bronnen van het stuk) en Visser 1988, dl.1,
164-5 en dl.2, 77 (over Venators toneelstuk als bron gehanteerd door D. Schabaelje).
Over Diogenes Laërtius' Vitae Philosophorum, Pauly 1894-1978, dl.5, 738-64. Over
Hesychios van Miletes Onomatologos en de aan hem toegeschreven compilatie, Pauly
1894-1974, dl.8, 1322-7.
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Precies van zo'n 'Boeck-maker' heeft Van de Venne voor zijn Democritusverhaal
o

gebruik gemaakt. In de marge van fol.[†]3r geeft hij aan dat hij de beschrijving van
'de seste Eeuwe der Werelt/ in de Kerckelijcke Historie van F. Dionysius Mudsaert/
cap.11' heeft geraadpleegd. Bedoeld wordt de bij Verdussen in 1624 uitgegeven
en t.o.v. de editie 1622 sterk uitgebreide Generale Kerckeliicke Historie van de
1
premonstratenzer Dionysius Mudzaerts . Dit omvangrijke boekwerk, dat
onmiskenbaar in concurrentie met Rosweydes Generale kerckelycke historie was
2
opgezet , beschrijft in de eerste afdeling de geschiedenis vanaf de schepping tot
Christus' geboorte. Het elfde hoofdstuk brengt daarbij op p.402-5 het
Democritus-Hippocratesverhaal.
Wanneer Van de Vennes tekst naast Mudzaerts' hoofdstuk - waarvan slechts een
klein gedeelte werd gebruikt - wordt gelegd, dan komen enkele opmerkelijke
overeenkomsten en niet minder frappante verschillen aan het licht:

Mudzaerts p.402

'Voor-Beduydsel' r.12-26

Te deser tijdt na de rekeninge der
Griecken/ in de ses-en-tachentighste
Olympiados was groot in aensien den
wijdlustigen Philosooph Democritus van
Abdera.
Desen alles verlatende/ behalve een
sober inkomen/ begaf hem selven in een
Woestijne/ niet veere van sijn oude
wooninge/ om der menschen dwaesheydt
te belacchen.

(...) doe den door-sienigen,
recht-sinnighen, ouden, wel-meenenden
a Democritus deselve heeft be-oogt,
onder de losse Eeuwe, in de
ses-en-tachtighste Olympias, by de
Griecken; daer als doen de
Mensche-mee-nigte also gantsch
bedwaest waren inden Ommegangh, dat
dien Wijsen-wijsende Philosooph van
Abbera sich selven af-sonderden van
den Volckrenwoel, ende verkoos
'teensaem leven, verlatende gewilligh
sijn eygen Wooninge, ende begaf hem
in een stil Woudt, om aldaer sonder
verhinderinghe, te belacchen de
Wee-Werelts-Wandelschap; en des selfs
ghevolgh!

Hoewel Van de Venne nauw bij zijn bron aansluit, brengt hij d.m.v. enkele
amplificationes een eigen accent aan. Zij benadrukken het inzicht en de wijsheid
van de filosoof en stellen deze in contrast met de onwetendheid en de dwaasheid
van de wereld. Een omschrijving van Democritus als 'den wijdlustigen Philosooph'
wordt uitgebreid met adjectiva als 'door-sienigen', 'recht-sinnighen', 'wel-meenenden'
en 'Wijsen-Wijsende'. En 'der menschen dwaesheydt' (Mudzaerts) heet nu de
3
'Wee-Werelts-Wandelschap' van 'de losse [d.i. lichtzinnige ] Eeuwe' waarbij 'de
Mensche-meenigte (...) gantsch bedwaest waren inden Omme-gangh'. De
amplifikaties zijn functioneel: ze versterken de moraliserende impact van de satire
en verhogen het krediet van de satiricus. Deze laatste doet zich - zoals het toen wel
meer gebeurde - in het voorwerk voor als een nieuwe Democritus die de
1

2
3

Mudzaerts 1624. Over Dionysius Mudzaerts (1578-1635) die sinds 1626 als proost was
verbonden aan het Bredase Norbertinessenklooster: Weyns 1972 en de daar in kol.626-7
vermelde literatuur.
Zie hierover Polman 1949.
WNT 8, 2962.
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1

gebreken van zijn tijd zal hekelen . Het is dan ook tekenend dat Van de Venne
nagenoeg dezelfde termen hanteert om zowel de wereld ten tijde van Democritus
als de eigen tijd te beschrijven. De oude 'losse Eeuwe (...) doen de
Mensche-meenigte also gantsch bedwaest waren inden Omme-gangh' verschilt
nauwelijks van het in de Belacchende Werelt gepresenteerde 'Tafereel, dat den
2
Ommegang (...) behelst vande heden-daegsche Gulde Eeuwe' . Ook de
nieuwvorming 'Werelts-Wandelschap' (uit Democritus' tijd) vindt zijn pendant in de
eigentijdse 'wandel-Marct'.

Mudzaerts p.402

'Voor-Beduydsel' r.26-38

Dit sijn bestaen werdt al anders
ghenomen/ ende men achtede hem die
den gheleertsten was voor sot ende
uytsinnigh. Maer om dat syne
mede-burghers hem beminden/ ende
droevigh waren om dat hy/ soo sy
meynden van sinnen waer berooft
hebben daerom geroepen uyt dat Eylant
Choa den vermaerden Medecijn
Hipocratem, die ten selven tijde leefde/
om Democritum weder tot sijn verstant
te brenghen.

Doch, alsoo eenige van sijne
toe-genegene Vrienden gantsch droef
en bekommert waren over de maniere
van dien Al-Belaccher; ende van
meeninghe zijnde dat den Gheleerden
Man was onteert ende verlaten van sijn
wisse Wijsheyt, ofte dat hy met eenighe
Sinne-Sieckte mochte wesen gequelt:
dies-halven hebben de vrome
mede-lijdende Luyden doen roepen uyt
het Eylandt Choa den vermaerden
Hippocratem, die ten selven tijde leefde,
om Democritum weder tot sijn gesont
Verstant te brengen;

Van de Venne parafraseert hier vrij getrouw zijn voorbeeld dat op zijn beurt nauw
aansluit bij de inhoud van Hippocrates' brief aan Demagetus. In Junius' vertaling
van deze brief (1573) staat immers te lezen hoe 'oude lieden ende oock Jonghe
kinderen/ alle te gader (...) bedroeft' stonden 'met nedergheslagen hoofden/ ende
dat door oorsaec van/ de raserie van Democritus' en hoe zij Hippocrates smeekten:
3
'behout hem int leuen/ helpt hem/ geneest hem' .

Mudzaerts p.402
1

o

Vgl. b.v. het lofdicht in De Besses Democrite chrestien (De Besse 1626, [B]r ): 'Democrite
riant disoit la verité // BESSE plus serieux monstre la fausseté // De ce monde peruers (...)'.
Zie ook De Besse zelf in zijn voorrede tot zijn Democrite chrestien: 'Autrefois il a parlé en
Payen & idolatre, & neantmoins en homme moral, & sage Philosophe: Mais maintenant il
discourt en chrestien, & en fidele, & crie contre les abus du monde' (De Besse 1626,
o

2

3

'Voor-Beduydsel' r.38-49

o

[Aiij]v -[Aiiij]r ). Uiteraard gaat deze gedachtengang ook op voor Democritus' wenende
tegenhanger Heraclitus; vgl. b.v. het lofdicht voor Orisandts Heraclitvs (Orisandt 1643b, 21):
'Ick hadd' (begaefde Man) dit Boeckjen nauw doorlesen, // V Weerelt! of ick sach Heraclitum
verresen, // Bedroeft tot aen sijn siel: hy druckt' my aen de hant, // En seyd': Ick was wel eer,
dat nu is Orizant'. In het 'Voor-Beduydsel' stelt Van de Venne uitdrukkelijk dat zijn boek 'de
weer-Schijn aen-wijst van het oude Belacchen [van Democritus] in dese nieuwe Lente-daghen'
(r.81-3).
r.15-8 en r.5-7 (eigen cursiveringen). Vgl. ook nog met r.74-81: 'Om te weten of men noch
mach lacchen in dese heden-tijdts Eeuwe, soo is't van noode dat yder weet 'tgheen de Werelt
weet, by gelegentheyt van aerdige of on-aerdigen Omme-gang des Menschen Leven, dat by
my uyt de Ghedachten is by-ghebracht hier in dit t'samen-ghevoegde Werck' en p.5: 'Inde
vryen Omme-gangh vande Boersche Eenvoudigheyt Bevattende De hedendaegsche geluckige
Eeuwe' (eigen cursiveringen).
o o

Hippocrates 1573, 79r -v

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

Ghekomen zijnde tot Abdera/ ende met Maer als hy den wonderlijcken Belaccher
blijschap van de Borghers ontfanghen is genaerdert, soo vondt hy den
als hy gheleydt was buyten de stadt/ soo eensamen Democritum
heeft hy van boven den bergh in een
valleye gesien den Philo-

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

606

sooph Democritum, op eenen steen
sittende/ onder eenen boom in een groen
kleet/ uytgheteert/ bleeck/ mismaeckt
ende rouw van baerde; te syne rechter
hant vloeyde voor-by een smal
beecksken/ soet van water/ ende de
plaetse was van selfs gewassen
wijngaerden/ seer overschaduwet; hy
wandelde gins ende weder/
ondersoeckende ende overdenckende/
dan sette hy hem te neder ende schreef/
somtijts stont hy stil/ ende nam dat hooft
in syn handt/ want veel dieren laghen
neffens hem in stucken ghesneden/ in
de welcke hy den aert ende nature socht.
Het welck de burghers siende/ meynden
sy dat een bewijs sijnder dwaesheydt te
wesen.

sitten onder eenen Boom, op een Steen,
ende met groene Kleedinghe was sijn
Lijff omgordt, van gedaente
bleeck-achtigh, uytgeteert, en ruygh-wilt
van Baerde;
brengende sijne Daghen over met
Soecken en Vinden uyt de prijs-waerde
Natuyre: Waerom by de Wereltsche
wierde gheoordeelt, als dat sulck een
Man behoorde gheholpen te werden van
het Lacchen.

Mudzaerts' gedetailleerde schets volgt Hippocrates' brief op de voet:
'aldaer (...)is een hoge hueuel/ met leege ende dichte populionen boomen
beschaduwet/ van waer men mochten beschouwen die welcke sad onder
een Platan boom leege ende dicht van bladeren/ in een rouwe lijfrocxken/
alleen/ ongeschoent/ sittende op eenen steene setel/ gansch bleec/ mager/
met een lange baert/ aen sijn rechter sijde was aldaer vlietende een smal
beecxken/ sachtekens ruyschende/ welcke zijn loop hadde wt die
voorseijde hueuel/ waer op stont een capelleken/ als ic vermoede/ den
Nymphen der wateren goddinnen toegeheylicht/ becingelt met wijngaerden
van selfs gewassen: maer die man selfs hadde seer statelijck op zijn
knien een boeck/ ende meer ander boecken laghen by hem aen beyde
zijden/ oock laghen daer opghehoopt menigerhande dieren opgesneden.
Maer hy somtijts was neerstich in haestich te schrijuen/ somtijts rustede
hy langhe wijl ophoude/ ende hem bedenckende/ daer na niet langhe dit
ghedaen zijnde/ stont hy op ende wandelde/ ofte bekeeck het increyt der
beesten/ ende die weder nedergheleyt/ ghinck hy weder sitten. Die
burghers van Abdera rondts om my staende/ droeuich/ ende niet verre
van schreijen wesende/ spraken tot my segghende/ Nu ziet ghy o
Hippocrates tleuen van Democritus/ hoe hy raest/ ende niet en weet wat
1
hy wil/ of wat hy doet' .
Van de Venne heeft zijn bron op verscheidene plaatsen ingekort (detractio). Van
het heuvelachtige landschap, het stromende beekje of de wijngaardranken is geen
sprake meer terwijl de uitvoerige beschrijving van de manier waarop Democritus
zijn onderzoek doorvoert, wordt gereduceerd tot: 'brengende sijne Daghen door met
Soecken en Vinden uyt de prijs-waerde Natuyre'. De auteur alludeert hiermee op
1

o o

Hippocrates 1573, 80r -v . Mudzaerts' tekst heeft het over 'een groen kleet'; in
Hippocrates' brief is slechts sprake van 'een rouwe lijfrocxken' (eigen cursiveringen).
Wellicht betreft het hier een iconografische toevoeging aan de voorstelling van de
lachende filosoof. Volgens Ripa wordt de lach immers uitgebeeld door een jongeling
'vestito d'habito verde' (Ripa 1976, 464).
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zijn eigen kenspreuk ('Ick soeck en vin') en identificeert zichzelf dan ook (althans
ten dele) met Democritus. Kenschetsend is dat gezocht en gevonden wordt in 'de
prijs-waerde Natuyre', een onmiskenbare reminiscentie aan Adriaens poëtica die
voorhield dat het voor dichters 'een ongerijmde saeck schijnt te vvesen, datmen niet
2
en siet op het gheschapen leven selve' .

2

o

Van de Venne 1623, *ijv .
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Mudzaerts p.402-3 en 405

'Voor-Beduydsel' r.50-61

Als dan Hippocrates neder was ghegaen/
om sijne kranckheydt uyt de reden/
ghedaente/ ende beweginghe des
lichaems te onder-vinden/ ende sy
malkanderen ghegroet hadden/ soo hiet
hem Democritus neder sitten in eenen
groenen hoop loofs: vraeghde wie hy
was/ ende den naem hoorende/ soo
kende hy hem van hooren segghen end
prijsen: Hippocrates andermael
ghevraeght zijnde/ waerom dat hy tot
hem ghekomen was/ ende wat sijn
begeeren/ soo antwoorde hy: om dat ic
u/ wijsen man soude sien. Dit seyde hy
om sijn dwaesheydt te onder-kennen uyt
sijne woorden; maer hy sweegh. Hier na
ghevraeght zijnde van Hippocrates wat
hy schreef/ ende hy gheantwoort
hebbende van des werelts sotheydt/ wat
sy is/ hoe sy inden mensch opwast/ ende
hoemense beteren mochte/ soo seyde
Hippocrates; o Democrite ghy spreeckt
ende doer wijsselijck waerom ick u salich
achte/ dat ghy u in alsulcker rusten daer
toe begheeft/ het welck wy niet ghenieten
en moghen om de belemmeringhen der
werelt. Dit gheseyt zijnde/ soo viel
Democritus na sijn gewoonlijc ghebrack/
aen 't lachen/ soo dat hy Hippocrates wel
nae beschaemt maeckte. Ghevraeght
zijnde waerom hy loegh/ oft hy qualijck
gesproken hadde/ doen loegh hy dies te
meer. Hippocrates vraeghde noch eens
nae de oorsake van sijn lachen/ oft hy
mis-sproken hebbende/ hem wiste te
beteren. Doen hief Democritus aen ende
sprack. (...)

Hippocrati afgevraegt zijnde, soo haest
hy was gekomen te voor-schijn by den
Lachachtigen Democritum, waerom hy
quam? gaff, nae lange Bedenckinghe,
een kort-bondighe Antwoorde, en seyde:
Ghy Wijsen Wijser, Ach! het Lacchen
vergaet my (en yder van dese By-wesers,
uwe Vrienden) als ick, en andere,
bemerke waer over dat ghy lacht, om te
doen lacchen!

Ende doen hy dat gesproken hadde/
Alsoo is den Genees-Meester weder
loegh hy. Hippocrates dese en
vertrocken met blijdelijcke voldoeninghe.
diergelijcke woorden ghehoort hebbende
was verwondert/ ende opstaende gingh
met oorlof tot den Abderiten, den welcken
hy grootelijcks bedanckte om dat sy hem
gheroepen hadden/ want hy nu ghesien
hadde Democritum den alderwijsten man/
die alleen wijs magh maken.
Ook in deze passage kort de dichter de brontekst zoveel mogelijk in en brengt
hiermee zelfs de duidelijkheid van het betoog in gevaar: Hippocrates' antwoord,
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zoals dit in het 'Voor-Beduydsel' staat geformuleerd, kan slechts ten volle worden
begrepen wanneer men eerst Mudzaerts' versie leest. Daar blijken Hippocrates'
woorden een reactie te zijn op Democritus' uitgesponnen monoloog over de
'Verscheyden handel en wandel der menschen', over de 'ydelheydt der vverelt' die
1
'vol sotten is' . De teneur van deze tekst wordt bij Van de Venne pas aan het slot
van zijn verhaal weergegeven. In het achtregelig gedicht nl. wijst Democritus met
2
het deiktische gebaar (cf. 'Siet') - waarmee de filosoof zo vaak wordt afgebeeld op ''tWerelts ydel Yet' en op de 'Steege Dwaesheyt' (v.65-73).

1
2

Mudzaerts 1624, 403.
Blankert 1967, 56-8.
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2. Democritus en Heraclitus
In het 'Voor-Beduydsel' stelt Van de Venne een pendant voor zijn Belacchende
Werelt in het vooruitzicht en hoopt hij 'om, metter Tijdt, noch voort te brengen de
Beschreyende Werelt' (r.292-3). Dit voornemen lag in de lijn van de verwachtingen:
bij het lachen van Democritus hoort immers de complementaire houding van de
wenende filosoof Heraclitus. Dit blijkt o.m. uit het platgetreden antieke dictum over
Democritus en Heraclitus dat reeds bij Sotion, Seneca, Juvenalis en Lucianus werd
vermeld. Het dictum genoot een grote populariteit en beide filosofen waren samen
of als pendanten vaak terug te vinden op schilderijen, gevelstenen, rijmprenten,
1
titelgravures of in allerhande vormen van moraliserende literatuur .
In Van de Vennes picturale oeuvre komen beide wijsgeren herhaaldelijk voor. Op
zijn ontwerptekening voor het tweede embleem van Cats' Proteus stelde Van de
Venne de dwaasheid van verliefden centraal en tekende daarbij de beide filosofen
naast hun wereldbol in de onderste medaillons uit de kaderrand: zij belachen en
2
bewenen het deplorabele gedrag van de amoureuze jeugd . Democritus en Heraclitus
behoren hier tot het emblematische bijwerk van de pictura. In Cats' subscriptio vindt
men hen niet terug tenzij in de aansporing 'Wel, draeght dan met gedult al wat den
3
hemel doet' : het voortdurend lachen en wenen van Democritus en Heraclitus werd
immers traditioneel geïnterpreteerd als een tot het uiterste doorgedreven vorm van

1

Over de picturale voorstellingen van Democritus en Heraclitus: zie vooral Blankert 1966-7 en
1967 (met een uitvoerige literatuurvermelding aldaar) en verder nog: Fitz Darby 1962, Wallace
1968, Kunst-krant 1982 en Nieuw licht 1986, 158-63.
Over Heraclitus en Democritus in de literatuur, zie Buck 1963 en (toegespitst op de Spaanse
literatuur) Gomez 1984. Systematisch onderzoek naar het voorkomen van het filosofen-paar
in de Nederlandse literatuur werd nog niet verricht. Enkele gegevens werden bijeengebracht
door Blankert 1967 en Vermeulen 1964, 92-7 met verwijzingen naar De Leenheer, De Bie,
Orisandt, Den vrolijken Democryt, Roemer Visscher, Hooft, Vondel, Van der Goes, Hofferus,
Van der Veen en Cats. De vindplaatsen bij Blankert of Vermeulen zouden nog gemakkelijk
kunnen worden uitgebreid, b.v. met: Hooft 1899, dl.1, 59, Bredero 1986, 87-99, v.169, Pers
1614 (het gedicht werd ook afgedrukt in Van Vriesland 1979, 169-70), Cats 1658, dl.1,
Houwelyck, 76 en Eer-dichten, 46, Van Arp 1639, v.1572, Orisandt 1639, Burchoorn 1641,
o

2
3

o

o

o

[[*]]v , Van der Veen 1642, 142v -143v , Van der Does 1668, fol.)()(ijr , De Bie 1670, 1-2,
Brandt 1688, 479, De Grieck 1679, 222 of de Nederlandse vertaling van Puteanus' Democritus
sive de risv dissertatio satvrnalis (Lovanii 1612) onder de titel Vasten-avonts Praatje Van
Democritus of den lach (Puteanus 1664).
Blankert 1967, 118, nr.92.
Cats 1658, Proteus, 4 (eigen cursivering). Blankert 1967, 118 meent dat het filosofenpaar
terug te vinden is in de teneur van de subscriptio die hij als volgt omschrijft: 'de een treurt om
alles, terwijl de ander overal iets goeds in ziet. Men kan dezelfde dingen naar believen zwaar
of licht opvatten'. Laat men al buiten beschouwing dat deze omschrijving niet de teneur van
de subscriptio weergeeft, dan blijft er nog het bezwaar dat -in de toenmalige visie- Democritus
maar moeilijk kan gelden als de filosoof die nog overal iets goeds in kan ontdekken. Het betrof
hier het verwijt dat de Abderiten uitten over Democritus en dat uit Juvenalis in de commentaar
bij Alciato's Democritusembleem werd overgenomen: 'Ridebat curas necnon & gaudia vulgi'
(Juvenalis, Sat. X, 51; Alciato 1976, 648).
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standvastigheid. Een andere afbeelding van de beide filosofen door Van de Venne
1
vinden we op de titelplaat van Hofferus' Nederduytsche Poemata (Amsterdam 1635) .

3. Democritus en de 'heden-daegsche Gulde Eeuwe'
Van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt beschrijft 'den Ommegang (...)
vande heden-daegsche Gulde Eeuwe' en toont op die manier aan 'hoe dat onse
Nu-Standtsche Werelt oock ymmers soo gantsch Belacchelijck is, als de voor-tijdsche
Werelt was' (r.5-12). De topos van de 'heden-daegsche Gulde Eeuwe' wordt hier
verbonden met het Democritusmotief. Ook elders in het 'Voor-Beduydsel' en in de
Belacchende Werelt heeft Van de Venne zijn tijd graag als een gouden eeuw
omschreven: in r.266-8 schrijft hij ironisch over 'den Standt van onse volle
over-vloedighe Geluckige Gulde Eeuwe' en bij de aanvang van het kermisverhaal
wordt expliciet vermeld dat de Belacchende Werelt de 'hedendaegsche geluckige
Eeuwe' vertoont (p.5).
In de zeventiende-eeuwse republiek werd de eigen tijd wel vaker als een gouden
tijdperk omschreven: een dergelijke optimistische kijk werd ingegeven door o.m. de
gunstige situatie van het economisch zo welvarende Holland. De geschiedenis werd
daarbij als een cyclische opeenvolging van tijdperken gezien: na de steeds slechter
wordende tijden uit het verleden blijkt de oorspronkelijke gouden eeuw nu opnieuw
2
te zijn aangebroken (voorbeelden hiervan bij Van Mander, Pontanus en Vos ). Een
dergelijke interpretatie van de aurea aetas gaat terug op Vergilius. In latere tijden
3
zou deze traditie vooral in de panegyriek voor de vorst ongemeen geliefd blijven .
Een meer satirische kijk op de geschiedenis (Ovidius was hierbij de grote voorganger)
had vooral oog voor de verwording van de tijd. De

1

Het lijkt daarbij aannemelijk -gezien Hofferus' samenwerking met de Van de Vennes voor de
Zéeusche Nachtegael- dat Adriaen van de Venne ook de inventor was van de titelplaat met
afbeeldingen van Democritus en Heraclitus voor Hofferus' Nederduytsche Poemata
(Amsterdam 1635) (cf. over deze titelplaat Blankert 1967, 116, cat.88, Franken 1881, nr.1370
en Hollstein 1949-, dl.XVI, 144, nr.186; een beschrijving vindt men ook in Meertens 1943,
330). In 1639 refereert Van de Venne aan het filosofenpaar in zijn lofdicht voor Orisandts
Belacchende Wereldt. In het 'Lock-Gedicht aen de Belonckende Lesers, over de Belacchende
Werelt van (...) J. Orisandt' schrijft hij: 'Maer tschreyen staet voor deur, wanneer men binnen
o

2
3

lacht' (Orisandt 1639, A5r , v.8).
Melissen 1981-2, 38. Over het motief van de gouden eeuw: cf. de literatuur vermeld in Van
Vaeck 1984, 111, noot 4 en 7; zie ook Brinkkemper e.a. 1989, 11-24.
Zo b.v. schrijft J. van Heemskerck de voorspoed van zijn tijd toe aan de krijgsdaden van de
Oranjeprinsen: ''tIs waer, wy sijn uyt die ellenden (nl. van de oorlogen met Spanje), door
Godts ghenade, en der drie achter een volghende Nassousche Helden heerlijcke, en noyt
ghenoech gepresene, Oorlogs-daden, eyndelijck uyt-gheworstelt: en door 'tbesit van volle
Vryheydt, tot het genot van een gulden Eeuwe, in dese onse geluckighe dagen gheraeckt'
(Van Heemskerck 1982, 173-4). Over dit motief i.v.m. panegyriek van de vorsten zie Yates
1975, 29-38, Wifstrand-Schiebe 1981, 9, Becker 1979, 43-4 en vooral Melissen 1981-2, 41-7.
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opeenvolging van de tijdperken is een lineair, onomkeerbaar gebeuren waarbij de
1
aurea aetas staat voor de voorgoed verloren ideale gouden eeuw . Precies deze
tijdkritische overwegingen maken een combinatie van de topos van de gouden eeuw
2
met het Democritusmotief bijzonder aantrekkelijk .
Bij Van de Venne is er van een echte verwording niet met evenveel woorden
sprake, ook al valt de ironie in de woorden waarmee hij zijn tijd als een gouden
eeuw karakteriseert, niet te ontkennen. Het is echter vooral aan de lezer om, na
lectuur van de Belacchende Werelt, uit te maken 'of men noch mach lacchen in
dese heden-tijdts Eeuwe' (r.74-5). Toch had de dichter duidelijk de bakens uitgezet:
'onse Nu-Standtsche Werelt [is] (...) ymmers soo gantsch Belacchelijck (...), als de
voor-tijdsche Werelt was' (r.9-12).

4. Het lachen van Democritus
Democritus' spot richt zich in de eerste plaats op de 'Werelt' (r.10), de 'Omme-gang
des Menschen Leven' (r.78-9) en de 'Werelts-Wandelschap' (r.25). De filosoof kan
immers maar moeilijk anders dan lachen om de 'Steege Dwaesheyt' van de mensen
3
en om 'al 'tWerelts ydel Yet' . Vanitas en stultitia mundi zijn de twee kernbegrippen
4
waarrond in de traditie de spottende Democritus steevast zijn betoog opbouwt . Ter
adstructie een wille1
2

Melissen 1981-2. Voor een uitgewerkte toepassing van de Ovidiaanse traditie i.v.m. de gouden
eeuwtopiek in R. Visschers Sinnepoppen, zie Van Vaeck 1984, 100-6.
Typerend hiervoor is de nagenoeg steevaste vermelding dat een nieuwe Democritus nog
meer redenen tot lachen heeft dan zijn voorganger. In de Nederlandse vertaling van Brants
Narrenschiff heer het b.v.: 'Mer leefde Democritus noch hi vonde veel meer oorsaken om
lachen dan hi in sinen tijde dede' (Brant 1981, cap.Cvi). De eigen tijd was zelfs zo slecht
geworden (aldus Erasmus) 'vt nec mille Democriti ad tantos risus suffecerint' ('dat duysent
Democriti niet genoech en waren tot so veel lachens') (Erasmus 1979, 134, r.191-2 en Erasmus
o

3

4

1969, 73v ). Dit deterioriseringsmotief n.a.v. Democritus gaat terug op Horatius en duikt later
nog op o.m. bij Juvenalis en in de Anthologia Planudea (Blankert 1967, 70-1). Een mooi
voorbeeld van de combinatie van de topos van de gouden eeuw met het Democritusmotief
vindt men in het lied bij het dertigste embleem in Van der Veens Adams appel (Van der Veen
1642, 142-4). Vgl. ook met Orisandts voorwoord tot zijn Heraclitvs (1643) wanneer hij de
gebreken van zijn tijd evoceert: 'Wy zijn nu (Godt betert) in soodanigen Eeuwe, datter schier
geen Eeuwe gheweest en zy meer swangbaer van ongerechtigheyt, en min vruchtbaer van
oprechtigheydt (...). De Heydensche Poëten hebben de Eeuwen van de Werelt, eerst gout,
dan silver, daer nae koper, en eyndelinge yser genoemt; waer uyt volght, dat wy onse Eeuwe
met recht by loot souden mogen verghelijcken' (Orisandt 1643 a2, 4-6).
v.69 en 67. Vgl. ook: 'de losse Eeuwe (...) daer als doen de Mensche-meenigte also gantsch
bedwaest waren inden Omme-gangh' (r.15-8) en r.192: 'de ydele Omme-Swier des Levens'
(eigen cursiveringen).
Vooral met de doorbraak van humanisme en renaissance worden de dwaasheid en ijdelheid
van het leven door Democritus centraal gesteld (Blankert 1967, 71-6). De verbinding van
Democritus' spot met de ijdelheid van het menselijke handelen en met de dwaasheid van de
wereld maakt de filosoof tot een vaste en gewaardeerde figuur in de zotheidsliteratuur. In
Erasmus' Stultitiae laus b.v. spreekt vrouwe Stultitia over de zotheid van de wereld en zinspeelt
daarbij herhaaldelijk op het lachen van Democritus (vgl. b.v.: 'Sed ipsa stultissima sim planeque
digna, quam multis cachinnis rideat Democritus, si pergam popularium stulticiarum et
insaniarum formas enumerare' of in de Nederlandse vertaling uit 1560 'Maer ick soude de
aldersotste zijn/ ende ganschelick weerdich met veel ghelachs van Democrito bespot te
worden/ waert dat ick wilde de formen der sotticheden ende wtsinnicheden des volcx voort
o

o

vertellen') (Erasmus 1979, 138 en Erasmus 1969, 75v -76r ; andere voorbeelden in Erasmus
o

o

1979, 102 en 134, resp. Erasmus 1969, 41r en 73v ). Ook andere (niet-Erasmiaanse)
zotheidsteksten verwijzen graag naar Democritus: was de Democritustekst in Brants
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keurige greep uit de talloze voorbeelden: 'de Weerelt is vol ghecken/ sotten/ en
narren/ // Die in dwaesheyt/ in boosheyt/ in ijdelheyt scharren' (Venator); 'siet des
weerelds sottigheden' (Hofferus); 'Ha, ha, que de sottises, que de folies, que de
1
vanité au monde' (De Besse) en 'sotte ydele dwaesheydt' (De Bie) .
De lachlust van Democritus wordt daarnaast - zo wordt het herhaaldelijk
voorgesteld - opgewekt door de overal aanwezige inconstantia, een begrip dat
nauwelijks van vanitas te onderscheiden valt. Tegenover de fundamentele
onstandvastigheid van de wereld ('d'ongestadicheyt des werelts ydelheden', 'der
2
menschen wispeltuurigheyd' of de wereld als 'joüet de la fortune' ) staat dan het
3
gedurig lachen van Democritus (cf. 'Demokritus lachte, en bleef daar gestadigh by' )
dat voor hem een middel is om de door het (neo)stoïcisme zo geprezen
gelijkmoedigheid te behouden of, met de woorden uit Democrite et Heraclite (Paris
1649):
'Cette mesme Philosophie [het stoïcisme] nous apprend que l'homme
sage qui doit tousiours estre égal à luy-mesme, & dominer ses passions
ne peut estre émue d'aucune fascherie, les playes, les douleurs des
maladies, les plus violentes, les coups de foüet, les tortures, les gesnes,
les exils, les prisons, & le gibet mesme peuuent toucher son corps sans
4
donner aucune alteration, & sans blesser son ame' .

Narrenschiff aanvankelijk tussen de andere capita opgenomen, in latere Nederlandse edities
wordt de tekst zelfs als openingscaput opgenomen (Brant 1981, 19-20); kennelijk heeft de
naam Democritus er een signaalfunctie gekregen (Veldman 1977, 78 stelt n.a.v. de houtsnede
bij Brant verkeerdelijk dat de houdingen van Democritus en Diogenes 'are to be regarded as
foolish' vgl. ook Blankert 1967, 58-9).
In zeventiende-eeuwse zotheidsteksten blijft Democritus in belangrijke mate aanwezig: vgl.
b.v. in Bredero's 'Voor-reden vande Sotheyt' (Porteman 1984-5 en Bredero 1986, 220-3 en
245-8) of in Burchoorns Nieuwe Werelt vol Gecken (vooraan staat een houtsnede die een
aardglobe voorstelt het bijschrift heeft o.m. beuekking op Democritus: 'Risit stultitiam Temporis
o

ille sui'; Burchoorn 1641, [[*]]v ).
1
2
3

4

o

Venator 1603, [Gij]r ; Hofferus 1635, 'Explicatio Imaginum titulo'; De Besse 1626, 1; De Bie
1689, 187.
De Bie 1689, 175; Den vrolyken Demokryt 1654 (Knuttel 1978, nr.7596); De Besse 1626,
201.
Geciteerd uit de latere Nederlandse vertaling van Puteanus' Democritvs (1612) (Puteanus
1664, 121); 'gestadigh' betekent hierbij zowel 'voortdurend' als 'evenwichtig van gemoed'
(WNT 4, 1792-3).
Democrite 1649, 3-4. Het gaat hier beslist om een constante in de Democritusteksten:
vgl. ook met de woorden van Democritus in Venators Reden-vrevcht (Venator 1603,
o

[Ciiij]v ): 'Het hooghste van alles/ t'welck men moet met allen vlijt // Nae jaghen/ en
beneerstighen tot aller tijdt/ // T'self acht ick te zijn der Sielen rust/ // Datter niet zy/
t'gheen het ghemoedt beswaer/ (...) // Dat altijts de Mensch in eenen gheluckighen
staet // Hem draghe/ volherdich verachtende het quaet. (...) // Soo hy sulcx doet/ sal
hy sonder benouwen // Als van een thoren/ s'Weerelts dwaesheyt aenschouwen. //
Saligh sal hy wesen/ en met bestandt // Sal zijn ghemoedt vast staen aen elcken cant'.
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Precies het lachen geeft aan dat Democritus de volkomen gemoedsrust heeft weten
te bereiken; in de latere Nederlandse vertaling van Puteanus' Democritvs (1612)
heet het dat Democritus 'die het lacchen niet laaten en kost, stelden het eynde van
1
alle dingen in de ruste des gemoedts, die hy vondt in een goede, en eerlijke Lach' .
Ook achter Van de Vennes Democritus-verhaal gaat de hierboven geschetste
visie schuil. Zijn 'Werelt-Belaccher' bleef 'in sijn voorigen Staet' en lachte 'met
genuchelijck ghenoegen' (r.60-3) terwijl in de glosse (ontleend aan Spr.15, 13) bij
deze passus te lezen staat: 'Een vrolijck Herte maekt een genuchlijck Aensicht/
2
wanneer 't Herte bekommert is soo valt den moedt' .

§2. Verdere toelichtingen bij de Belacchende Werelt
Uit het breedvoerige verhaal over Democritus weet de lezer waar hij met de
Belacchende Werelt aan toe is: de bundel zal hem duidelijk maken 'of men noch
mach lacchen in dese heden-tijdts Eeuwe'. Daarnaast bevat de voorrede nog verdere
toelichtingen (en ten dele ook rechtvaardigingen) bij de wijze waarop het dichtwerk
werd opgevat. Zij stellen kort het eigenlijke kermisverhaal voor of hebben betrekking
op de komische en satirische aspecten van de bundel.

1. Voorstelling van het kermisverhaal
De 'Omme-gang (...) vande heden-daegsche Gulde Eeuwe' wordt door Van de
Venne getoond aan de hand van zijn kermisverhaal, 'midden in 'tHerte van de
Wereldt, onder de volle Volck-rijcke Haeghsche Kermis, op het [Haagse]
3
Buyten-Hoff' . De lezer moet daarbij

1

2
3

Puteanus 1664, 122; de Latijnse versie: 'qui non ridere non potuit, statuit rerum finem, animique
tranquillitatem in Bona Risu invênit' (Puteanus 1612, 16). Op deze 'ruste des gemoedts'
alludeert ook Pers wanneer hij in zijn gedicht 'Heraclitus en Democritus' de houdingen van
beide filosofen wel prijst maar daarentegen het lachen en wenen bij de mensen afwijst op
grond van de affectuitingen die erin besloten liggen (Pers; geciteerd naar Van Vrieslandt
1979, 169-70): 'Geluckigh die in maet // 'tGelach en weenen laet/ // En alles kan verdragen
// Een treffelijck gemoedt/ // Wordt niet als ebb' en vloedt/ // Gehobbelt en gedreven; // Maer
't siet de Werreldt aen/ // Wat hoogh is ondergaen/ // En soeckt een rustigh leven'. Dit streven
naar 'een rustigh leven' is een constante in de (neo)stoïsche literatuur. We vinden haar b.v.
terug in Bredero's overbekende 'Een gerust leven' gericht tot Garbrande uit het Groot
Lied-boeck (Bredero 1975, 521-3; Stuiveling in Bredero 1983, 442 interpreteert de teneur van
dit gedicht als 'aansporend tot zelfkritiek'. Veeleer moet dit gedicht gelezen worden als een
pleidooi ter realisatie van de (eveneens neostoïsche) maxime uit r.6: 'Genoegh vernoeght
den licht-vernoeghde Mens'. Vgl. hiervoor b.v. ook het motto 'Genoegh is meer' in Visscher
1949, 68).
Eigen cursiveringen.
r.5-7 en 83-6.
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'gehoor (...) aen-nemen van onse Hollandsche dartele Boersche Ieught,
die den eersten Aen-gangh doen, soet-aerdigh, door 'tBeleydt van Eerbare
Reden; gelijck het by eenen Weet-rijcken wackeren Ionck-Heer Reyn-Aert,
ten dienste van de Belacchers, is geplant ende gesaeyt, op de vrye Grondt
1
van den Hollandschen Thuyn' .
Verderop klinkt het nog duidelijker: (a) Ionck-Heer Reyn-Aert is 'den Beschrijver van
de Belacchende Werelt', (b) de lezer mag zich verwachten aan 'sinne-voedende
2
By-Spreucken' en (c) de verschillende personages die bijdragen tot 'het
Reden-Spelen [bedoeld worden de dialogen, het gespeelde gesprek] van de
Belacchende Werelt', worden in de 'Toe-Gifte' één voor één opgesomd en kort
3
voorgesteld .

2. De Belacchende Werelt als satire
De Belacchende Werelt is erop gericht om de 'feylen (...) in de ydele Omme-Swier
des Levens' aan te duiden (r.191-2). De presentatie van ondeugden zal de dichter
4
in het 'Voor-Beduydsel' met verschillende argumenten verdedigen . In de eerste
plaats heeft de beschrijving van gebreken een didactisch-moraliserende functie
waarmee de lezer zijn voordeel kan doen. Het is immers goed 'datmen Dwaesheyt
5
kent om deselve te schouwen op de Werelt' . Het argument lag in de lijn van de
6
verwachting en werd wel vaker gehanteerd ter verdediging van satirische geschriften .
Voor Van de Venne hangt de presentatie van ondeugden nauw samen met het
verkrijgen van inzicht of, zoals hij het later in de Belacchende Werelt zal omschrijven,
7
het verwerven van 'ken-kunst' door de lezer . In het 'Voor-Beduydsel' bepleit hij dan
ook de noodzaak 'dat yder weet 'tgheen de Werelt weet' en hij stelt daarbij: 'Indien
men veel Weten wil, soo moet

1
2
3
4

5
6

7

r.99-107. Vgl. ook met r.263-74.
r.273. Het gaat hierbij niet om de glossen maar om de spreuken die door de Heydenen, de
Botte Slijper en de Ouden Roem-bout worden uitgesproken.
r.283-342.
Kennelijk bestond de vrees dat de presentatie van ondeugden de lezer veeleer zou wennen
aan de ondeugd dan afschrikken (vgl. b.v. Camphuysens kritiek in dit opzicht; zie
Schenkeveld-van der Dussen 1986, 143).
r.189-90; vgl. ook met r.190-2: ''tis niet quaet datmen 't Quade weet, om alle feylen te kunnen
mijden in de ydele Omme-Swier des Levens'.
In Costers drempeldicht voor Bredero's Spaenschen Brabander b.v. richt het boek zich tot
de lezer met de woorden: ''kOndeck u niet tot scha verscheyde Boeve-sticken, // Neen ick,
maer vvel ten dienst, om de verhole stricken // Te leeren myden, die so heymelijcke zet, //
Deez' snoode boose eeuw (...)' (Bredero 1974, 142, v.5-8). Andere voorbeelden staan te
lezen in Huygens' 'Voorspraeck' bij de uitgave van zijn Zedeprinten (Huygens 1892-9, dl.2,
83, v.33-6; zie hierover ook Huygens 1981, 9) of Bredero's 'Tot den Leser' voor zijn
Spaenschen Brabander (Bredero 1974, 138-9, v.17-20). Ook Krul 1644 heeft blijkens zijn
voorrede tot zijn Pampiere Wereld 's werelds feilen aangegeven 'niet om die te volgen, maer
te leeren kennen, en wel kennende, haer te mijden'.
p.136, i.m.1.
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1

men inde Woel wesen, om van de Menschen te leeren wat Menschen zijn' . Op het
eerste gezicht lijkt deze opvatting haaks te staan op Democritus' voorkeur voor de
2
eenzaamheid zoals het in r.18-25 in het 'Voor-Beduydsel' wordt voorgesteld . Van
de Venne bepleit hierin evenwel niets anders dan een tegelijkertijd in en boven de
wereld zijn. Aan het einde van het 'Voor-Beduydsel' verwoordt hij dit expliciet met
het Latijnse citaat uit Ambrosius' De Virginitate: 'Discite in hoc Mundo supra Mundum
3
esse' . Meer dan waarschijnlijk heeft Van de Venne de tekst niet bij Ambrosius
gelezen maar als locus communis ontleend aan Cats' Silenus Alcibiadis of de latere
4
Proteus waarin de locus bij het embleem 22, resp. 23 te pas wordt gebracht . Van
de Vennes pleidooi voor het in en boven de wereld zijn, heeft wellicht ook te maken
met de afstandelijkheid van de satiricus die het gewoel van de wereld en haar
gebreken belacht. In de voorrede tot zijn Sinne-Vonck heeft hij het over de dichter
die 's morgens het venster van zijn schrijfkamer opent en van daaruit het
5
'Wemel-Woel' ziet dat hij zal beschrijven .
Daarnaast verdedigt Van de Venne de presentatie van het kwade in zijn bundel
door te verwijzen naar de toestand van de wereld en meer in het bijzonder zoals
deze zich op de Haagse kermis voordoet. Op een 'Vrye Marct' komen immers 'de
Onheusche soo wel als de Heusche' bijeen en 'Loopter tusschen Wijs wat Mals' en
6
'tusschen Zedigh wat Dartels' . Men treft er een 'wonderlijcke vermenghelinge' van
'Hoogh-Machtighe by Groote', 'Wijse by Wetende', 'Snoode by Listige' of 'Malle by
7
Dwase' . De aanwezigheid van 'scherp-stekende Distel-Bloemen' bij de overige
'achtbare Gewassen' verantwoordt de dichter door te wijzen op 'de gestalte vande
ghemeene Al-omme-Grondt'; of, zoals het wat verder in het 'Voor-Beduydsel' wordt
gesteld: 'Loopter hier en daer wat vreemts tusschen door? denckt, de Werelt heeftet
8
9
in' . Het dichtwerk wordt onmiskenbaar gezien als imitatio vitae .
Binnen deze visie krijgt de lezer in het didactische proces een belangrijke en
actieve rol toebedeeld: hij is het die het koren van het kaf moet schei-

1
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9

r.76-7 en 297-9.
'dat dien Wijsen-wijsende Philosooph van Abbera sich selven af-sonderden van den
Volckren-woel, ende verkoos 'teensaem leven, verlatende gewilligh sijn eygen Wooninge,
ende begaf hem in een stil Woudt, om aldaer sonder verhinderinghe, te belacchen de
Wee-Werelts-Wandelschap'. Kenschetsend in dit verband is dat één van de medaillons op
Le Blons titelprent voor Burtons Anatomy of Melancholy aan de 'Solitudo' van Democritus
was gewijd (Burton 1977, 9).
Ambrosius s.a., 50 (lib.I, 108-9)
Geraadpleegd werden: Cats 1618, embl. 22, resp. Cats 1627, embl. 23.
Van de Venne 1634, 23-4.
r.247-9, resp. 244-7.
r.88-97.
r.178-84, resp. r.207-9. Ten dele betreft het hier ook de gebruikelijke exordiale topiek waarmee
de dichter wijst op de onvolkomenheden in het gepresenteerde dichtwerk. Vgl. hierbij ook
r.175-6: 'Al watter te plucken staet is met een goede meyninge gesaeyt'.
Rudd 1955, 153.
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den. Herhaaldelijk stelt de dichter deze kwestie in het 'Voor-Beduydsel' aan de orde:
'Leert alle verkeertheyt keeren, wendt alles wat Deugdt afwendt, duydet Goedt, als
1
't geen Quaedt beduydt' . De lezer krijgt dan ook de raad: 'Als men siet van wie dat
het ghesproken wert, dan sal het by de Aenhoorders ten besten kunnen op-gevat
2
werden' .
Het is duidelijk dat voor Van de Venne de nuttigheid en de corrigerende functie
van de Belacchende Werelt buiten kijf staat. Het betreft trouwens het eerste oogmerk
3
van de satire: 'vt meliores fiant boni, mali à nequitia deterreantur' (Scaliger) . 'Om
te bedencken' heeft Van de Venne zijn 'nut (...) Tafereel' geconstrueerd waarin hij
de 'Aen-Merckers sal laten in-treden met Oordeel om Voor-deel'. En verder hoopt
hij dat 'dit Ronde Werck niet te vergeefs inde Werelt is ghebracht'. Immers, de
4
'Nuttigheydt is meer te achten dan de Veelheyt van Woorden' .
Toch heeft de dichter de lezer geen scherpe satire aangeboden. Zoals Bredero
de 'sottigheden eeniger menschen (...) soetjes' heeft berispt door 'Vele dinghen (...)
op sijn boertsch' te zetten 'die nochtans voor ettelijcke Ste-lieden haer Rekeninghe
5
zijn' , zo ook presenteert Van de Venne zijn 'Tafereel' in 'Boerachtige ghedaente';
wie zich persoonlijk geviseerd voelt, heeft er geen reden toe ('gheraeckt, sonder
6
raken') . Bovendien, maar hier is de toon wellicht ironisch geworden, hoeft de lezer
zich niet te bekommeren om de geboden 'Sinne-Lessen':
'Of het gheviel dat dese Werelt yets in hadde dat de Wt-Haelders niet wel
en smaeckte in het Letter-knaeuwen van de Sinne-Lessen; soo staet hun
vry datse by de Boeren blijven in de Haeghsche Kermis' (r.201-5);
'Die gheen Reden-Spijse kan her-knaeuwen, mach sich laten gherieven
7
met laffe Kermis-Koeck-Kost' (r.146-8) .

1

2

r.345-8. Vgl. ook met v.195-6: 'Wel Hem die Mal van Wijsheyt weerdt, // En van Gelach geen
Schreyen leerdt', met v.167-8: 'Koom, Leser, neemje keur, hét staet u vry te kiesen, // Reyck
naer het waerde Goedt, en wilt het Quaedt verliesen' of met r.251-7: 'Laet u dit geraden zijn:
Dat te heet, dat te Kout, dat te Swaer, dat te Dier, dat te Straff, dat te Fraey, dat te Groot, dat
te Spits, dat te Vast, dat te Bot, dat te Gladt, dat te Los, dat te Kleyn, dat te Soet, dat te Suyr,
dat te Slecht, dat te Geck is moetme laten blijven'.
r.275-7. Vgl. ook met r.343-5: 'Hoort Leser, watse (de sprekende personages) te berechten
hebben. Is onder hun-lieden yemant Onwetende, weester Wetend' tegen'. Ook bij Venator
komt dit probleem van het dooreen gepresenteerde goed en kwaad ter sprake. Anders dan
bij Van de Venne suggereert hij echter niet dat de lezer zou letten op wie de uitspraken doet;
o
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7

eerder moet het publiek de woorden zelf op hun juiste waarde schatten (Venator 1603, [Aiv]v ):
'Elck magh beproeven en wel doorsien/ // Wat wordt ghesproken en niet van wien. // Het goet
neemt aen/ het quade laet'.
Scaliger 1964, 149.
r.185, resp. r.4-5, 288-90, 235-7 en 237-8.
De reden ligt voor de hand en wordt door Bredero verder als volgt verduidelijkt: 'wetende
dattet anders al te korresyvich/ bitter en te scharp byten soude/ en om dat het by velen niet
qualijck genomen soude werden/ gaan sy al vermomt/ onder boeren ghedaanten' (Bredero
1975, 18).
r.8 en r.233-4. Over het afwijzen van de persoonlijke schimp in de satire en de oude comedie:
Wölfel 1960, 94-5, Geerars 1972, 17, Van Rooy 1965, 126 en 189-90. Vgl. verder ook Muylle
1986, dl.l, 138-9 en Ripa 1971, 278.
De hier gebruikte voedselmetafoor i.v.m. het eigen dichtwerk komt reeds bij de antieken
en in de bijbel voor (Curtius 1963, 142-4). Over het herkauwen i.v.m. het lezen van
poëzie: zie Schenkeveld-van der Dussen 1988, 19 en 28, noot 51.
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Ten dele valt het hier gemaakte onderscheid tussen enerzijds de lezer die voor de
moralisatie van de Belacchende Werelt openstaat, en anderzijds het publiek dat
slechts oog heeft voor de 'laffe Kermis-Koeck-Kost', samen met het door Bredero
1
aangegeven verschil tussen 'pottery' en 'poëtery' .
Uit het 'Voor-Beduydsel' blijkt tenslotte ook dat de dichter geen scherpe satire in
de stijl van Juvenalis heeft geschreven. De bundel stapt veeleer in de traditie van
de (mildere) Horatiaanse satire. Het ridiculum wordt als een effectiever wapen dan
het acre van de bittere satire beschouwd. Op Horatius gaan overigens ook de voor
de comedie en de komische satire bekende uitspraken 'Amara lento temperet risu'
2
en 'ridentem dicere verum' terug . Het lachen en het komische staan in functie van
de didaxis.

3. De Belacchende Werelt als komisch vermaak
Het 'Voor-Beduydsel' kondigt de Belacchende Werelt niet alleen als een satirische
en belerende bundel, maar ook als een 'vermakelijk Tafereel' aan. Het boekwerk is
bedoeld 'Om te lacchen' en de schrijver hoopt 'dat yder mochte al Lacchende door
3
de Werelt raecken' . De optredende personages maken 'de Vreught (...) in het
Reden-Spelen van de Belacchende Werelt' en wie de bundel doorneemt 'Soeckt,
4
en leert, en Vindt met Vreugt' . Deze nadruk op vrolijkheid en goedlachsheid is niet
vreemd in een voorrede die de lachende filosoof Democritus zo centraal had gesteld.
In zijn Democritvs (1612) (hier geciteerd naar de Nederlandse vertaling uit 1664)
stelt Puteanus dat zijn tractaatje handelt over een 'wijsgeer (...) die soo doorluchtigh
van naem was, dat onder des selfs schaduwe sigh vry vermaecken magh, al wie
van vroolijkheyt houden wil: zelfs onder het verhaelen van zijn staeticheyt, en
5
wijsheyt, sal yeder vry mogen lacchen' . Puteanus hoopt immers met zijn betoog
de lezer 'wat bleyder nae huys te doen vertrecken, als ghy hier gekomen zijt' zodat
6
er 'gheen kreuck in u tronyen meer te vinden sal sijn' . Dergelijke vrolijkheid brengt
7
Puteanus expliciet in verband met de vastenavondviering .
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Cf. Veenstra 1970, Grootes 1973, 248-9 en Porteman 1986.
Carm. 2, 6, 26 en Sat. 1, 1, 24. Het is in dit verband kenschetsend dat Scaliger de Horatiaanse
satire met de comedie, de Juvenalische met de tragedie zal vergelijken (cf. Van Rooy 1965,
70 en Geerars 1972, 3, 6 en 9).
r.1 en 350, resp. r.210-1.
o

r.286-8 en fol.[[††]4]v , v.5.
Puteanus 1664, 110 (eigen cursiveringen). De Latijnse versie: 'Sapientem producam; et in
tanti nominis umbra ludet, quisquis Hilaria amabit. Vt Gravitatem et Sapientiam ostendas,
ridere poteris' (Puteanus 1612, 2)
Puteanus 1664, 109. In het Latijn van Puteanus: 'Etenim jucundiores abire, quam venistis,
(...) cupio' en 'omnésque è fronte delebo rugas' (Puteanus 1612, 1). De auteur van de
voorreden tot de bundel Veeler Wonderens Wonderbaarelijck Lof waarin de Nederlandse
vertaling van Puteanus' Democritvs werd opgenomen, beklemtoont eveneens het vrolijke
lachen van Democritus: 'Waar na die vrolickste Democritus u soo hertelick aan het
hert-kittelende Lacchen helpt, dat al was yemant al tandt-pijnelick bevangen, hy sijn zeeve
o

7

mondt sou moeten roeren' (Veeler wonderens wonderbaarelijck lof 1664, *5 v ).
'De Oude Griecken plachten haer slempdaghen die zy Diondria noemden al lachende te
vieren: soo sullen wy nu oock eens voornamentlijck dees onse Vastenavont doen' (Puteanus
1664, 110); 'Dionysia olim cum Risu Greci celebrabant: nos Saturnalia' (Puteanus 1612, 2).
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Het komische en vermakelijke van de Belacchende Werelt betrekt de dichter
daarnaast op het heersende seizoen: de 'nieuwe Lente-daghen' (r.82-3) nodigen
1
uit tot vrolijkheid en ontspanning (relaxatio animi ):
'soo is het tijdt wat te lacchen; de lieffelijcke Hemel-Son laet warme
groey-Stralen blijcken en blicken: de volle Verstanden ontsluyten, de
Oogen verquicken, de Herten verheugen met dese lieve Mey-Dagen, de
Boomen bloeyen, de Bloemen ontluycken, onse dofheydt is ghedooyt,
yder wil uytter muyten, met verlangen, om te sien de Scheppers
boven-Wonder en onder-Wonder, gelijckelijck spelende in de vier
Elementen, die uyt Godt, door Godt, met Godt aen de Natuyre segen-rijck
zijn gevoegt voor 't Gesicht, Reuck, Smaeck, Gehoor, Gevoel, aen 't
Menschen Leven inde Werelt, en om de Werelt' (r 123-38).
De teneur van het dichtwerk kan tenslotte ook nog in verband worden gebracht met
de vrolijkheid van de 'dartele [en verliefde] Boersche Ieught, die den eersten
2
Aen-gangh doen' in de Belacchende Werelt .

1
2

Schmitz 1972, 75-83.
Vgl. Ripa 1971, 75-6.
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Hoofdstuk 2
De titelpagina
Titelpagina's zijn vaak niet alleen voor de boekhistoricus interessant, voor wie de
verzorgde opmaak en de gediversifieerde typografie alleen al een studieterrein apart
vormen of voor wie de titelbladzijde soms een schat aan informatie biedt over de
boekproduktie. Ook voor de literairhistoricus heeft de titelpagina heel wat in petto.
Naast en vaak tegelijk met de mercantiele aankondigingen kan deze onderzoeker
meer vernemen over de produktie-overwegingen, de geïntendeerde functie of de
1
inhoud van het werk zelf . Door de aard van de tekstsoort blijven deze gegevens
hoofdzakelijk beperkt -en dat maakt hen precies zo interessant- tot wat de auteur
en/of de uitgever m.b.t. het boek in de eerste plaats naar buiten wenste te brengen.
In de Belacchende Werelt is de titel een zorgvuldig gecomponeerd geheel waarbij
de dichter in grote lijnen de opbouw van het titelblad uit de Sinne-Vonck heeft
2
herhaald :
a. A. van de Vennes
b. Sinne-Vonck op den Hollandtschen Turf
c. Ende des selfs Wonder Veen-Brandt:
d. in Gedicht uyt-geschildert,
e. en aen-gewesen op de Haegsche Turf-marct (...)
f. Rijckelijck verciert met Konst-Beelden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Adr: vande Vennes
Tafereel van de Belacchende Werelt.
en des selfs geluckige Eeuwe,
Goet Rondt, Met by-gevoegde Raedsel-Spreucken,
aen-gewesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op de Haegsche Kermis.
Verciert met Konst-rijcke Af-beeldingen.

Daarnaast kan men vaststellen dat de zinsneden uit de titel van de Belacchende
Werelt in de bundel meermaals worden hernomen en gevarieerd, m.n. in het
'Voor-Beduydsel' en bij de aanvang van het eigenlijke kermisverhaal:
'Tafereel, dat den Omme-gang omstandelijck behelst vande
heden-daegsche Gulde Eeuwe, in Boerachtige ghedaente met Goet
o

Rondt' (fol.[†]3 r , r.5-8)

1
2

Zie hierover m.b.t. de 16de-eeuwse Nederlandstalige produktie Vermeulen 1986, vnl. p.8 en
34-6.
Hoe zorgvuldig Van de Venne zijn titels samenstelde, kon reeds m.b.t. Van de Vennes
Sinne-Vonck worden vastgesteld: daar weerspiegelt de titel nauwkeurig de opbouw van het
eerste lange gedicht (Van Vaeck 1986, 2-3).
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'Belacchende Wereld aen-gewesen Inde vryen Omme-gangh van de
Boersche Eenvoudigheyt, Bevattende De hedendaegsche geluckige
Eeuwe, verthoont inde Haegsche Kermis, op het Buyten-Hoff' (p.5).
In de volgende paragrafen wordt gepoogd om de betekenis van deze zinsneden te
achterhalen.

'Tafereel van de Belacchende Werelt en des selfs geluckige Eeuwe'
In de Belacchende Werelt heeft Van de Venne zich niet uitgelaten over de betekenis
van het woord 'Tafereel'. Wel deed hij dit in de voorrede tot zijn Tafereel van
Sinne-mal: het is 'een bly-toonich Tafereel (...) dat op ghelijcke vvijs sich laet beoogen
inde gedaente eender Schildery; vvaer in veel verscheyden nieuvve vindingen
1
vverden door stomme beelden aff-gemaelt' . Kennelijk werd met 'Tafereel' niet alleen
een beschrijving bedoeld, maar speelde ook de schilderkunstige betekenis een rol:
'Tafereel' is dan de geijkte term voor een schilderij of voor een geschilderde
compositie met verschillende figuren die rond een centraal gegeven worden
2
samengebracht . Een dergelijke schilderkunstige interpretatie van het woord 'Tafereel'
was in literaire kringen niet ongebruikelijk: uit de ondertitel van Marnix' Tafereel der
religions verschillen blijkt dat de argumenten van de schrijver 'als in een tafereel
3
voor oogen [worden] gestelt' .
Minder vertrouwd was wellicht Van de Vennes gebruik van de term 'Belacchende';
veeleer verwacht men hier 'belacchelijcken'. Het is een latinisme waarbij het woord
een gerundivum-betekenis heeft: de wereld die moet worden belachen. Van de
Vennes vreemdsoortige gebruik van het woord 'Belacchende' was niet onopgemerkt
voorbijgegaan. In 1639 verschijnt bij Isaac Burchoorn een bundel van Orisandt die
eveneens in het licht van Democritus werd gesteld. Op de titelpagina van dit
dichtwerk, waarvoor Van de Venne een lofdicht had geschreven, komt ook het woord
4
'Belacchende' voor: Democriti Belacchende Werelt . In zijn voorrede zet de auteur
uiteen waarom hij 'Belacchende' en niet 'Belacchelijcke' heeft gebruikt:
'Dat ick de losse VVereldt een Belacchende, en geen Belacchelijcke
VVerelt noeme, dat en geschiedt niet ten opsicht van my; want ick selfs
mede een kleyne VVereldt ben: Maer, ten aensien van dien wijtberoemden
Philosooph Democritus, die de VVerelt met al haren aenhangh te recht
uytgelacchen en bespot heeft, vermits hy selve van de VVerelt niet en
was. Maer ten insicht van my en andere, soo noeme ick de VVereldt
(volgens de wil van mijn Berispers) een Belacchelijcke, en geen
Belacchende VVerelt, om dat wy onbesinde

1
2

3
4

o

Van de Venne 1623, *ijr , r.1-7.
Zie over de schilderkunstige betekenis van de term 'tafereel' De Pauw-van Veen 1969, 91-3.
Op de titelprent van de Belacchende Werelt vindt men een dergelijke compositie terug:
verschillende figuren worden er gegroepeerd rond een centraal gegeven.
Marnix 1601.
Orisandt 1639. Over Orisandt in relatie tot Van de Venne, zie verder dl.III, C, hoofdstuk 1,
§4.
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VVereltlingen, selver vande VVerelt, zijnde, met reden, de VVereldt niet
en kunnen belacchen, sonder ons selven uyt te lacchen; want de
geckelijcke VVerelt is in ons, en wy in haer als 't water in de Visschen,
en de Visschen in het water doen. Elck Mensch heeft een wereldt in sich
1
selven; doch, d'eene grooter als d'ander' .
Ondanks deze wat duistere toelichting bleef 'Belacchende' toch vreemd aandoen
en in de latere herdruk van Orisandts bundel werd de constructie uit de titelpagina
2
geweerd. Op het titelblad staat nu: 'Democritvs, Belagchende de Weereldt' (1643) .
Of Van de Venne zich op zijn beurt eveneens bewust was van de betekenisnuances
die Orisandt voor ogen had, is een aantrekkelijke maar uiteindelijk niet te bewijzen
hypothese. Onopgelost blijft ook de vraag of en in hoeverre Orisandts toelichting
aan Van de Venne verplicht was.

Goet Rondt, (...) aen-gevvesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op
de Haegsche Kermis
Het 'Tafereel van de Belacchende Werelt' heeft Van de Venne getoond aan de hand
van de 'Boer-Achtige Eenvoudigheyt': hiermee verwijst hij naar de eenvoudige
boeren die in zijn verhaal op de kermis zullen rondgaan. Op p.5 parafraseert hij de
inhoud van de titelpagina immers met: 'Belacchende Werelt/ aen-gewesen Inde
vryen Omme-gangh van de Boersche Eenvoudigheyt'.
Minder eenduidig te interpreteren zijn de woorden 'Goet Rondt' in de titel: ze
kunnen zowel met wat volgt ('Goet Rondt, Met by-gevoegde Raedsel-Spreucken,
aen-gevvesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt') als met de woorden die voorafgaan
('Tafereel van de Belacchende Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt')
in verband worden gebracht. In aansluiting bij wat voorafgaat, verwijst 'Goet Rondt'
naar het ronde van de 'Werelt': op p.220 heeft de dichter het alleszins over de 'Ronde
Belacchende Werelt'. Daarnaast dient 'Goet Rondt' ook met de 'geluckige Eeuwe'
3
te worden verbonden . Dit gebeurt althans in Roemer Visschers Sinnepoppen: in
de drie emblemen die handelen over de gouden eeuw wordt dit volmaakte tijdperk
gerelateerd aan een 'heylige goedrondsheyd'; 'goedrond' staat er voor de eenvoud
en de oprechtheid van de geïdealiseerde landman en op de pictura wordt 'goedrond'
4
letterlijk uitgebeeld aan de hand van een volmaakte cirkel . Dat deze interpretatie
van 'Goet Rondt' bij Van de Venne heeft meegespeeld, is zeer aannemelijk. Niet
5
alleen omdat Van de Venne Visschers bundel heeft gekend maar ook omdat Van
de Venne de titelprent voor het derde deel uit Cats' Houwelyck heeft ontworpen:
hierin wordt, in

1
2
3
4
5

o o

Orisandt 1639, *4r -v .
Orisandt 1643b.
Zie over dit motief in het voorwerk ook: dl.III, A, hoofdstuk 1, §1, 3.
Voor een interpretatie van de bedoelde emblemen bij Visscher: Van Vaeck 1984.
Royalton-Kisch 1988, 226-7.
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navolging van embleem II, 10 uit de Sinnepoppen, een medaillon afgebeeld waarin
een ring hangt aan een lint met twee kwastjes én met de banderol 'Aurea
1
Simplicitas' .
In aansluiting bij de 'Boer-Achtige Eenvoudigheyt' (bedoeld worden Van de Vennes
kermisboeren) lijkt 'Goet Rondt' echter ook te slaan op de ongekunsteldheid van de
boeren (ronduit, vrijuit, vlakaf). Overeenkomstig de eisen van het decorum en de
verisimilitudo worden de woorden van de boeren (zo geeft de dichter het aan in zijn
2
'In-leydinge') 'op sijn Boers gespelt' . Om dezelfde redenen had Bredero zijn boertige
3
liederen 'op sijn boertsch gheset' en liet hij een 'Boer boerachtigh (...) spreken' .
Deze interpretatie van 'Goet Rondt' kan men ondersteunen vanuit het
'Voor-Beduydsel': daar wordt uiteengezet hoe het 'Tafereel' in 'Boerachtige ghedaente
met Goet Rondt' wordt voorgesteld (r.7-8).
Tenslotte refereert 'Goet Rondt' mogelijk ook aan de eenvoud en ongekunsteldheid
van de wijze waarop Van de Venne van de Nederlandse taal gebruik heeft gemaakt.
Een dergelijke interpretatie van 'Goet Rondt' moet worden gezien binnen de context
van de in de zeventiende eeuw nog steeds levendig gevoerde pleidooien voor het
4
gebruik van de eigen volkstaal als volwaardig alternatief voor het Latijn . Ook in de
literaire kringen waarin Van de Venne zich bewoog, bracht dit onderwerp de pennen
5
vaak in beweging . Ook in zijn voorwoord tot het Sinne-mal hield Van de Venne een
dergelijke lezing van 'Goet Rondt' voor:
'Men hoeft oock niet te dencken dat hier veel volcomenheydt in sy te
vinden, ghelijck de Latijns-gesinde dat op hun uytheemsche vvijse doen
verstaen: dan hier vvort alleen goed-rondicheydt by de handt ghenomen,
om eenvoudich te ontmonden de soete eygenschap van onse vry-borstige
inlandsche tael: (voornemelijck) op de Hollandsche en Zeeusche vvijse.
Het is seer mis-prijsselijck, datmen zijn Vaderlantsche spraeck soeckt
achter hoecken te laeten, ende ghebruycken andere schraele
menghelingen onder volcomen soet-mondige ronde vvoorden; devvelcke,
door sulcken overlantsche gemeynsaemheyt als verbastaert vverden!
daer nochtans het Nederlants niet van noode is by andere te gaen
ontleenen: overmits de selve jae, rijck-genouch bevonden vvert, (soomen
6
anders de volcomen eygenheyt vvel uytmommeld int letter-dichten)'
Bij Visscher en Cats wordt goedrond eveneens met een ongekunsteld en van
7
vreemde invloeden gezuiverd Nederlands in verband gebracht .

1
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5

Cats 1658.
p.5, v.96.
Bredero 1975, 18, r.66 en Bredero 1973, 112, r.28.
Cf. Van den Branden 1956, 194-5.
Ik verwijs hierbij vooral naar de Zeeuwse dichtersgroep met o.m. A. van der Myl (Lingva
Belgica, Leiden 1612), Hofferus, Hondius, De Brune en Cats (zie Meertens 1943, 333-41 en
Von Winning 1921, 103-8).

6

Van de Venne 1623, *ijv -*iijr , r.48-59; eigen cursiveringen.
Vgl. hierover: Van Vaeck 1984, 103 en Meertens 1943, 269.

7
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Hoofdstuk 3
De titelgravure en de 'Aen-spraecke op de voor-tijtel'
Op de versozijde van het titelblad werd in de Belacchende Werelt het gedicht, de
'Aen-Spraecke op de Voor-Tijtel', afgedrukt als verklaring bij de daartegenover
liggende titelprent. Deze werd naar Van de Vennes ontwerp vervaardigd. Als inventor
van titelgravures had Van de Venne in 1635 reeds zijn sporen verdiend met o.m.
de kwalitatief hoogstaande titelplaten voor Cats' Proteus, Self-Stryt, Houwelyck en
1
Spiegel. Eigen dichtwerk had hij tot dan toe nog nooit van een titelprent voorzien .

Beschrijving van de tekening en de gravure
De ontwerptekening (afb.1) voor de titelgravure is bewaard gebleven en bevindt
2
zich in het prentenkabinet van het kasteel Coburg . Hoog in de lucht zweven twee
allegorische figuren die samen een doek vasthouden met in spiegelschrift de tekst:
'A. Vande Vennes // Belacchen[de] // Werelt'. De laatste letters van 'Belacchen[de]'
worden bedekt door de wijzende hand van de linkse figuur die de tijd voorstelt. Hij
heeft vooraan een jong, achteraan een oud gelaat, draagt een uurwerk op het hoofd,
3
heeft gevleugelde voeten en op de rug een ongelijk vleugelpaar . De figuur aan de
andere kant van het doek verbeeldt de gevleugelde Faam. De twee bazuinen stoten
elk - gezien de stippellijn - een woord uit: 'Wys' en 'Mal' (het eerste in tegenstelling
4
tot het tweede niet in spiegelschrift afgebeeld) .
De voorgestelde scène op de begane grond speelt zich af op het Buitenhof; op
de achtergrond staat de Haagse St.-Jacobstoren. Centraal op het

1

Over A. van de Venne als inventor van titelbladen, zie Franken 1878, 91-4. Eventueel zou
men de gravure bij het Wys-mal als een titelprent kunnen beschouwen (Van de Venne 1634b,
o

2

3

4

[(§)4]r ).
Inventarisnr. Z 2736-K66. De catalogus Ausgewählte Handzeichnungen geeft de volgende
technische beschrijving: 'Feder in Braun, Tusche, Pinsel; 17,7 × 13,6 cm' (Ausgewählte
Handzeichnungen 1970, 37, afb.60). De tekening heb ik slechts via de door het museum ter
beschikking gestelde foto kunnen bestuderen.
Over de voorstelling van de Tijd als Janus bifrons zie Van Marle 1971, 171. Vgl. ook met het
dubbelgelaat van de Tijd in de gravures naar Van de Vennes ontwerptekeningen uit J. Cats'
Spiegel en Ouderdom en Buyten-leven. Het toestel op het hoofd van de Tijd wordt door
Wentzlaff-Eggebert ten onrechte geïnterpreteerd als een weegschaal (Wentzlaff-Eggebert
1975, 48); vgl. met Ripa 1971, 317. Voor de iconografische traditie: Heezen-Stoll 1979, 184
en Tot lering en vermaak 1976, 184. In Starters Steeck-boeckjen wordt het toestel van dichtbij
getoond (Starter s.a., 105).
Over de twee bazuinen van de faam, zie Van Mander 1973, 530.
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middenplan houdt Cupido (met een narrenkap op het hoofd) zich in evenwicht op
een wereldbol. In de globe op het kussen werd een brandend hart boven twee
1
ineengeslagen handen afgebeeld. Naast het kussen liggen enkele boeken . Op de
voorgrond bevindt zich een bordje met het jaartal 1634; ernaast staan twee honden
die met de staarten aan elkaar zijn vastgebonden. Rechts van de jaarplaat liggen
wat kersen en noten aan de voeten van een boerenmeisje die haar arm om een
boer slaat. Het jongetje naast hen draagt een korf aan de arn. De boer wijst
nadrukkelijk op een groepje in lompen gehulde bedelaars. Achter deze laatsten ziet
men het profiel van een gebrilde man. In het midden op het achterplan vechten
zeven vrouwen om een mansbroek terwijl de onfortuinlijke eigenaar wanhopig de
armen omhoogsteekt. Enkele burgers slaan het tafereeltje gade.
De gravure uit de Belacchende Werelt werd tegenzijdig naar deze tekening
vervaardigd. Het formaat is nagenoeg identiek: 17,3 × 13,3 cm. De graveur (D. van
Bremden) en de inventor (Van de Venne) worden onderaan vermeld. De gravure
wijkt slechts op enkele punten van de tekening af. Het bordje vooraan draagt nu als
datum 1635 en het opschrift op het doek werd gewijzigd tot: 'Tafereel Van De
Belacchende Werelt'. Ook de woorden 'Wys' en 'Mal' blijven in de gravure
achterwege. Onderaan de prent werd een tweeregelig bijschrift toegevoegd dat
verwijst naar het bekende dictum over schilderkunst als 'stomme' poëzie en
dichtkunst als een sprekend schilderij:
Hier wijst de Kunst met stom beleijt
2
Wat Reden vande Werelt seijt .

Commentaar
Een reden waarom de gravure de woorden 'Wys' en 'Mal' uit de voortekening niet
heeft weergegeven, ligt niet meteen voor de hand. Beide woorden vervingen de
3
attributen waarmee de goede en slechte faam traditioneel werden voorgesteld .
Ging het om een instructie van Van de Venne of nam de graveur zelf het initiatief?
Evenmin valt uit te maken of Van de Venne met de schrijfwijze van 'Wys' (niet in
spiegelschrift) en 'Mal' (in spiegelschrift) al dan niet bewust een grapje voorhad. Op
de gravure zou immers het woord 'Mal' correct leesbaar, het woord 'Wys' daarentegen
in spiegelschrift staan. Van meer belang is het dat Van de Venne zijn Belacchende
Werelt aanvankelijk expliciet had geconcipieerd vanuit het 'Wys-mal', een begrip
dat binnen Adriaens oeuvre wel meer voorkomt. Van de Vennes verhaal uit 1634
over de wederwaardigheden van de smid Doddus kreeg

1
2

3

Mogelijk ook een verwijzing naar de eigen dichtbundel.
Cf. over dit dictum: Hagstrum 1958, Van Mander 1973, dl.2, 507; 519 en 532. Dat de dichter
met 'Reden' inderdaad de dichtkunst op het oog heeft, blijkt ook uit zijn voonwoord tot de
Sinne-Fabulen: Van de Venne heeft het daar expliciet over de 'Reden-kunst, ofte Poësie'.
Bij Ripa b.v. heet het dat het 'goed Gerucht' met 'witte vleugels', de 'snoode Faeme' met
'swarte vleugels' dient te worden uitgebeeld (Ripa 1971, 161).
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immers als titel Wys-mal mee. De term verwijst, zo blijkt uit het voorwerk tot deze
bundel, naar het vermakelijke en het komische en de daaraan gekoppelde nuttige
1
didaxis . Ook in het oudere Sinne-mal komt de verbinding van 'wys' met 'mal' voor;
in zijn voorwoord schrijft de dichter: 'siet dan, hoe dese invallen als een gemal hun
2
voort proncken; daer nochtans de selve ten vvijsten behooren gevatt' te vverden' .
De woorden 'Wys' en 'Mal' mogen in de titelgravure dan al zijn weggelaten, in het
voorwerk van de Belacchende Werelt hebben ze wel degelijk sporen nagelaten. Zo
richt de auteur zich in het 'Voor-Beduydsel' tot de lezer met de woorden: 'Wel Hem
die Mal van Wijsheydt weerde', en in de 'Boeck-Sprake' heet het: 'Soeck Reyn-Aerts
3
Wijs, verlies je Mal' . Het 'wys' en het 'mal' verwijzen echter niet alleen naar de
komische en didactische aspecten van de bundel maar ook naar de goede en kwade
voorbeelden die worden getoond. Het 'Voor-Beduydsel' stelt expliciet: 'Loopter
tusschen Wijs wat Mals, (...) neemter oog-merck op, en laetet ongemerckt doorgaen'.
4
De Belacchende Werelt is immers bevolkt met 'Wyse' en 'Malle' . Uiteraard zijn
uitlatingen van die aard in de eerste plaats defensief bedoeld.
Bij de titelgravure hoort een 24-regelig explicatief gedicht: de 'Aen-Spraecke op
de Voor-Tijtel'. De dichter maant er de lezer voortdurend aan om naar de gravure
te kijken: elk tweede vers wordt met het deiktische 'Siet' ingeleid. Ook op de gravure
ontbreekt het niet aan deiktische gebaren: de Tijd wijst naar het titeldoek, de boer
links naar de groep haveloze bedelaars; het jongetje met de korf duidt met de hand
de boeren aan en kijkt ondertussen recht naar de lezer-toeschouwer. Ook de kleine
bedelaars rechts wijzen of houden de vinger spottend omhoog. Deze 'vingerwijzingen'
hebben ook een didactisch-moraliserende functie en passen bij het traditioneel
5
spottende gebaar waarmee Democritus naar de wereld wijst . Later zal overigens
blijken dat de lezer heel wat kan opsteken van de wijsheden die de kleine bedelaar
ten beste geeft, of van de kritische opmerkingen van de boeren tijdens hun rondgang
op de kermis. Ook uit het gedrag van de boeren kan men leren, zoals blijkt uit het
gebaar van het jongetje met de korf. De Tijd wijst dan ook met de hand naar het
titeldoek en op die manier naar de Belacchende Werelt in haar geheel.
De 'Aen-Spraecke' kan men als volgt indelen:
- v. 1-4 (4 verzen): de Tijd zal leren wat de Faam over dit leerrijke kunststuk
zal uitbrengen (cf. titelprent: de figuren in de lucht met het titeldoek).

1

Vgl. nl. het gedicht 'Van de Sinne-Vonck aen de Sinne-Droom' waarin expliciet wordt gesteld
dat het boek zich richt tot een publiek dat 'tot Wijs-Mal is gesindt'; dit publiek krijgt daarbij de
o

raad: 'Wijst u selven door het Mal' (Van de Venne 1634b, [(§)]v ). Ook de
'VVijs-Redens-Toe-latinge' stelt duidelijk dat de bundel werd geschreven om 'Wijs van Mal
o

te leeren' en 'Mal van Wijs te keeren' (Van de Venne 1634b, (§)3r ).
2
3
4
5

o

Van de Venne 1623, *ijv , r.42-5; eigen cursiveringen.
v.195, resp. v.32; eigen cursiveringen.
r.244-7 en r.89 en 94 (eigen cursiveringen).
Blankert 1967, 31 en 55-8.
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- v.5-12 (8 verzen): Cupido maakt iedereen dwaas verliefd (cf. titelprent: de
amorfiguur op de wereldbol).
- v.13-20 (8 verzen): korte voorstelling van de personages die het werk van
het Venuskind bekijken (cf. titelprent: de verschillende figuren rond Cupido).
- v.21-24 (4 verzen): aansporing tot de lezer om het boek te lezen.

v.1-4:
Van de Venne verwijst in de openingsverzen naar de algemeen gangbare opvatting
over de faam die de roem van een bundel mettertijd uitdraagt; vgl. met v.305-12 in
de 'Mey-clacht':
Als eenich wijs verstant sich selven heeft gequeten,
En heeft wat nieus gebaert, van 'tgeen, hy weet te weten,
Door sijn begaefden geest, en reden-rijck verstant,
Dat voert de snelle Faem in menich verre lant:
Fama verbreyt
Door Fama wert den lof van alle goede gaven
den lof der cunGedragen in de lucht, bevrijt van het begraven,
ten.
Bevrijt van alle nijt, vergetenheyt, en stof;
1
'De Cunst verwect de Faem, de Faem vermelt haer lof .

De Faam wordt in de 'Aen-Spraecke' voorzien van het epitheton 'ware'
(waarheidsgetrouwe) zodat in deze verzen de begrippen waarheid, tijd en faam met
elkaar worden verbonden. Op de naar Adriaens ontwerp gegraveerde titelprent voor
Cats' Spiegel worden deze begrippen in drie allegorische figuren verbeeld. Het
begeleidende gedicht stelt het daar voor alsof elke spreuk uit de bundel gewikt en
gewogen werd door
'den Tijt; de vvelcke den omme-loop der Iaren gebruykende tot een
spiegel, voor sijn dochter de VVaerheyt, ende bevindende de spreucken
aen haer vvel te ghelijcken, laet toe dat de Faeme de selve mach voeren
al vvaer menschen vvoonen; en daer uyt vvert ten lesten een Spieghel
van den Ouden ende Nieuwen Tijt, vvesende de rechte Spiegel der
2
VVaerheyt' .
Minder doorzichtig evenwel zijn de epitheta 'licht en sware' die in de 'Aen-Spraecke'
aan de tijd worden toegekend en die wellicht te maken hebben met de snelle en
3
trage tijd , of mogelijk ook met voor- en tegenspoed. Ze beantwoorden aan Van de
Vennes zin voor antithese en aan de oxymora die traditioneel aan de Tijd worden
4
toegekend . De 'geswinde grijsaert' wordt op de gravure dan ook met het gebruikelijke
dubbelgelaat (Janus bifrons) en met een ongelijk vleugelpaar afgebeeld.

1
2
3

4

Zeeusche Nachtegael 1982, 102.
Cats 1968, 'Verklaringe op de Titel-plaet'; eigen cursiveringen.
De reeds gedrukte delen van het WNT vermelden dit gebruik niet. Navraag bij het Leidse
Instituut voor Nederlandse lexicologie bracht evenmin een uitkomst: in het voor het WNT
bestemde blinde citatenmateriaal rond 'zwaar' en in het suppiementsmateriaal rond 'tijd' komt
de verbinding 'sware Tijt' niet voor (met dank aan T.F.P. Wortel).
B.v. bij Hooft: zie Smits-Veldt 1981, 78-84.
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De openingsverzen leggen niet alleen de nadruk op het roemrijke karakter van de
bundel maar wijzen ook op de didactisch-moraliserende aspecten en preluderen
op het tegelijk in en uit de wereld zijn dat in het 'Voor-Beduydsel' verder werd
uitgewerkt:
Siet Kunste met gemak leert hier verscheyde Lien
1
Staeg inde Werelt gaen, staeg uyt de Werelt vlien .

v.5-12:
De 'Aen-Spraecke' richt vervolgens de aandacht op het centrale deel van de prent
waar Cupido met narrenkap zich in evenwicht houdt op een aardglobe waarin een
brandend hart en twee ineengeslagen handen (symbolen voor liefde en trouw) staan
2
afgebeeld . De specifieke houding van Cupido is afgeleid van de traditionele Fortunaen Venusvoorstellingen en symboliseert niet alleen de almacht van de liefde die de
3
wereld beheerst, maar ook de onbestendigheid ervan . Op beide aspecten wordt in
de 'Aen-Spraecke' gewezen: het Venuskind 'woelt gelijck het wil, en laet geen Wesen
rusten'; zijn bedrijvigheid bestaat erin dat het voortdurend 'lost en hecht, en woelt
om heen en weer' (v.10-1).
4
De liefdesgod wordt traditiegetrouw breeduit lachend voorgesteld en draagt de
5
narrenkap . De 'Aen-Spraecke' vermeldt dat door Cupido's schietkunst 'menig Hooft
bedod [werd] uyt Liefdes Narre-Kap' en in de glossen worden de vrijers aangesproken
als 'Liefde-Naren'. Illustratief in dit verband is Van de Vennes polychrome schilderijtje
waarin de zotheid wordt benadrukt. Op de voorstelling houden enkele jonge kerels
zich schuil in een hoge boom en loeren begerig naar de musicerende meisjes in
het prieeltje. Een aantal onder hen tuimelt naar beneden en wordt door de wachtende
vrijsters onderaan in hun (liefdes)netten opgevangen. De neerbuitelende en
gevangen vrijers zijn kennelijk door zotheid overmand en blijken allen de narrenkap
te dragen. Van de Venne maakt hier op een inventieve manier gebruik van het
6
populaire motief van de vrij(st)ersboom .
Waarom Van de Venne zo nadrukkelijk het Venuskind centraal stelt, ligt voor de
hand. De liefde regeert de Belacchende Werelt en sluit aan bij de kermis als
7
ontmoetingsplaats van vrijers en vrijsters . In de bundel zelf

1
2
3
4
5

Cf. dl.III, A, hoofdstuk 1, §2, 2.
Over de ineengeslagen handen zie De Jongh 1986, 50-5. Over het brandende hart zie o.m.
Hooft 1983, 36 en Ripa 1971, 292.
Cf. Henkel en Schöne 1967, 47-8, 1764, 1801. Vgl. verder ook Doren 1922-3, Tot lering en
vermaak 1976, 102 en Leeman 1984, 14-5 en 113.
Hooft 1983, 50.
De narrenkap als attribuut van Cupido vinden we b.v. terug op een gravure in Starters Kluchtigh
o

6

7

Tafel-Spel van Melis Tyssen (Starter 1974, Boertigheden, Av . Zie ook Snoep 1968-9, 111
en 113). Over de narrenkap als zotheidsattribuut: Coigneau 1980-3, dl.2, 416-21.
Bol 1982-4, II, 254, afb.12 en Bol 1989, 23, afb.9. Over het motief van de vrij(st)ersboom: zie
o.m. Van Engeldorp-Gastelaers 1983, 73 en Van Boheemen 1989, 56-7, afb.63 en 64a-b.
Over de uit de boom tuimelende nar, vgl. Brant 1981, cap.Cix.
Dresen-Coenders e.a. 1989, 64.
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worden enkele verliefde paren gevolgd op hun rondgang op de kermis. Ze worden
op de titelprent links op de voorgrond afgebeeld. De enkele kersen en noten aan
1
de voeten van het meisje dragen bij tot de amoureuze context .

v.13-20:
De 'Aen-Spraeckje' verwijst vervolgens in termen die veeleer in het schildersatelier
thuishoren, naar de figuren rond Cupido:
Siet boven, siet beneen, en voor, en in't Verschiet
Wert buyten uyt-getoont al watmen soekt en vliet' (v.15-6).

Wellicht alludeert Van de Venne met het 'soekt en vliet' opnieuw op het in de wereld
zijn en het zich uit de wereld terugtrekken.
De op de titelprent afgebeelde personages treden allen in het kermisverhaal op
en werden, wat de uitbeelding betreft, ontleend aan de verschillende gravures uit
de bundel. Op de voorgrond links herkent men Lubbert en Lammert met hun
respectieve liefjes, Fijtje en Soetje (vgl. met de gravure op p.5). Links van hen blikt
het garnaalventertje Fopje naar de toeschouwers (vgl. met p.5). Achter dit groepje
valt het profiel te ontdekken van de kwakzalver, diens assistente en een toekijkende
dame (vgl. met p.99). Op de achtergrond vechten zeven vrouwen om een mansbroek
(vgl. met p.241). Rechts van hen (net achter de bootsman van Reyn-uyts schip en
diens gezel (vgl. met p.158), is nog het hoofd van de scharenslijper zichtbaar (vgl.
met p.215). Op de voorgrond staan de twee honden met aaneengebonden staarten
uit de gravure op p.199. Een gelijkaardig procédé had Van de Venne reeds in zijn
Sinne-mal toegepast. Het slotlied 'Sinne-bommeken' brengt er een revue van de
2
verschillende personages die in de bundel voorkwamen . De begeleidende prent
(afb.9) ging voor de uitbeelding van de figuren eveneens te rade bij de overige
gravures uit de bundel.
Van de personages rond Cupido noemt Van de Venne slechts twee groepen bij
naam: naast de boeren op de voorgrond die zich vrolijk maken over de slechte
voorbeelden die zij bespeuren op de kermis (v.17-8), vermeldt hij nog de
Reyn-uyt-gezellen die hun levenswijze niet hebben veranderd (v.19-20).

v.21-25:
In de laatste viet verzen wordt de lezer rechtstreeks aangesproken waarbij de dichter
aangeeft dat het dulci (het komische en het vermakelijke) ten dienste staat van het
utile:
Siet! Gy, die zijt geneygt met vreugden hier te lesen
Lacht vrolijk als het dient. so 'tmoet belacchend wesen.
Siet wat hier is bedacht. Vatt Redens soet vermaen:

1
2

Wuyts 1986, 31 en Coigneau 1980-3, 359.
Van de Venne 1623, 111-4.
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Het laatste vers, 'Laet dat de Wereldt doet, of laet de Werelt staen', parafraseert de
gedachte die in het 'Voor-Beduydsel' en in de 'Boeck-Sprake' herhaaldelijk zal
worden geuit. Aan het gedicht voegt Van de Venne nog bij wijze van slotformule
deze woorden toe: 'Tis den Verstandigen genoegh geseyt' (vgl. 'Dictum sapienti sat
1
est' ).

1

Plautus, Persa 729 en 'Terentius, Phormio 541. Vgl. b.v. nog in de Belacchende Werelt, p.280:
'Daer is genoegh geseyt voor den geenen die niet doof en is'. Vgl. Cats 1658, dl.1, Houwelyck,
5 en 35.
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Hoofdstuk 4
De 'Boeck-sprake'
1

De 'Boeck-sprake' (het boek is aan het woord ) werd opgevat als één lang
wervingsgedicht (vierendertig verzen) en is vooral opmerkelijk omdat zij aanwijzingen
bevat m.b.t. de geïntendeerde lezers van de bundel. Het poëem richt zich
aanvankelijk tot de 'Beluste Reden-Minnaers'. Het boek prijst zich bij hen aan
vanwege zijn morele kwaliteiten en het 'elk wat wils'- karakter van de bundel (v.1-4).
Vervolgens richt het boek zich tot een meer jeugdig publiek van 'Maegden' en
'Vrijsters' en tot de jonge vrijersschaar die 'aerdigh by het Minnen leeft':
Koom Maegden soeckt, en Vrijsters vindt
Hoe dat men Liefdt, en wert Gemindt:
Koom alsje Spil is uyt-gedraeyt,
En naat en soom reyn af-genaeyt.
Koom als u fraey Gebrey verstrickt,
En Klos aen Klos roldt ongeschickt. (...)
Koom treck my naer, en opje schoot,
Ontsluyt mijn Band, en maeck my bloot.
Ick lock u Vryers oock die sweeft,
En aerdigh by het Minnen leeft;
Ontdoet mijn Doen, en foolt my wat,
Terwijl ick lach, en Grijpers vat. (v.5-20)

De woorden 'Maegden' en 'Vrijsters' dienen in deze passage niet als een tautologie
te worden opgevat. In zijn voorrede tot het Houwelyck van Cats (1625) zet Van de
Venne uitvoerig uiteen wat er onder 'Maegden' of 'Vrijsters' moet worden verstaan:
'het woort Maecht hier te nemen is voor een vrouwelic schepsel, nu
beginnende ghewaer te worden de eerste beweginge van het gene Godt
almachtich het menscheick gheslachte vanden aenbeginne heeft
ingeschreven door de kracht-werckende woorden, Wast ende
vermenichfuldicht, evenwel noch sonder eenige toe-eygheninge van
ghenegentheyt aen eenich mans-persoon (...). De naem Vryster gaet wat
verder, ende daermede wort hier gemeynt eene sodanighe, die, na de
voorschreven eerste beroeringhe, hare ghenegentheden begint uyt te
strecken tot haren even mensche; immers die tot sulx van yemant wort
aengesocht: het welck alsoo vast gestelt sijnde, soo kan yemant Maecht
wesen sonder Vryster te sijn; ghelijckerwijs oock wel Vrysters gevonden
2
konnen worden sonder Maecht te wesen' .

1

Het gaat hierbij om een oude en in de zeventiende eeuw nog gangbare traditie; cf.
Schenkeveld-van der Dussen 1983, 193.

2

De voorrede bevindt zich in Cats 1625, fol.I(*)r -I(*)ijv . Ten Berge 1979, 233 vermeldt
dat het voorwoord na 1625 kwam te vervallen. Het voorwoord van Van de Venne werd
evenwel toch nog afgedrukt in de editie Kleef 1628 (De Jonge van Ellemeet 1887, 15,
nrs.116-7); ook in de uitgave van Ockers uit 1630 komt het voorwoord nog voor (Cats
1630; niet in Museum Catsianum; Kon. Bibliotheek Den Haag, sign. 3175 E 6). In 1632
is Van de Vennes voorwoord uit 1625 vervangen door een nieuwe en volledig gewijzigde

o

o

o

o

versie (Cats 1632, A4r -A5v ).
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Het geïntendeerde lezerspubliek beperkt zich echter niet alleen tot deze 'Maegden',
'Vrijsters' en 'Vryers'. De laatsten worden er ook toe aangezet om nog andere
'Belacchers' bij de lektuur uit te nodigen. Een oude man die 'Grijndt' omdat 'hy niet
1
meer Lacchen kan' , krijgt de bedenking toegeschoven: 'Wie Iaren heeft, is Iaren
quijt'. De nadruk hierbij op het 'hebben' vs. het 'kwijt zijn' stelt de vergankelijkheid
centraal. De jongeren en de erbij gehaalde 'Belacchers' -het 'Volck'ren Volck, van
over Al' (v.31)- worden in de laatste verzen verder aangespoord om de bundel te
kopen (v.31-4).
Het gedicht richt zich blijkbaar in eerste instantie tot de jeugd die in Van de Vennes
bundel mag zoeken en vinden (!) hoe 'dat men Liefdt, en wert Gemindt'(v.6). Uiteraard
is er hier van een eigenlijke ars amandi geen sprake. Zoals reeds bleek uit de
titelgravure, gaat het in de Belacchende Werelt om de wisselvalligheden van de
(on)fortuinlijke liefde geïllustreerd aan de hand van de amoureuze escapades van
2
enkele verliefde boeren die zich in hun gesprekken vaak over de liefde uitlaten .
De jeugd en de vrolijkheid van het beoogde publiek wordt nog sterker in de verf
gezet door de uitval in v.25 naar de oudere man die niet meer kan lachen en het
begeleidende in margine: 'Buyten Ieucht Buyten Vreucht'. Een op die manier
gedefinieerd publiek komt in grote lijnen overeen met de geïntendeerde lezerskring
van de amoureuze embleem- en liedbundels, met de lezerskring ook van Cats'
eerste werken waarmee Van de Venne in die jaren uitstekend vertrouwd moet zijn
geweest: het gaat daarbij in eerste instantie om een stedelijk-burgerlijk en bemiddeld
publiek. Vooral deze laatste kwalificatie kan vanuit de opmaak van de bundel -de
verzorgde typografie en de fraaie gravures- worden ondersteund. Voor de bundel
werden immers niet minder dan negen nieuwe gravures aangemaakt, ongetwijfeld
een dure onderneming. In zijn voorwoord tot de latere editie van Cats' Houwelyck
(1632) gaat Van de Venne expliciet in op de kosten die het vervaardigen van nieuwe
gravures met zich meebrengt:
'hebbende het selve [bedoeld wordt de eerste editie van het Houwelyck]
weder verandert van ghedaente, ende boven dien meerder verçiert met
geheel nieuwe uytghevonde teyckeninghen ende meerder getal van Platen
(...). Voor besluyt bidde V.E. desen onsen arbeyt, en nieuwe kunst en
3
kost tot uwen gerieve gedaen, in dancke te willen ontfangen' .

1

2
3

Vgl. met Bredero's 'Klinck-dicht aen de kijckers' voor Van Veens Emblemata (Bredero 1986,
145): 'Ghy oude grynzers grijs, die dit al slincx beziet, // Dit beelde-boeckien is voor nortsche
suffers niet: // Maer 't is alleen ghemaeckt voor zoete lieve hartjens'. Vgl. hierover verder
Hooft 1983, 21.
Vgl. met Hooft 1983, 21. Cf. verder dl.III, B, hoofdstuk 4, §5.
o

o

Dit voorwoord bevindt zich in Cats 1632, A4r -A5v .
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Toch mag men het beoogde publiek beslist niet enkel tot jongere lezers beperken;
de 'Boeck-Sprake' richt zich ook tot een bredere kring van 'Belacchers' (v.24);
bovendien brengt de bundel tal van onderwerpen ter sprake die niets meer met
verliefd zijn hebben te maken, en laat het werk zich kennen als een
algemeen-moraliserende spiegel waarnaar de lezer het eigen gedrag kan richten.
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B. De Belacchende Werelt
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Hoofdstuk 1
Samenvatting van het kermisverhaal
Van de Vennes Belacchende Werelt valt maar moeilijk kort en overzichtelijk weer
te geven. Op de introducerende kadervertelling en de teksten in de marge na bestaat
dit dichtwerk immers uit een bonte afwisseling van mono-, dia- en multilogen die
slechts door een beknopte aanduiding van de sprekende personages - vergelijkbaar
met de neventekst in een toneelstuk - worden onderbroken. Om de inhoud van het
kermisverhaal, waarvan de toneelmatigheid beslist niet kan worden ontkend, weer
te geven werd gebruik gemaakt van de opeenvolgende situaties, een term die elders
1
voor de beschrijving van dramatische teksten werd gehanteerd . Situatiewisselingen
vinden plaats waar een (sprekend) personage in het verhaal ten tonele verschijnt
2
of uit het gezichtsveld verdwijnt . Op deze manier kan de tekst in kleinere,
overzichtelijke en meer hanteerbare segmenten worden onderverdeeld. Toch kan
men in Van de Vennes tekst niet steeds precies aangeven waar een nieuwe situatie
3
aanvangt . In die gevallen werd de gekozen interpretatie in voetnoot verantwoord.

Samenvatting van de 'In-leydinge' (p. 1-4)
De eerste vier bladzijden van de Belacchende Werelt verhalen hoe Ionck-Heer
Reyn-Aert bij het krieken van de dag Den Haag verlaat om op jacht te gaan. We
vernemen hoe zijn omzwervingen de jonge man brengen naar Wassenaar en hoe
hij vanop een duintop een jonge boer die met veel moeite een boerenmeisje weet
bij te benen, in het oog krijgt. Reyn-Aert volgt beiden stiekem op hun tocht naar de
Haagse kermis en zet de gesprekken die hij daarbij opvangt op rijm. Het resultaat
- zo wordt het althans voorgesteld - staat in de Belacchende Werelt te lezen.
Reyn-Aerts relaas vangt aan met de begroeting van het boerenmeisje Fijtje Goris
door Tamme Lubbert.

Samenvatting van het eigenlijke kermisverhaal (p.5-280)
Situatie 1: Tamme Lubbert en Fijtje Goris trekken samen naar de Haagse kermis
(v.1-196; Tamme Lubbert en Fijtje Goris).

1
2

3

Jansen 1967, 77. M.b.t. Hoofts Schijnheiligh toegepast in Grootes 1973a.
Vgl. met Grootes 1973a, 101 en Van Eemeren 1991, 307-316. Decorwisselingen worden dus
uit onze definitie van situatiewisselingen geweerd. Het heeft immers weinig zin dit criterium
te handhaven: in Van de Vennes verhaal wisselt het 'decor' geleidelijk maar voortdurend
tijdens de rondgang van de personages op de kermis.
Over deze problematiek zie ook Grootes 1973a, 106-108.
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Na een korte begroeting zetten de beide boeren hun tocht naar de Haagse kermis
verder. Onderweg ontpopt Lubbert zich als een (boertig) galante cavalier wiens
goedbedoelde attenties steeds weer afketsen op de speels afwerende houding van
het meisje. Al koutend komt het paar bij de eerste kermiskramen aan.
Situatie 2: gesprek tussen Tamme Lubbert, Fijtje Goris, Soetje Strijckers en
Lammert Gijsen (v.197-940; Tamme Lubbert, Fijtje Goris, Soetje Strijckers en
Lammert Gijsen).
In de verte bemerkt Lubbert een ander wandelend paar: het rijke Soetje Strijckers
en haar vrijer Lammert Gijsen. Terwijl Fijtje Soetje begroet, houden de vrijers ich
afzijdig. Al vlug echter plaatst Lubbert zich vrijpostig tussen beide meisjes en keuvelt
hij flirtend, tot groot ongenoegen van Fijtje, met Soetje. Tenslotte wordt ook Lammert
(maar slechts nadat Soetje hem duchtig de levieten heeft gelezen) tot het gezelschap
toegelaten: hij wordt door haar als een domme, ongemanierde, lafhartige en slecht
bespraakte kerel beschouwd.
Terwijl het viertal verder wandelt op de kermis, voegt Lammert zich aan de zijde
van Fijtje, Lubbert loopt bij Soetje. Het praatje tussen Lubbert en Soetje horen we
in v.661-712, tussen Lammert en Fijtje in v.713-816. Een ruzie tussen beide laatsten
brengt het viertal opnieuw in groep bij elkaar. Soetje, die voor een kermismaal bij
Kniertje Nicht is uitgenodigd, neemt al spoedig afscheid van Lubbert en Fijtje en
troont de ongelukkige Lammert mee: hij mag (en moet) haar tot bij Kniertje
begeleiden, maar zal dan op de straat alleen moeten achterblijven.
Situatie 3: Fijtje en Lubbert wandelen samen verder op de kermis (v.941-1136;
Fijtje Goris en Tamme Lubbert).
Uit het verdere gesprek tussen Fijtje en Lubbert vernemen we dat Lammert slechts
uit is op Soetjes geld terwijl ook Soetje het niet zo ernstig meent met Lammert.
Daarbij weet Lubbert Fijtje behendig duidelijk te maken dat hij met haar wil trouwen.
Het meisje, dat slechts wat kermis-vermaak zoekt, heeft er geen oren naar.
Ondertussen is het al elf uur geworden.
Situatie 4: ontmoeting met Fopje, Garnaet-Jongen (v.1137-1152; Fopje,
1
Garnaet-Jongen, Tamme Lubbert en Fijtje Goris) .
Het visverkopertje Fopje drumt door de menigte en prijst luidruchtig zijn waar aan.
Toch mag Lubbert niets voor Fijtje kopen: het zou hen, zo beweert het meisje, maar
al te vlug in opspraak brengen.
Situatie 5: ontmoeting met Besje Krimpers, een verkoopster van Aerd-Akers
2
(v.1153-1196; Besje Krimpers met Aerd-Akers, Tamme Lubbert en Fijtje Goris) .

1
2

Het is niet duidelijk wanneer precies Fopje weer in de massa verdwijnt.
Ook hier is het niet duidelijk waar de situatie eindigt. Uit v.1197 valt wellicht op te maken dat
Fijtje reeds verder wandelde ('schoone Fijtje, nou! waar loopje?').
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Aan het kraam van Besje Krimpers, die aardeikels verkoopt, komt het tot een
kibbelpartij tussen de verkoopster en het brutale Fijtje waarbij Lubbert de oude vrouw
tot bedaren tracht te brengen.
Situatie 6: verdere wandeling van Fijtje en Lubbert en bezoek aan het Binnenhof
(v.1197-1804; Tamme Lubbert en Fijtje Goris).
Vervolgens komen Fijtje en Lubbert aan op het Binnenhof. Ze leveren er duchtig
commentaar op de wandelaars en op de pronk- en praalzucht van de hovelingen.
Het tweetal trekt vervolgens de Grote Zaal binnen waar 'mooye Schilderyen' en
'reyne Krameryen' worden verkocht en waar ook een loterij, de 'Rijffel-loerdery',
1
staat opgesteld . Lubbert droomt hierbij over een liefdesloterij met een meisje, een
vrouw of een weduwe als prijs. Het leidt tot een dispuut over het al dan niet
hertrouwen van weduwen. Geleidelijk gaat het gesprek dan opnieuw over het
hofleven dat met het leven op het platteland wordt geconfronteerd. Tenslotte stelt
Lubbert voor het Binnenhof te verlaten om elders wat eten te zoeken. Maar eerst
voert de wandeling hen nog langs koorddansers, goochelaars en andere
kermisgasten met o.a. buitelende aapjes die een pijp roken. De uitgevoerde kunsten
worden door het tweetal uitvoerig van commentaar voorzien.
Situatie 7: ontmoeting met de Waer-seggende Heydenen (v.1805-2481; Tamme
Lubbert, Fijtje Goris en Waer-seggende Heydenen).
Even verder bespeuren Fijtje en Lubbert een toeloop rond een troep zigeuners
op de hoek van een steegje. De zigeuners willen Lubberts en Fijtjes toekomst
voorspellen. Het meisje dat maar wat graag wil weten wie haar bruidegom zal zijn,
heeft er wel oren naar maar Lubbert houdt een lang betoog waarin de 'Heydenen'
zwaar op de korrel worden genomen. Het boertje beschouwt hen als leeglopers en
kinderrovers die men het best uit het land zou zetten. Als tegenzet debiteren de
zigeuners tal van huis-, tuin- en keukengezegden (bruikbaar voor vrijers, vrijsters,
bruiden en huismoeders) en laten hierop nog een lange reeks 'Sinne-spreucken'
volgen.
Situatie 8: ontmoeting met Meester Kan-Al, Quets-Salver (v.2482-2573; Fijtje
2
Goris, Tamme Lubbert en Meester Kan-Al, Quets-Salver) .
Kort daarna krijgen Lubbert en Fijtje een kwakzalver in het oog die in gebroken
Duits zijn kwaliteiten aanprijst. Lubbert vraagt zich daarbij af of Meester Kan-Al hem
niet van een blauwtje zou kunnen genezen.
Situatie 9: de wandeling wordt verder gezet. Lubbert vertelt over zijn ochtendlijke
sluippartij, Fijtje over een pantoffelheld (v.2574-2857; Tamme Lubbert en Fijtje
Goris).

1

2

We nemen hierbij aan dat Lubberts voorstel om zijn geluk te beproeven in v.1610-1 nog
steeds betrekking heeft op de 'Rijffel-loerdery' uit v.1389 e.v. Er zijn nl. geen aanwijzingen
dat Lubbert en Fijtje de rijfelarij tijdens de tussenliggende verzen hebben verlaten; v.1581
suggereert het tegendeel, evenals v.1595 en 1597.
De situatie laten we hier enigszins arbitrair eindigen in v.2573. Vers 2574 suggereert nl. dat
Fijtje en Lubbert ondertussen al wat verder zijn gewandeld ('al watje lippe // Nou daar strackjes
liete glippen', eigen cursivering).
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Tijdens de verdere rondwandeling vertelt Lubbert hoe hij die morgen buiten Den
Haag Fijtje in een verliefde bui was achternageslopen en beschrijft zijn (boertige)
lotgevallen. Vervolgens doet Fijtje haar verhaal over een discussie voor zijn tirannieke
vrouw de vloer moest dweilen. Het leidt tot een discussie over het dragen van de
broek.
Situatie 10: ontmoeting met Aefje, Koeck-Wijff (v.2858-2941; Tamme Lubbert,
1
Aefje, Koeck-wijff en Fijtje Goris) .
Het tweetal ontmoet nu Aefje van wie Lubbert een koek koopt. In de boertige
scene die daarop volgt, legt Lubbert Fijtje uit hoe ze het snoep-goed in twee moet
hakken.
Situatie 11: verdere wandeling op de kermis, waarbij het gesprek handelt over
het hofleven en de dichtkunst. Optreden van de schutterij (v.2942-3221; Tamme
Lubbert en Fijtje Goris).
Wanneer Fijtje zich herinnert dat ze ooit het prinselijk gezin bij een prachtige
maaltijd heeft gadegeslagen, inspireert dit Lubbert tot een vloeiende lofrede op
Holland. Zijn plotse welbespraaktheid verklaart hij vanuit zijn bezoek aan een
boekenwinkel: de dichtbundels die er lagen, blijken stuk voor stuk werken van Van
de Venne te zijn. Het verhaal vormt meteen de aanleiding tot verdere beschouwingen
over dichters en dichtkunst. Daarop wil Fijtje stilaan naar huis terugkeren, Lubbert
wil evenwel nog het optreden van de schutterij meemaken: het meisje rent dan boos
weg.
Situatie 12: het optreden van de schutterij (v.3222-3291; Tamme Lubbert).
Lubbert beschrijft met veel enthousiasme de optocht van de Haagse schutterij
en merkt pas na geruime tijd Fijtjes verdwijning op. In paniek probeert hij haar terug
te vinden en duwt de kermisgangers hardhandig opzij.
Situatie 13: gevecht van Tamme Lubbert met enkele schooiertjes (v.3292-3377;
Sijmen Gaeuw, Snege Jasper, Tamme Lubbert en By-wesende Kijckers).
Enkele 'Troggel-guyten', Sijmen Gaeuw en Snege Jasper, nemen Lubberts brutale
optreden niet en gaan met de opgewonden boer op de vuist. Ondanks de
aanmoedigingen van de omstaanders delft Lubbert het onder-spit.
Situatie 14: Lammert scheidt de vechtenden. De bedelaartjes onthullen hun
boeventaal en een 'Kramers-Tael' (v.3378-3966; Lammert Gijsen, By-wesende
Kijckers, Snege Jasper, Sijmen Gaeuw en Tamme Lubbert).
Lammert verschijnt nu terug ten tonele. Hij baant zich resoluut een weg door de
menigte en haalt de vechtenden uit elkaar. Pas dan herkent hij de verslagen en
bestofte Lubbert. De boefjes die bijna het hazepad hadden

1

Het precieze begin en einde van deze situatie is niet duidelijk aan te geven. Wellicht breekt
Lubbert in v.2858 het gesprek af wanneer hij Aefje opmerkt, terwijl v.2942-9 waarschijnlijk
worden uitgesproken op het ogenblik dat Lubbert Fijtje bij het kraampje van de
koeken-verkoopster weghaalt.
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gekozen, worden door Lammert tegengehouden. Voor dit boertje dreunt de jongen
een lange lijst met Bargoense woorden op, die door Sijmen wordt aangevuld met
woorden uit de 'Kramers-Tael'.
Situatie 15: ontmoeting met de Ouden Roem-bout. Opsomming van de diverse
soorten leeglopers en relaas over Reyn-uyts boot (v.3967-4855; Ouden Roem-bout,
Lammert Gijsen, Sijmen Gaeuw en Snege Jasper).
Een vriendelijke man, de Ouden Roem-bout, voegt zich bij het gezelschap en
licht Lubbert en Lammert verder in over de snode praktijken van boeven en
bedelaars. Hij doet dit aan de hand van een uitgebreid overzicht van niet minder
dan tweeënveertig verschillende soorten klaplopers. Vervolgens geeft hij een even
uitvoerige opsomming van wie al dan niet is voorbestemd om met de boot van
Reyn-uyt, de patroon van de leeggangers, naar het gasthuis te worden gebracht.
Hieraan voegt hij nog een reeks korte spreuken toe en neemt dan afscheid.
Situatie 16: de boefjes worden weggejaagd (v.4856-4943; Sijmen Gaeuw, Snege
Jasper, Lammert Gijsen en Tamme Lubbert).
Nadat Lammert Roem-bouts woorden heeft aanhoord, scheldt hij de bedelaars
de huid vol. Dezen laten zich echter niet onbetuigd en merken spottend op dat
Lammert nu hun vlooien wel zal hebben gestolen. Daarop worden ze verjaagd.
Situatie 17: Lammert en Lubbert trekken samen verder en belanden in een herberg
(v.4944-5235; Lammert Gijsen en Tamme Lubbert).
Lammert helpt Lubbert het stof van de vechtpartij uit de kleren te kloppen terwijl
het lamentabele boertje vertelt over het optrekken van de Haagse schutterij. Wanneer
Lubbert het echter wil hebben over Fijtjes verdwijning worden de emoties hem te
machtig: het tweetal besluit in een herberg bij het Leidse wagenveer op verhaal te
komen.
Situatie 18: Lammert en Lubbert in de herberg (v.5236-5260; Reyer de Waert,
1
Lammert Gijsen, Tamme Lubbert en Baertje, Waerde-inne) .
Bij de waard Reyer en de eerst wat norse waardin Baertje maken de boeren
goede sier. Ze eten en drinken er lustig op los terwijl Lubbert over zijn liefdesverdriet
maar niet kan zwijgen. Wanneer het tweetal rond half drie besluit af te rekenen,
blijkt Lubberts beurs te zijn ontvreemd: voor Lammert zit er weinig anders op dan
zelf het gelag te betalen.
Situatie 19: verdere wandeling van Lammert en Lubbert (v.5261-6011; Tamme
Lubbert en Lammert Gijsen).
Lammert en Lubbert willen nu Soetje gaan afhalen bij Kniertje Nicht (zie situatie
2). Onderweg houdt Lubbert een lang betoog over enkele honden en over tal van
andere onderwerpen waarbij Lammert hem voortdurend voor de gek houdt. Het
schijnt Lubbert nauwelijks te

1

We nemen hier aan dat de waard en waardin de hele tijd in de gelagzaal aanwezig zijn. Het
is nl. minder relevant voor ons doel om (zo dit al mogelijk is) uit te maken of en waar Reyer
en Baertje opkomen en verdwijnen. Het zou de situatie bovendien onnodig opsplitsen in
kleinere segmenten.
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deren: hij vindt zichzelf heel verstandig en op de hoogte van 'geslepe Saken'.
Situatie 20: ontmoeting met de Botte Slijper (v.6012-6426; Botte Slijper, Tamme
Lubbert en Lammert Gijsen).
Even buiten Den Haag ontmoeten Lammert en Lubbert een scharensliep die er
prat op gaat keien in het hoofd te kunnen wegwerken. Lammert heft daarop zijn
domme metgezel over de schouder en legt hem met het hoofd op de slijpsteen. Bij
het zien van dit komische tafereeltje komen heel wat mensen toegelopen; voor hen
heft de scharensliep zijn slijpersdeuntje aan. Orn de 'Sinne-Koppen' te scherpen,
voegt hij er zelfs nog een hele reeks spreuken aan toe.
Situatie 21: Lubbert neemt afscheid van Lammert (v.6427-6492; Lammert Gijsen
en Tamme Lubbert).
Lammert wil met Lubbert naar Den Haag terugkeren om de opwinding door te
spoelen en Soetje op te pikken. Lubbert verlaat echter zijn gezel zonder te willen
beloven de gemaakte schulden ooit te zullen terugbetalen.
Situatie 22: Lammert bij Soetje en Kniertje Nicht (v.6493-6598; Lammert Gijsen,
Soetje Strijckers en Kniertje Nicht).
Lammert begeeft zich alleen naar het huis van Kniertje Nicht, waar hij een glaasje
krijgt aangeboden. Daarna neemt hij met Soetje afscheid van Kniertje.
Situatie 23: Lammert en Soetje wandelen naar de trekschuit voor Delft
(v.6599-6994; Soetje Strijckers en Lammert Gijsen).
Soetje en Lammert trekken vervolgens naar de vrije natuur. Allerlei onderwerpen
worden ter sprake gebracht: ze hebben het over vogels, over een schilderij met
meer dan dertien dieren, over Soetjes kleding en over Lammerts liefde voor Soetje.
Het meisje bekent daarbij dat ook Vrome Koen, een Delftse brouwerszoon, haar
liefheeft. Lammert pareert meteen met een verhaal over zeven vrouwen die om een
mansbroek vechten, waarmee hij Soetje duidelijk maakt hoe gemakkelijk hij een
ander meisje kan krijgen. Ondertussen is het echter hoog tijd om naar de trekschuit
te gaan: Lammert krijgt zelfs niet meer de kans om nog een huwelijkskoek voor
Soetje te kopen.
Situatie 24: moeilijkheden bij het vertrek van de schuit (v.6995-7276; Oude
Pieter-Prangh, Toe-siender, Schuyte-Baes, Mijn Hartje, Holle Kees, jonghen
Treck-Boef, Lammert Gijsen, Soetje Strijckers, Joncker Meyndert en Hans van der
Haest, vlijtigen Brabander).
Bij de trekschuit staat Pieter Prangh, de opzichter van de schuitvoerders, mensen
voor de tocht naar Delft te lokken, terwijl de schuitbaas Mijn Hartje de jonge trekboef
Holle Kees ertoe aanport om alles voor de afreis in gereedheid te brengen. Ondanks
luid protest van Soetje, moet het meisje met Lubbert vooraan in de boot plaatsnemen.
Al vlug raakt de vrijster in gesprek met haar hoofse buur, Joncker Meyndert. Deze
mooiprater schijnt haar meer te bevallen dan de indommelende Lammert. Wanneer
de boot op meer reizigers blijft wachten, komt het tot een hoogoplopende ruzie
tussen de schuitvoerder, Soetje en Hans van der Haest, een
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koopman uit het Zuiden. Deze laatste windt zich zo op dat hij boos de schuit verlaat.
Situatie 25: de tocht met de trekschuit (v.7277-7524; Soetje Strijckers,
Schuyte-Baes, Mijn Hartje, Oude Pieter-Prangh, Toe-Siender, Gielende jonge
Bedelaers en Joncker Meyndert).
Wanneer Soetje ermee dreigt uit te stappen, steekt de boot eindelijk van wal.
Tijdens de tocht vertelt de schuitvoerder over die andere keer dat een ruzie volkomen
uit de hand was gelopen: de vechtende partijen waren elkaar met huisraad en
boerenalaam te lijf gegaan. Even later legt de schuit aan bij de 'Hooren-bregge'.
Lammert verlaat hier de boot, Fijtje echter blijft liever bij Meyndert aan boord.
Tevergeefs poogt de boer vanop de oever de schuit te volgen: hij kan uiteindelijk
slechts lijdzaam toekijken hoe de boot langzaam in de verte verdwijnt. Inmiddels
heeft Joncker Meyndert vrij spel om Soetje het hof te maken.
Situatie 26: Joncker Meyndert laat Soetje in de steek (v.7525-7732; Joncker
Meyndert, Soetje Strijckers, Schuyte-Baes, Mijn Hartje en Heb-lustigen
1
Lasery-Knecht) .
Wanneer de boot opnieuw aanlegt, betaalt Joncker Meyndert voor Soetje het
vrachtgeld en helpt haar galant van boord. In de verte komt Lammert opnieuw
opdagen: Meyndert wil hem ditmaal niet meer in de weg staan en poogt vlug afscheid
te nemen. Soetje bekent hem daarbij niet van Lammert te houden maar van Vrome
Koen, een Delftse brouwerszoon, die kennelijk ook al komt aangelopen. Toch nodigt
Soetje Meyndert uit om haar de volgende dag een bezoek te brengen. Meyndert
wil er echter niets van horen en laat Soetje alleen achter.
Situatie 27: Soetjes 'Na-klachte' (v.7733-7740; Soetje Strijckers).
Soetje jammert over het onstandvastige karakter van het vrijen: Lammert heeft
ze zelf verstoten, nu krijgt ze op haar beurt van Meyndert het deksel op de neus.
Situatie 28: Lammert opnieuw bij Soetje (v.7741-7798; Lammert Gijsen en Soetje
Strijckers).
Wanneer Lammert bij Soetje is aangekomen, maakt zij hem wijs dat ze slechts
met Meyndert omging om te weten hoe het er bij de adel aan toe gaat. Lammert
wordt echter opnieuw wandelen gestuurd, wanneer Vrome Koen aankomt.
Situatie 29: Lammerts klacht (v.7799-7828; Lammert Gijsen).
Op zijn stok geleund, klaagt Lammert over het droeve lot dat hem te beurt is
gevallen.
Situatie 30: ook Vrome Koen laat Soetje in de steek (v.7829-8040; Vrome Koen
en Soetje Strijckers).

1

Het is niet duidelijk waar Soetje en Meyndert afscheid nemen: bij de schuit of al een eindje
verder. Gemakshalve laten we de situatie eindigen in v.7732; v.7610 en 7638 interpreteren
we dan als een aankondiging vooraf van de aankomst van Lammert, resp. de Delftse
brouwerszoon.
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Vrome Koen maakt Soetje ijverig het hof en stelt haar mooie geschenken, juwelen
en prachtige kleding in het vooruitzicht. Het gesprek mondt uit in een vinnig debat
over de voor- en nadelen van het landleven en het leven in de stad. De discussie
wordt plots afgebroken wanneer in de verte klokgelui het sluiten van de stadspoorten
aankondigt. Koen keert haastig naar de stad terug en laat Soetje, die nu ook deze
vrijer heeft kwijtgespeeld, alleen en bedroefd op het land achter.
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Hoofdstuk 2
De 'In-leydinge'
De 'In-leydinge' tot de Belacchende Werelt verhaalt hoe Jonck-Heer Reyn-Aert op
jacht gaat en tijdens zijn omzwervingen enkele boeren die op weg zijn naar de
Haagse kermis, in het oog krijgt. De gesprekken die hij afluistert en die hij later op
rijm stelt, worden gepresenteerd in de Belacchende Werelt.

§1. De realia
De 'In-leydinge' wordt duidelijk herkenbaar in Den Haag en omgeving gesitueerd.
Reyn-Aerts tocht vangt aan op het Voorhout (v.7); de jonge man verlaat de stad
'voor-by de Maly-Baen' (v.8) en komt vervolgens 'By de steene Water-Molen' (v.10).
Mogelijk betreft het hier de beekmolen, de 'Noort Koren molen' (beide in de buurt
1
van de Zeestraat) of de meer oostelijk gelegen 'malle-molen' . Daarna gaat Reyn-Aert
oostwaarts, richting Wassenaar, en belandt hij via de 'Els' en Eycke Bomen' (v.31)
en de 'Laen' (v.32) bij de 'Landt-Wooninghe' van het 'heerlijck Geslachte van Dorp'
(v.35). Dit buitenhuis was gelegen net tussen het Haagse bos en de duinenrij achter
de Waalsdorperweg (vgl. v. 36: 'by het sant' en i.m.: 'gheplant tusschen het
2
vermakelijcke Haeg-Bosch en blickende Sant-Duynen') . In 1635 beschikte de
bekende Haagse familie over het Huis-te-Dorp in het ambacht van Wassenaar (later
3
de ambachtsheerlijkheid Dorp) . In 1624 kreeg Dorothea van Dorp het vruchtgebruik
4
van haar oudste broer ten geschenke . Later zou Arend van Dorp, de hofmeester
van Frederik Hendrik, een meer luxueuze buitenplaats laten optrekken, net naast
de eenvoudige landwoning. Het complex was, zo blijkt uit een latere aankondiging
uit 1737, omgeven door een 'boomgaerd van omtrent acht morgen' (vgl. v. 37:
'Boogaert-Lant'), een 'vijver en visserije' (vgl. v.38: 'Desen Quant sach vissen
swemmen') en 'nog zes morgen schoon weyland' (vgl. v.37: 'Aen

1
2
3

4

Cruquius 1712, kaart 6, 6 M-N.
Hardenberg 1971, 51 en Cruquius 1712, kaart 10, 7 O.
Van der Aa 1841, 483-5. Over de 'Dorpenwoning' zie verder Hardenberg 1971, 71-9 en
Mensonides s.a., 6-9. Voor verdere archivalia hierover Den Haag, Gemeente-archief, bnr.
O.V.4, Hs. 380, R. Bijlsma, [Aantekeningen betreffende Wassenaar en Zuydwijck; met
inventaris door H.M. Mensonides], nr. IX, 11-2 en Den Haag, Gemeente-archief, bnr. 172,
archief van Oostduin Arentsdorp en Waalsdorp, nrs. 100-2.
Keesing 1987b, 28.
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1

een Wey') . Van de Vennes beschrijving van de omgeving van de 'lieffelijcke/
segen-rijcke/ wel-ghelegene/ roem-waerde Landt-Wooninghe/ ofte Hollands Paradijs'
stemde overeen met de werkelijkheid, verhoogde het arcadische karakter van de
'In-leydinge' en was tevens bedoeld als een galant compliment aan het adres van
het 'edel', 'loffelijck' en 'heerlijck Geslachte van Dorp'. Het gaat om een bekende en
gerespecteerde Haagse familie van Zeeuwse afkomst. Jonker Frederik van Dorp
werd in 1593 benoemd tot generaal-majoor van Zeeland, in 1601 had hij het reeds
tot luitenant-kolonel van een Zeeuws regiment te Oostende gebracht. Zijn zoon
Filips was al zeer vlug opgeldommen tot vice-admiraal van Zeeland. En bij de
geboorte van diens stiefbroer Frederik traden de Staten van Zeeland op als peters.
Ook in Den Haag had de familie Van Dorp een goede reputatie: Arend van Dorp,
zoon van jonker Frederik, heeft jarenlang als hofmeester gediend bij Frederik Hendrik.
En Filips werd na de dood van Piet Hein in 1629 benoemd tot luitenant-generaal
2
van Holland en voerde in die hoedanigheid het bevel over de volledige vloot .
Voorbij de buitenplaats trekt Reyn-Aert vervolgens de duinen in en bespeurt vanop
een 'Bergh om hoogh' (bedoeld wordt een 'Duynen-top') de boeren die naar de
3
Haagse jaarmarkt trekken . Veel verder dan 't Gebiedt van Wassenaer' (v.60) gaat
4
Reyn-Aert niet en al vlug keert hij terug naar Den Haag. Op de terugweg krijgt hij
Lubbert en Fijtje in het oog die zich naar de kermis in de hofstad begeven. Via
''tWage-spoor' (v.67) langs het Haagse bos bereikt het drietal hun bestemming en
mengen zij zich onder het kermisgewoel (v.89-90).

§2. De kadervertelling
Zoals blijkt uit de openingsregels geeft de 'In-leydinge' de start voor het kermisverhaal
van Jonck-Heer Reyn-Aert: 'Den Aen-sienelijcken Leser Sal door In-leydinge
Openinge krijghen en het gevolgh verstaen Door Een Iaght-lustigh Edel longhelinck,
ghenaemt Reyn-Aert'. De 'In-leydinge' schetst dan in verzen het (encadrerende)
vertelkader waarbinnen het (geën-cadreerde) binnenverhaal (de door Reyn-Aert
weergegeven kermisgesprekken) zal plaatsgrijpen.

1
2

3
4

Geciteerd naar Hardenberg 1971, 79.
Over Jonker Frederik van Dorp zie Vogels 1911-37, 448-9, over Filips van Dorp zie Mulder
1911-37, 377-8 en over diens stiefbroer Frederik zie Ruys 1911-37a, 754-6 en de daar
vermelde literatuur. Over Arend van Dorp zie Hofman 1983, 53 en 221, Hardenberg 1971,
71-5 en Mensonides s.a., 6-8. Over Dorothea van Dorp zie o.m. Keesing 1987b, 23-38,
Keesing 1987a, Ruys 1911-37b, 744-5 en Zwaan 1982.
v.48 en 56.
Cf. v.57-8.
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Ook het 'Voor-Beduydsel' had Reyn-Aert als (fictieve) verteller, als 'den Beschrijver
van de Belacchende Werelt' (r.305), aangeduid. Het heet dat de lezer moet luisteren
naar de gesprekken van 'onse Hollandsche dartele Boersche Ieught (...) gelijck het
by eenen Weet-Rijcken wackeren Ionck-Heer Reyn-Aert ten dienste van de
Belacchers, is geplant ende gesaeyt, op de vrye Grondt van den Hollandschen
Thuyn' (r.100-7). En even verder luidt het dat diezelfde lezer moet
'Belacchen (bestandigh, met Verstandt) de dwaelende dwase Jonckheydt
inden Standt van onse volle over-vloedighe Geluckige Gulde Eeuwe die
hier na de Kunste vande voorn: Ionck-Heer Reyn-Aert versierlijck ende
verçierlijck is begrepen, ende tusschen beyden Reden-rijcke verscheyde
Rust-plaetsen gestelt, om den Leser te ververschen met sinne-voedende
By-Spreucken, al-tesamen, na de gelegentheyt vermach' (r.264-73).
Het motief van het afluisteren (Reyn-Aert luistert de gesprekken af en geeft deze
weet) is een bekend gegeven in de klassieke satirische literatuur en komt -mutatis
1
mutandis- o.m. voor in Huygens' door Van de Venne wel meer geïmiteerde Voorhout .
Ook andere elementen uit het kaderverhaal klinken bekend. Het doorbreken van
de schemering, het onrustig dolen (cf. 'om te rusten vande onrust') of het achter
zich laten van de stad om 'sonder vrees en sorgen' op jacht te gaan in de idyllische
2
natuur komen ook elders herhaaldelijk voor .

§3. Reyn-Aert: de woordvoerder van de dichter Van de Venne
Op de functie van de kadervertelling werd tot nu toe nog niet ingegaan. In de eerste
plaats verhoogt deze de verisimilitudo van het kermisverhaal en maakt ze
aannemelijk waarom de verschillende personages in verzen spreken. Reyn-Aert
heeft immers hun woorden 'Langh en breedt op rijm gestelt' en 'Aerdigh op sijn
Boers gespelt' (v.95-6). Daarnaast creëert Van de Venne met de kadervertelling
3
ook meer afstand t.o.v. zijn verhaal . Met de introductie van Reyn-Aert is het immets
niet zozeer de auteur dan wel de jongeling die het kermisverhaal aan de lezer
presenteert. Uiteraard heeft dit te maken met de defensieve houding van de dichter
zoals die in het 'Voor-Beduydsel' tot uiting kwam: alle feilen in het boekwerk worden
nu afgewenteld op Reyn-Aert, 'den Beschrijver van de Belacchende Werelt'.
Daarnaast echter past de introductie van Reyn-Aert eveneens volkomen binnen de
literaire én schilderkunstige traditie van de stedeling die de boeren tijdens hun
feesten, kermissen, carnavalsoptochten en vrijages observeert.

1
2

3

Vgl. Huygens s.a. (Voorhout), 20, v.553-60.
Over het schemermotief De Haan 1923, 13. Over de wandeling buiten de stad: vgl. Van der
Noot 1975, dl.3, 181 en Beening 1963, 49-50. Over het ontsnappen aan de zorgen van de
stadsmens: Lohmeier 1981.
Cf. Van het Reve 1961, 49 en vooral 51.
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Tenslotte biedt de figuur van Reyn-Aert het voordeel dat daarmee een dichter ten
tonele wordt gevoerd. Telkens als Ionck-Heer Reyn-Aert in het 'Voor-Beduydsel' of
in de 'In-leydinge' ter sprake komt, wordt hij beladen met allerlei dichterlijke
eigenschappen die in grote lijnen overeenstemmen met Van de Vennes
kunstopvattingen.
Dit is b.v. het geval wanneer de dichter in het 'Voor-Beduydsel' stelt dat de
eigentijdse 'Geluckighe Gulde Eeuwe (...) na de Kunste vande voorn: Ionck-Heer
Reyn-Aert versierlijck ende verçierlijck is begrepen' (r.269-70; eigen cursiveringen).
Hiermee wordt verwezen naar de inventiviteit van de dichter ('versierlick') en naar
1
de ornatus van zijn dichtwerk ('verçierlijck') . Telkens gaat het om begrippen die
volkomen passen binnen Van de Vennes visie op de dichter en diens poëticale
praktijk. Ook elders in het 'Voor-Beduydsel' heeft Van de Venne het over de inventio
van de dichter ('uyt de Ghedachten' (r.79) en 'mijn Vindinghen' (r.186)) of wordt
Reyn-Aert bedacht met kwalificaties als 'Weet-Rijeken' en 'wackeren' (r.104),
eigenschappen die kennelijk bij de dichter horen. De naamgeving speelt hierbij
uiteraard een belangrijke rol: Reyn-Aert is ongetwijfeld 'Reyn' van 'Aert' en
beantwoordt aan het virtus-ideaal dat aan de kunstenaar werd gesteld.
Meer in het bijzonder in de prozatekst aan het begin van de 'In-leydinge' vindt
men verschillende begrippen die op een goed dichter of op Van de Vennes kunst
van toepassing zijn. Reyn-Aert heeft, 'innigh begaeft met geestigh Verstandt', 's
morgens vroeg de stad verlaten 'om sijn ghenegentheyt te vol-voeden'.
('Ghenegentheyt' verwijst hier zowel naar de jachtlust als naar de kunstige
2
overpeinzingen van de jongeling ). Tijdens zijn wandeling wordt hij 'vergeselschapt
met wackere lust-scheppende Gedachten, die achter-volgende dese Voor-bereydinge
[d.i. de 'In-leydinge'], met Boersche woorden werden by-gebracht, verciert met de
3
Edele Kunst van Wijs-Reden, beneffens 'tgeselschap van de aerdige Af-beeldingen' .
Uit deze passages blijkt dat Reyn-Aert volgens de toen gangbare opvattingen zich
als een volwaardig kunstenaat gedraagt. In de eerste plaats diende deze immers
te beschikken over de nodige aanleg die zich o.m. uitte in eigenschappen as geest,
verstand en lust (voluptas). Ideaal is daarbij dat de geest van de kunstenaar wordt
gekenmerkt door snelheid, levendigheid en wakkerheid omdat precies deze
eigenschappen de inventio stimuleren. Even bepalend voor de aanleg van de
kunstenaar (en uiteindelijk ook voor zijn inventiviteit) is beslist ook zijn lust, d.i.
4
voluptas, de neiging om kunst te beoefenen .

1

De Thesaurus (1573) geeft voor 'versieren' o.m. als equivalent 'adinuenire' en voor 'versierde
dingen': 'chose controuuee, commentum, commentita res, figmentum, inuentum'. Voor
'verçierde reden' wordt het 'Vn parler aorné, Lepida oratio, oratio compta' (Plantijn 1972, Nn3
o

2
3
4

o

v resp. Kk2 v ) Vgl. ook met het Etymologicum Teutonicae linguae: 'ver-siert' betekent daar
'Fabulosus, fictus, confictus', 'ver-ciert' betekent 'Ornatus, cultus, comptus, decorus, expolitus'
(Kiliaan 1972, 602). Zie ook Zijderveld s.a., 371 noot 6 en Miedema 1981, 140 en 1984, 67.
Vgl. v.9-12: 'Als hy daer begbn te dolen // By de steene Water-Molen // Heeft hy sich een wijl
bedacht // Dan op Kunst en dan op Kracht' (eigen cursiveringen).
Eigen cursiveringen.
Miedema 1984, 23-4 en 32, Miedema 1981, 7 en Muylle 1986, 59-67.
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Hoofdstuk 3
De Haagse hofkermis als setting voor de Belacchende Werelt
Van de Venne heeft zijn laatste grote dichtbundel nadrukkelijk gesitueerd 'in't herte
1
van de Wereldt, onder de volle Volck-rijcke Haeghsche Kermis' . Aan de vraag
waarom de auteur nu precies de Hofkermis als setting heeft gekozen, werd tot nog
toe geen aandacht besteed. Dit hoofdstuk zal in de eerste plaats nader ingaan (a)
op de betekenis van de Haagse hofkermis als element van de stadseconomie en
als onderdeel van de ontspanningscultuur, (b) op het voorkomen van de kermis in
de contemporaine (of oudere) literatuur en/of schilderkunst en (c) op het aandeel
van de kermis in Van de Vennes overige literaire en schilderkunstige oeuvre.
Uiteraard mag daarbij de vraag naar de functie van het kermisgegeven nooit uit het
oog worden verloren. Vanuit deze gegevens kan men dan de Hofkermis als setting
voor de Belacchende Werelt nader toelichten.

§1. De Haagse kermis in de eerste helft van de zeventiende eeuw
Tijdens de laatste decennia is het onderzoek naar het Nederlandse kermisgebeuren
in een stroomversnelling geraakt. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar
negentiende- en twintigste-eeuwse kermissen. De schaarse gegevens die men in
de secundaire literatuur aantreft m.b.t. de eerste helft van de zeventiende eeuw,
zijn meestal ontleend aan literaire bronnen, en niet in het minst aan Van de Vennes
2
Tafereel van de Belacchende Werelt.
M.b.t. de Haagse kermis in de zeventiende eeuw blijken vooral Kossmanns
onderzoek naar De boekverkopers, notarissen en cramers op het binnenhof (1932)
en De Riemers summiere en bijwijlen wat warrige betoog in

1
2

'Voor-Beduydsel', r.83-5.
Enkele voorbeelden van de meer recente literatuur over kermissen zijn Keyser 1976, Kermis
1986 en Jansen 1987. Van deze laatste zie ook Jansen 1983. Over de kermis in het algemeen:
Van Alkemade en Van Der Schelling 1732-5, dl.1, 416-52, Van Loon 1743, Winckelman 1776,
Ter Gouw 1873, 80-2, 141-3, 184-6, 200-3 en, over de kermis als marktfenomeen, Feenstra
1983 en Van de Wiele 1988. Afl.2 van jrg.5 (1988) van het tijdschrift Volkscultuur is volledig
gewijd aan de kermis. Een recente bibliografie van kermisliteratuur vindt men bij De Boer
1988. Over de Haagse kermis zie vnl. Schotel 1868-9, dl.2, 294-331, Ising 1878, 163-72, Krul
1891, 194-207, Wumkes 1910, Smit 1930, Francken 1942, 149-63, Zumthor 1959, 210-4,
Van Deurzen 1978-9, dl.2, 47-8, Landwehr 1981, 70-2 en De Vrankrijker 1981, 59-63.
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zijn Beschryving van 's Gravenhage (1739) enig houvast te bieden. Archivalia over
de vroeg-zeventiende-eeuwse Haagse kermis dienen nog grotendeels te worden
ontsloten. Zelf heb ik voornamelijk onderzoek verricht in rekesten, resolutie-, keuren memorieboeken, aanwezig in de archieven van de Haagse magistraat of van de
1
graven van Holland . Aanvullende gegevens kunnen wellicht nog uit de
tresoriersrekeningen, de archieven van armenen weeshuizen, schuttersgilden, enz.
worden opgediept. Een belangrijke lacune zal echter wel altijd door het niet in de
archivalia geregistreerde deel van het kermisleven worden gevormd. Zo beschikken
we nauwelijks over enige gegevens omtrent de omvang van de koopwaar, de
handelsomzet, het bezoekersaantal of de kramers die oogluikend werden toegestaan
of zonder veel omhaal weggejaagd.
Niet alle aangetroffen gegevens komen hier ter sprake. Aan de optocht van de
schutterij of aan het optreden van zigeuners en kwakzalvers b.v. worden niet veel
woorden besteed. Deze figuren en gebeurtenissen komen in hoofdstuk 5 uitvoerig
aan bod.
De Haagse kermis (zo vinden we het o.m. vermeld in Abraham Janssens uitgave
van het Hollantsch Placcaet-boeck uit 1646) wordt voor het eerst geregistreerd in
de toelating van Hertog Willem van Beieren, graaf van Holland, 'ontrent den Jare
veerthien-hondert ende ses', waarbij de Hagenaars het recht verwerven op een
'vrye Jaer-marckt van Paerden, Beesten, ende andere goederen alle Jaers ingaende
2
acht dagen voor Mey-dach, ende gedurende veerthien daghen' . Naast deze
meikermis werd er ook een septemberkermis gehouden, die echter reeds in 1643
3
werd afgeschaft .
Van de twee jaarlijkse kermissen die Den Haag in Van de Vennes tijd kende,
4
heeft de dichter de meest luisterrijke -de mei- of hofkermis- beschreven . Anders
dan in september trok op deze kermis de schutterij uit en werden niet alleen de
gemeentelijke gronden maar ook de grafelijk-heidsgronden (het Binnen- en Buitenhof)
5
met kramen bezet . Op die manier viel de hofkermis zowel onder de bevoegdheid
6
van de Haagse magistraat als van de graaf van Holland (i.c. zijn rekenkamer) .
Vooral financiële overwegingen (het innen van de standgelden) deed beide partijen
hier

1

2
3
4

5
6

In het gemeente-archief van 's-Gravenhage (voortaan afgekort tot G.A.) werd vooral het Oud
Archief (beheersnummer 350) geraadpleegd (voortaan afgekort tot O.A.). De beheersnummers
worden vermeld naar de nieuwe inventaris in De archieven in Zuid-Holland 1983, 293-403.
De oudere inventaris vindt men gepubliceerd in 'tHart 1957. In het Haagse Rijksarchief
(voortaan R.A.) werden vnl. archiefstukken uit de Grafelijkheidsrekenkamer (03.01.27)
geconsulteerd.
Hollandts Placcaet-boeck 1645, dl.1, 241.
G.A., O.A., nr.744 en 748.
De auteur situeert zijn verhaal immers expliciet 'inden aengenamen Mey-Tijt' en al van bij de
aanvang verneemt men dat het gebeuren zich afspeelt op de 'Haegsche Kermis, op het
Buyten-Hoff' (p.1 en p.5; eigen cursivering).
Zie ook De Riemer 1739, dl.2, 438.
Cf. Francken 1942, 154-5 en Wumkes 1910, 15-6.
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strikt aan hun bevoegdheden vasthouden. Illustratief in dit opzicht is het bekend
gebleven voorval waarbij in mei 1621 twee Haagse substituutschouten werden
gedagvaard. Ze hadden zich immers ten onrechte 'mette cramen staande op 't
buyten hoff' ingelaten. De 'proffijten' die zij daarbij van de kramers aldaar naast die
'van die gheene staande op te marct van Den Hage' hadden opgestreken, moesten
1
nu met de rechtmatige verantwoordelijke voor het Buitenhof worden gedeeld .
De kermis zelf begon telkens op 'dieerste sondach nae kruysdach' (3 mei) en
duurde, althans in de eerste helft van de zeventiende eeuw, één week. Telkens
wanneer almanakken hierover foutieve data publiceerden, werd dit door de overheid
2
nauwgezet rechtgezet . De opening van de kermis ging met de nodige luister
gepaard. Een ordonnantie van 5 mei 1634 geeft aan dat het inluiden geschiedde
'mette groote Clocke vant Stadhuijs (...) vrijdaechs voor de Kermes', het uitluiden
3
gebeurde 'vrijdaechs inde Kermesweeck' . Op die manier werd de kermistijd precies
afgebakend en kon de uit de hand gelopen vrijhandel worden beteugeld. De
ordonnantie was immers een rechtstreekse reactie van de overheid op het verzoek
om protectionistische maatregelen vanwege de 'gemeene cramers, ende andere
neringhdoenders' uit Den Haag die zich in hun handel voelden tekortgedaan door
de 'veele buitenluij' die de kermistijd misbruikten om hun koopwaar niet alleen
'eenighe daegen voor de Kermes (...) maar oock dickwels eenighe daegen daer
4
naer' binnen Den Haag aan de man te brengen .
Over de handelswaar die op de jaarmarkt werd aangeboden, zijn we niet goed
ingelicht, net zo min als over de precieze plaatsing van de kramen. De archivalia
vermelden vaak niet veel meer dan dat het gaat om 'coopmanschappen ofte waeren'
5
die zowel op de grafelijkheidsgronden als elders in den Haag worden uitgestald .
Voor de kramen op de gemeentelijke grond mag men zich wellicht een gelijkaardig
aanbod voorstellen als opgesomd in de 'Provisionele naerder order' van 30 april
1627. Deze 'order', die net in volle voorbereidingstijd van de kermis werd
gepubliceerd, regelt het 'staen vande cramen ende andere soo op de oude als
nyeuwe marckten' en somt de diverse handelswaren op die men op de verschillende
plaatsen groepsgewijs kan aantreffen:
'speckcramen', 'meelcramen', 'doode hoenderen, ende ander gevogelt',
'conijnen', 'suyckercramen', 'cramen met hoosen ende andere wollen',
'Lindecramen', 'craemen met laecken', 'zyde ende wolle Laeckenen',
'potten', 'honich',

1
2

R.A., 3.03.01, nr.377, dd. 19 mei 1621. Dit voorval wordt ook vermeld in Smit 1930, 283.

3

G.A., O.A., nr.350, 612, 235r , dd. 5 mei 1634.

4

G.A., O.A., nr.350, 612, 235r , dd. 5 mei 1634.

5

G.A., O.A., nr.350, 612, 190r , dd. 23 april 1625 en R.A., 3.03.01, nr.377 dd. 19 mei 1621.

o

G.A., O.A., nr. 612, 145 v , dd. 13 april 1620. Voor voorbeelden van rechtzetting door de
overheid zie G.A., O.A., nr.619, dd. 13 april 1620, 12 september 1629, 4 september 1630.
o
o
o
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'appelcramen van Spaignien', 'cramen met broot ende bisquyt',
'ijsercramen met nijeuwt ijser', 'cramen met mutsen', 'alrehande froyt',
alderhande houtwerck van mandekens, stoelen en diergelijcke', 'gaeren,
vlas, spelden, naelden, cammen leer ende zeem', 'booter, kaes hoenders,
eyers, duijven ende diergel.', 'oude cleer, schoen, clomp, out ysercramers,
Operateurs, salffvercoopers ende diergelycke', 'groenvercoopers' en
1
'besem, boender ende borstelen vercopers' .
Op het Binnehhof moeten de kramen een ander karakter hebben gehad. De
hofkwartieren, en dan vooral de Grote Zaal, stonden het gehele jaar door open voor
kramen, waarbij de huurders zich zeker reeds in het begin van de zeventiende eeuw
hadden verenigd in een soort corporatie die als dusdanig door het Hof werd erkend.
Vond men er in het begin van de zeventiende eeuw nog handelaars allerhande, in
de jaren vijftig hadden de boek- en kunstverkopers duidelijk een overwicht behaald.
Terwijl Kossmann er voor het jaar 1607 twee brillemakers, twee messemakers, één
knoopmaker, één kistemaker en vier boekverkopers telde, stonden er in 1656 reeds
2
zeven boekverkopers tegenover slechts vier andere kramers ingeschreven . Naast
deze vaste kramers probeerden verschillende andere schilders, boek- en
prentverkopers om gedurende de kermisweek een plaatsje op het Binnenhof te
verkrijgen. Overbezetting zorgde voor talloze geschillen, zoals valt op te maken uit
een advies aan de Rekenkamer n.a.v. het verzoekschrift ingediend door Jan Pietersz.
Berendrecht, 'cunstdrucker, bouckverkoper ende burger tot Haerlem' (12 december
1623):
'UE sal wel gelieven te verstaen, als dat opte kermissen van de Haege
veel ende verscheyde luyden comen opte Witte Gelderye staen met
schilderyen, cunst-platen als boucken, sonder eenige recognitie te
betaelen, alsoe onder henluyden veel verscheyde questien quamen te
ontstaen om de eerste ende beste plaetsen te hebben; om welcke questien
weych te nemen, soude gaerne gesien hebben, dat alle de voorstanders
op elcke kermis daerom geloten souden hebben, 'twelck niet en heeft
3
connen vallen' .
Buiten het gevarieerde aanbod van allerhande, voor een jaarmarkt typische
handelswaar, bood de Haagse hofkermis de bezoeker nog talrijke attracties aan.
Gcgevens hierover vindt men in de verzoekschriften (m.b.t. het vertoonde
amusement) die elk jaar opnieuw bij de overheid werden ingediend. Het kon daarbij
gaan om het onschuldig ten toon stellen van één of andere rariteit, maar ook om
het aan de kijklustigen prijsgeven van personen met fysieke afwijkingen; vergelijk
b.v. Huygens' beschrijving van een rariteitenkabinet waarin (a) een dwerg en (b)
een meisje zonder armen werden vertoond:
(a) Die ruim het hoofd van een volkomen man had,
Maer buyck en dijen en been van een span had,

1
2
3

o

G.A., O.A., nr.350, 612, 203v , dd. 30 april 1627.
Kossmann 1932, XV.
Kossmann 1932, 68-69.
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Een reus in 't Aepenland, die in een munnicksmouw
Of in een visschers hoos zijn herberg vinden sou.
(b) Een meyt, die, armeloos gebooren,
Uyttartte met de voet de beste naysterslooren,
Stack draên door 't naelden oogh en naeyde wacker heen
1
En wat daer vingers doen, die vaerdigh met de teen .

Voorbeelden vindt men ook in archivalische bronnen. Op 5 mei 1630 bereikte het
Hof van Holland het verzoek 'te mogen laten sijn [d.i. zien] seeckere jonghe dochter
2
ver boven haar leeftijd opgewassen' . En in april 1641 staat de overheid toe dat door
een zekere Jan Claes van Amsterdam 'een kindt oudt 8 iaren noijt gegeten hebbende'
3
op de kermis wordt vertoond . Een dergelijke toelating 'omme eenige constige
wesens te mogen op de aenstaende kermisse voorstellen' verkreeg ook David
4
Lingelbach op 23 april 1636 .
Ook voor andere voorstellingen werden herhaaldelijk rekesten bij de magistraat
ingediend. Zo krijgt een zekere Cornelis Janss. uit Neurenberg de toestemming om
een 'constelijck instrument te verthonen' (1632). Boudewijn Boudewijnse uit Leiden
mag zijn 'fontainwerck (...) op het buijten hoff alhyer (...) verthoonen geduijrende de
aenstaende kermisweeck' (1637) en ook Emanuel Pirck zal een plaatsje toegewezen
5
krijgen 'om een seecker cabinet te laten syen' (1642) . De archivalia omtrent deze
spektakels zijn niet steeds even expliciet: wat er b.v. zo vreemd was aan Maerten
6
Bragges paard dat op de kermis van 1646 zou worden getoond, wordt niet vermeld .
Trekpleisters op het Buitenhof waren ongetwijfeld de acrobatenstands met
'corendanssers', 'constenaers van springen' en 'volteseerders'. Vaak zijn er voor
7
een zelfde kermis één, twee of zelfs vier aanvragen bewaard gebleven . Een aantal
blijken vaste klanten te zijn. Jan Damen vinden we niet alleen terug op de hofkermis
van 1624, maar ook op de kermissen van

1
2
3
4
5
6
7

Geciteerd naar Wumkes 1910, 30.
o

G.A., O.A., nr.350, 49, 118v , dd. 5 mei 1630.
G.A., O.A., nr.124, 202, dd. 30 april 1641.
G.A., O.A., nr.350, 124, 62, dd. 23 april 1636.
G.A., O.A., nr.350, 123, 240, dd. 24 september 1632; nr.124, 102, dd. 9 mei 1637; nr.124,
221, dd. 25 september 1642.
G.A., O.A., nr.350, 124, 299, dd. 27 april 1646. Vgl. ook met nr.350, 124, 141, dd. 5 mei 1638.
Een overzicht betreffende de Hofkermis in de periode 1630-1636: 1630: Ulrich Harsberch
van Magdeburch, 'coorendansser' (G.A., O.A., nr.123, 151) en Willem Philips van Amsterdam,
'corendanser' (G.A., O.A., nr.123, 152); 1631: Jan Willemse en Nicolas Luts, 'beijde burgers
binnen Amsterdam, coorendanssers' (G.A., O.A., nr.123, 190), Christiaen en Hans Toll,
'koordendanssers' (G.A., O.A., nr.123, 190) en Pieter Hoevermans, 'coordendanser' (G.A.,
O.A., nr.123, 256); 1633: Jacob vande Minne, 'corendansser' (G.A., O.A., nr.123, 257); 1636:
Jan Damen van Amsterdam, 'coordendansser' (G.A., O.A., nr.124, 62), Philippe Camps 'dict
Cordenspringer & Volteseerder van syne Mat van Vranckryck' (G.A., O.A., nr.124, 202).
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1636, 1637, 1638 en 1641. Afkomstig uit Amsterdam had deze acrobaat zich vanaf
1638 in Den Haag gevestigd. Zijn beroep droeg hij over aan Hans Damen die op
1
zijn beurt in 1646 een rekest om te mogen 'coordedanssen' indiende . Over de
grootte van de gezelschappen kan men slechts gissen. Naast individuele entertainers
zullen ook grotere beroepsgezelschappen de Haagse kermis hebben aangedaan.
We denken hierbij aan Jacob Brouwer 'cum suis' uit Den Haag, en vooral aan de
2
compagnie 'Engelsche corendanssers' onder leiding van Thomas Pegel .
De optredens van poppenspelers, 'caemerspeelders' en 'commedianten' behoorden
evenzeer tot de vermakelijkheden. En opnieuw vallen er individuen en groeper die
herhaaldelijk de Haagse kermis hebben opgevrolijkt, aan te wijzen. Voor de
meikermis van 1626 dient de Amsterdammer Evert Evertse een rekest in voor een
plaats op het Buitenhof. De magistraat reageert welwillend maar bedingt dat de
suppliant 'gehouden sal vvesen de gaten die hy sal doen, weder te stoppen' en dat
hij ten behoeve 'vande arme weesen vanden Haghe (...) twaalf guldens' dient te
betalen nog 'voor ende aleer hij jetwes begint te timmeren'. In 1632 is Evertse
opnieuw in Den Haag, ditmaal op de septemberkermis met een poppenspel; en op
5 mei 1638 wordt hem toegestaan dat hy 'syn const (wesende t sp[el] vande
Verovring van Breda.) geduyrende de aenstaende kermis weeck alhijr publyckelyck
3
sall mogen verthonen ter plaetse daer 't hem aengewesen salle worden' . Een andere
figuur uit de dertiger jaren was Jacob Ryckers van Amsterdam, een 'spuelder met
4
popgens' . In die periode maakte de Rotterdammer Willem Martense op beide
kermissen eveneens furore met o.m. de opvoering van het gelegenheidsspel over
5
de 'verovering van s Hartogenbosch' . Een toneelspel, een stille vertoning of gewoon
een rariteit moet de attractie van Jacob Jehuda Leon op de meikermis van 1646
zijn geweest; de overheid verleent hem dan consent om 'den tempel Salomons (...)
6
te laeten sien' .
Groepen van Engelse toneelspelers hebben zowel de mei- als de septemberkermis
gefrequenteerd. Een enkele keer wordt hen zelfs expliciet een plaats op de Grote
Zaal ingeruimd: m.n. op 16 september 1620 wordt aan de 'Engelsche Comedianten
Dienaers vande Hartoge van Brunsweyck (...) geconsenteert (...) haer comedien te
mogen spelen de tyt van veerthien daegen, ende dat inde plaetse genaemt de saele,
mits dat die eenig gelts voort

1
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6

Voor het rekest uit 1624 zie G.A., O.A., nr.122, 150. Voor het verzoekschrift van Hans Damen
uit 1646 zie G.A., O.A., nr.124, 299. Zie verder over Jan Damen in de vorige noot.
G.A., O.A., nr.124, 201, dd. 27 april 1641.
R.A., 03.01.27, nr.395, dd. 30 april 1626; G.A., O.A., nr.123, 241, dd. 24 september 1632 en
G.A., O.A., nr.124, 142, dd. 5 mei 1638.
G.A., O.A., nr.123. 165, dd. 20 september 1630 en G.A., O.A., nr.123, 241, dd. 24 september
1632.
G.A., O.A., nr.123, 94, dd. 23 september 1628; G.A., O.A., nr.123, 192, dd. 1 mei 1631 en
G.A., O.A., nr.123, dd. 20 september 1631.
G.A., O.A., nr.124, 299, dd. 30 april 1646. Vgl. ook Albach 1991.
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gebruyck vande voors. plaetse sullen hebben te accorderen'. In de meikermissen
van 1629 en 1646 wordt eveneens melding gemaakt van Engelse komedianten die
1
mits het betalen van een som aan het weeshuis hun kunsten mogen vertonen .
De kramers waren gehouden aan allerlei praktische verplichtingen die een vlot
en veilig verloop van de kermis moesten garanderen en die de op de standplaats
aangerichte schade tot een minimum herleidden. De hierna volgende citaten
(ontleend aan rekesten en consenten) zijn zeker geen alleenstaande gevallen: het
gaat om stereotiepe formuleringen waarbij enkel de naam van de suppliant voor
enige variatie zorgt. Een vrije keuze van zijn standplaats had de kramer niet: het
oprichten van de tenten gebeurde 'ter plaetse daer 't hem vanwegen de magistraet
2
aengewesen sall worden' . Daarbij is de suppliant gehouden 'soe verre vande
boomen te blijuen dat de selue daer door nijet beschadicht en sullen werden, & de
plaetse (...) ruijm [te] laten dat de schutterye bequamelijck haer passagie mach
3
hebben' . En verder wordt hem bij vertrek bevolen 'de gaten die hy sal doen, weder
4
te stoppen' . Vanuit een zelfde bekommernis krijgen de schilderijverkopers op het
Binnenhof opdracht 'geen spykers ofte gaten inde muyr te maecken ofte slaen'.
Bovendien zijn zij 'gehouden (...) sparren ende latten te setten, omme hare
5
schilderyen ende const opte hangen ende ten thoon te stellen' . Bovenop het
6
staangeld is de kramer verplicht een som extra te betalen voor de lasten bij het
reinigen van de standplaats na vertrek. Op 26 april 1631 wordt Jan Janss. van Rijn,
'schoonmaker vant pleijn van tbuijten-hoff', consent verleend - het wordt vernieuwd
in 1633 - om
'ten reguarde vande grote moeijten, die hij jaerlicx doet, naer de kermisse
van 's Gravenhage int reijnigen vant pleijn van tselve hoff naer tvertreck
vande cramen, aldaer gestaen hebbende, van ijder craem opt voorseide
7
pleijn comende voortaen sal genieten, ende ontfangen een stuijver' .
In deze schets van kramers tijdens de kermis in het zeventiende-eeuwse Den Haag
is de schare van venters, speellieden, colporteurs, zigeuners en andere reizende
lieden die zich voortdurend tussen de kramen moeten hebben gewrongen,
weggelaten. Van hen vinden we maar weinig sporen in de officiële bescheiden terug.
Wel kennen we de vergeefse klacht uit 1620 van de 'gemeene cramers (...) op de
groote sale' over de 'vreempde Fransche Marschcramers' die (en dit niet alleen
tijdens de kermis) 'dach aen dach te

1
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G.A., O.A., nr.21, 172-3, dd. 16 september 1620; G.A., O.A., nr.49, 84-5, dd. 30 april 1629
en G.A., O.A., nr.124, 295, dd. 11 april 1646. Over de Engelse komedianten in de Nederlanden,
zie Bolte 1893, Bachrach 1970 en Albach 1977, 19-21 en 57-8.
G.A., O.A., nr.124, 140-1, dd. 5 mei 1638.
R.A., 03.01.27, nr.395, dd. 9 mei 1626.
R.A., 03.01.27, nr.395, dd. 30 april 1626.
Geciteerd uit Kossmann 1932, 79.
o o

R.A., 03.01.27, nr.167, fol.269r -v , dd. 28 februari 1630.
o

o

R.A., 03.01.27, nr.167, fol.333v -334r dd. 26 april 1631 en R.A., 03.01.27, nr.168,
o

fol.82v , dd. 11 april 1633.
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Hove voorstaen ende daerbeneffens mette Paryssche Cramerie inde dosen onder
1
haer armen huys in huys uyt gaen' . Over speellieden horen we onrechtstreeks bij
de dood van prins Maurits in 1625; dan worden niet alleen de 'cramen
coopmanschappen ofte waeren' van het Binnen- en Buitenhof gebannen maar ook
2
de luidruchtige 'pypen, trommen, trommelen, ende diergelijcke' .
Een andere belangrijke kermisactiviteit is de optocht van de Haagse schutterij.
Een artikel uit de ordonnantie op de Elaagse schutterij (1617) bepaalde immers
'Dat alle meysche kermistijden op alsulcken dach als byde Magistraet sall
worden geordonneert ende den schutters by publicatie gedenunchieert,
by alle de schutteryen wapenschouw gedaen sall worden, ten waer de
3
magistraet t'selue nydt goet en vonden' .
In de praktijk was de optocht een strikt beregeld gebeuren dat telkens op de eerste
4
maandag van de meikermis werd gehouden . Verder zullen we dieper ingaan op
5
deze schuttersoptochten en hun specifieke functie .
De hierboven getypeerde hofkermis beldeedde een bijzondere plaats binnen het
economisch bestel en binnen de stedelijke feestcultuur. Daarbij fungeerde de kermis
6
op beide gebieden tot op zekere hoogte als uitlaatklep . De kermis als vrije jaarmarkt
ging immers steeds gepaard met een uitzonderlijk opheffen van de vele
protectionistische maatregelen waarmee de stedelijke burgerij haar handel wenste
te omringen en te beschermen. Enkele concrete voorbeelden tonen dit duidelijk
aan. Zo dringt de corporatie van huurders op het Binnenhof er in 1620 bij de overheid
op aan om beschermende maatregelen tegen de concurrerende 'vreempde Fransche
Marscramers' te nemen. De corporatie verzoekt even duidelijk als beslist
'omme alle deselve Fransche merschluyden ende andere voorstaende
vreemde cramers het voorstaen buyten de ordinaris kermisse, eerst int
vrundelyck te interdiceren, ende ingevalle syluyden echter in haer
cramerye ende hyer ende daer te lopen volharden, hare goederen ende
7
waren goede pryse te maecken' .
Een ander voorbeeld is in dit verband niet minder relevant en toont duidelijk aan
hoe de gilden steeds weer aandringen op beschermende maatregelen tegen
concurrentie van buiten af en hoe de overheid er gemakkelijk toe werd bewogen
om deze protectie het hele jaar door (de kermistijd uitgezonderd) ook daadwerkelijk
te verlenen. In Den Haag zorgde de

1
2

Geciteerd naar Kossmann 1932, 132.

3

G.A., O.A., nr.612, fol.97v , dd. 18 maart 1617.

4

Zie b.v. G.A., O.A., nr.612, fol.226r , dd. 18 april 1631; G.A., O.A., nr.612, fol.229v , dd. 8
mei 1632.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 6.
Over de ventielfunctie van de feestcultuur zie o.m. Pleij 1983, 51-62.
Geciteerd naar Kossmann 1932, 132 (eigen cursivering). Dat de overheid in dit geval
geen consent verleende, doet geen afbreuk aan ons betoog.

5
6
7

o

G.A., O.A., nr.612, fol.190r , dd.23 april 1625.
o

o

o
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Hofgrond daarbij voor een specifieke situatie: de Haagse magistraat had er geen
jurisdictie en de gildebrieven konden er geen aanspraak maken op rechtsgeldigheid.
De gilden hingen hier af van de goedgunstigheid van het Hof, en meer bepaald van
de Rekenkamer. Omwille van deze particuliere toestand dienden deken en hoofdman
van de Haagse St.-Lucasgilde op 17 april 1632 een verzoek in bij de 'Ed. Heeren
van de Reeckeninge in Hollant'. Adriaen van de Venne ondertekende als hoofdman
mee het rekest. De gildeleden verwijzen naar de 'loffelycke gildebrief' die de Haagse
magistraat hen had verleend 'tot maintienement van haere gerechticheyt, opweckinge
ende aenwassinge vande jonge aencomende liefhebbers van de schildersconste'.
Nochtans moet de gilde vaststellen dat
'eenige cramers, bouckvercoopers ende anderen, op de Saele met haere
cramen voorstaende ende niet int gilde wesende, door indirecte middelen
d'selve soucken te infringeren ende infructueux te maecken (schijnende
te schuijlen onder UEMo vleugelen), meenen den Haege niet subiect te
sijn, hen onderstaen van alle plaetsen te becommen ende hen laten
toeseynden verscheiden const ende schilderijen, die dickmael aldaer niet
en konnen vercocht off verhandelt werden, ende d'selve opde Saele voor
haere winckels openbaerlijck te coop hangen, veylen ende vercoopen
sonder de supplianten te willen kennen, ende veele luyden d'selve konst
(doch met groot bedrogh, ende veel tyden maer copien ende vodden
synde) voor treffelycke kunst vercoopen ende bedriegen; daerdoor niet
alleen de plaetse vanden Haege de neeringe ende treek van de konste
maer oock t'broot uijt de mont van de goede ingesetenen en de borgers
benemende, waerdoor soo veel d'affectie ende neeringe van de const
alhier daerdoor vergaet, maer oock mede die aencomelingen ende tot
deselve konst haer begeven, eenen onlust ende afkeer daervan krijgen
om alhier langer haer residentie te houden, siende dat door soodanige
middelen haere kunst, die sij met groote costen ende moeyten, bearbeijt
ende becoomen hebben, tot decadentie, jae tot nijet compt, ende
oversulex daerdoor geen werck becoomende (alhoewel hier ingeboorne
ende burgers kinderen sijnde) van hier vertrecken op andere plaetsen,
daer de konst in meerder estime ende de keuren beter gehanthaeft
werden, op hoope van avancement ende haere const met meerder eere
ende prouffijt te mogen oeffenen, t'welck geschapen is meerder ende
meerder te sullen toenemen, soo daerinnen niet en wert versien, tot al te
grooten generalen schade van dese plaetse, die deur geheel Europa soo
is vermaert, ende particuliere schade vande goede ende getrouwe
ondersaten alhier'.
Het advies dat de Rekenkamer op 5 mei 1632 bij Jon. van Luchtenburgh over deze
kwestie inwint, benadrukt de autonomie van de grafelijkheidsgrond, maar brengt
toch begrip op voor de klacht van de gildeleden. De vrijheden van de kermis dienden
echter wel gewaarborgd te blijven:
'voor eerst dat alle plaetsen, binnen den Hove sijnde, soe opte Sael, Witte
Gaelderije als mede opt Binnen Hoff de regierders vanden Haege niet
subject en is, sulcx den gildenbrief bij die vanden Haeg verleent aen
voors. gilde tot prejuditie van UE authoriteyt niet en can sijn, sulex UE
vrij is staende om opte Groote Sael, Witte Gaelderije, alsmede op 's Hooffs
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geraden sal sijn te doen, dat alles sonder kennisse van die van den Haege
(...). Dan nochtans om t'voors. gilde te benefieeren, opdat de kunst alhier
soude mogen floreren, Soe soude after mijn advijs sijn, dat men henluyden
soude by acte moegen gunnen, dat voortaen geene schilderyen, buyten
8 daegen voor ende naer de kermisse, souden op Hooffs gront tsij by
openbare opveylinge ofte voorstaen vercoft werden op verbeurte van de
schilderijen, ofte die sulcxs souden willen doen, dat d'selve gehouden
soude sijn, mede te comen ende coopen t'voors. gilde, opdat daerdoor
de jonge aencomende meesters, die alsus om de sobere neringe, die
door de jaerlijcxse voorstaenders vertrocken sijn, weder souden moegen
comen, waerdoor de schilderconst alhier mede in renome soude mogen
comen, gelick d'selve in renome is soe binnen Delff, Leyden, Amsterdam,
Uytrecht als noch op veele verscheyde andere plaetsen, soe in dese
1
geunieerde Provincien als daer buyten' .
Niet alleen maakte tijdens de kermisdagen het economisch protectionisme plaats
voor een ruimere vrijhandel, ook op ontspanningsgebied werden de teugels minder
strak gehouden. De toegeeflijkheid van de overheid wordt onmiskenbaar geïnspireerd
door de dwingende eis van de kermis: consenten worden verleend onder het motto
'alsoe de kermissen mede haere vercierselen moeten hebben' en op voorwaarde
2
dat alles 'met eren geschiet' . De gedachte dat het optreden van b.v.
toneelgezelschappen en poppenspelen het armen- en weeshuis financieel voordeel
opbracht, zal wel menig geweten hebben gesust. Het zou interessant zijn te weten
waar de grens voor de eerbaarheid bij de attracties werd gelegd. De oogst aan
archivalia op dit gebied is echter vrij gering. Wel kan men in dit verband wijzen op
de reacties vanuit godsdienstige hoek op de kermis (waarover verder meer) of op
het verbod van de Staten van Zeeland in het algemeen om 'Kamerspeelen, Poppen
3
en Aessackspeelen, Rijflerijen, Loterien' te houden . Wellicht lagen dergelijke
vermakelijkheden op de grens van het toelaatbare. Typerend in dit verband is het
feit dat het Haagse Hof het in april 1620 nodig achtte om de burgemeesters van
Den Haag bij zich te ontbieden omdat dezen
'geconsenteerd zoude hebben datter jegens de aanstaande kermisse
een Loterije off rijfelarije soude wesen, ende alsoo daar meede 't gelt uijte
gemeente word getrocken ende de gemeene man van haar hantwercken
worden gediverteert, de jonge heeren tot debauche verweckt, veel
oprechte eenvoudige christelijcke gemoederen daerinne geargert, ende
de gantsche republijcke geblameert wordt, ende daaromme ende omme
4
andere Redenen nijet en behoort toegelaten te worden' .
Of de burgemeesters aan deze terechtwijzing gevolg hebben gegeven, is niet
bekend. Later hebben dergelijke loterijen en rijfelarijen wellicht wel dege-

1
2
3
4

Geciteerd naar Kossmann 1932, 134-6 (eigen cuisivering). Het consent waarin het
advies werd gevolgd, werd gedateerd op 21 mei 1632.
Geciteerd naar Kossmann 1932, 69-132.
Wumkes 1910, 47.
R.A., 3.03.01, nr.377, dd. 30 april 1620.
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lijk plaatsgevonden. In Van de Vennes Belacchende Werelt wordt althans een rijfelarij
beschreven en door het boerenpaar uitvoerig van commentaar voorzien. Ook
sommige van Van de Vennes kermisschilderijen worden aan de hand van het
1
loterijmotief opgebouwd .
Vanuit de hierboven in tweevoudig opzicht gesignaleerde ventielfunctie valt het
ook licht te begrijpen dat de kermis onder geen beding of hooguit in zeer
uitzonderlijke omstandigheden kon worden afgesteld. Zelfs de dood van prins Maurits
op 23 april 1625 heeft de feestelijkheden niet grondig in de war kunnen sturen;
dezelfde dag nog beval de Haagse magistraat
'dat opde aenstaende kermis nyemandt (...) met eenige cramen
coopmanschappen ofte waeren hoedanich die soude wesen, sal mogen
voorstaen ofte de zoene vercoopen opt buyten ofte binnenhoff, maer
daermede sullen moeten voorstaen int Voorhout alhier ter plaetse te
2
designeren, ende aen te wysen' .
Uit eerbied voor de door het Hof in acht genomen rouwperiode na de dood van
3
Frederik Hendrik op 14 maart 1647, worden gelijkaardige maatregelen getroffen .
Slechts een enkele keer, m.n. in 1624, wordt de septemberkermis afgesteld als
gevolg van de dreigende epidemie die tijdens de vorige maanden in de republiek
al zoveel slachtoffers had germaakt. Op 14 september van dat jaar vernemen de
Hagenaars dan ook dat
'ter voorkoming dat de pestilentaale ziekte waarvan den Haag nog
genaadig niet is geinfecteerd door de groote confluentie van menschen
bij de aanstaande kermis, niet worde voortgezet, er dit jaar in het geheel
o

geen Haagsche kermis, die anders op den 22 dezer zoude geweest zijn,
zal plaats hebben.'
Tot deze maatregel werd alvast niet lichtvaardig besloten. Het bevelschrift verwijst
nl. naar eerdere, mildere beslissingen (wellicht met het oog op de meikermis van
dat: jaar) toen
'bij (...) afflictie van billenen de jngeseetenen van naburige steeden is
genotificeerd van sig te onthouden van op de kermis of ordinaire
marktdagen met eenige haarer waaren ter markt te koomen, sonder
behoorlyk beschyd van de Gerechte haarer residentie, dat haar wooning
of de plaatsen waar zij haar koopmanschap zijn houdende van de heete
4
ziekte niet besmet zijn, of binnen ses weeken geweest zijn' .
Heeft de bovenstaande schets van de Haagse kermis aangetoond dat de
kermisviering in Den Haag door de stedelijke overheid uit goed begrepen eigenbelang
niet alleen werd gedoogd, maar ook in stand gehouden en gestimuleerd, toch moeten
we volledigheidshalve nog wijzen op een meer
1
2
3
4

Zie hierover verder: dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 2.
o

o

G.A., O.A., nr.612, fol.189v -190r , dd. 23 april 1625.
Zie De Riemer 1739, dl.2, 438-9.
G.A., O.A., nr.619, dd. 14 september 1624. Op 22 januari 1625 tracht Huygens in een
monosyllabisch gedicht zijn vriend J. van der Burgh ertoe over te halen om het zwaar
door de pest geteisterde Leiden te verlaten en in Den Haag een veilig onderkornen te
zoeken (Huygens 1892-9, dl.2, 105-6).
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kritische houding t.o.v. de kermis in bepaalde predikantenkringen. De Zierikzeese
en Middelburgse predikanten, G.C. Udemans en W. Teellinck, waren in dit opzicht
de spreekbuis van vele van hun collega's. In 1610 publiceerde Udemans te
Middelburg zijn Tractaet vande Bacchus-feesten, een Nederlandse vertaling van
het al wat oudere werkje De feriis bacchanalibus (Bazel 1570) van de Marburgse
1
theoloog en hoogleraar Andreas Hyperius . Uit het voorwoord dat Udemans aan de
eigenlijke vertaling liet voorafgaan, vernemen we dat hij tot de Bacchusfeesten
'Soodanige dagen (...) diemen noemt S. Maertens, S. Nicolaes, nieuwe Iaers, dry
Coninghen avonden, Floren ofte verloren maendach, ende insonderheyt
2
Vastelavonden ende Kerremissen' rekende . Dergelijke feesten zijn ook het mikpunt
van Willem Teellincks meer dan een decennium later verschenen Gesonde bitterheyt
3
voor den VVeelderighen Christen (1624) . Overigens mag men niet concluderen
dat dergelijke geschriften alleen maar in de Zeeuwse gewesten zouden hebben
gecirculeerd. Teellincks tractaat b.v. was wel te Middelburg bij Hans van der Hellen
gedrukt maar werd in opdracht van de Amsterdamse uitgever Marten Iansz. Brandt
gepubliceerd.
Dat de onvrede van vele predikanten met de kermisviering nu net door twee
belangrijke vertegenwoordigers van het Zeeuwse piëtisme en dé voorlopers bij
uitstek van de Nadere Reformatie onder woorden wordt gebracht, hoeft niet te
verwonderen. Hun gerichtheid op de innerlijke en uiterlijke vroomheid, hun aandacht
voor de praxis pietatis, hun afkeer van de laatste katholieke restanten binnen het
calvinisme en de sterke invloeden vanuit het (Engelse) puritanisme maakten voor
hen de kermispraktijk (die oorspronkelijk terugging op een Rooms gebruik)
onaanvaardbaar. Beide traktaten beklemtonen dan ook dat 'de kermis-feesten, noch
4
een schadelicke wortel der Paepscher Afgoderie zijn' . Udemans ziet de oorsprong
van de kermis in bepaalde Joodse feesten die aanvankelijk 'met eerlicke vreucht'
werden bedreven maar waarbij later 'veel Pauselicke superstitien, ende Heydensche
gulsicheden zijn bygelapt'. Waarin die 'superstitien' dan wel bestonden, wordt verder
verduidelijkt:
'Men viert de Kerremissen niet ter eeren van Godt, maer van dien Sant,
die Patroon is van die oft die Kercke (...). Men doeter oock sekere
solemnele Missen (...) oock Processien ende Ommegangen metten
broot-Godt ende sulcke gruwelicke superstitien meer, die den Ioden niet
5
bekent en waren' .
Daarnaast willen beide tractaten aantonen 'dat de selve Kermis-feesten, soo
jammerlicken met veelderley erghelijcke toe-vallen besuydelt ende verwert ligghen/
6
dat het onmoghelick is/ de selve daer van te suyveren' . Udemans

1
2
3
4
5
6

Meertens 1936, 93. Cf. verder Udemans 1610.
o

Udemans 1610, A3r .
Over deze bundel zie: Op 't Hof 1990.
o o

Teellinck 1624, iiijr -v .
o

o

Udemans 1610, A4v ,-A5r .
o

Teellinck 1624, iiijv .
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heeft het daarbij over zodanige 'gulsicheyt, dronckenschap, ongheregheltheyt ende
1
wulpscheyt (...) dat het qualick te vertellen is' . Steeds weer (en daardoor met des
te meer overtuigingskracht) schildert Teellinck in krasse bewoordingen de excessen
bij het vieren van de kermis:
'Soo haest als de baniere deser godlooser Hooch-tijden eens verheven
is; soo machmen stracx sien de gheheele plaetse als in een oproer/ vol
van getier/ gebaer/ ende vleeschelick geraes/ regelrecht strijdende tegen
de maniere van doen onses Heeren' (p.17).
'Wat is daer anders te siene/ dan aen d'een zijde van de strate/ pijpe ende
fleuten/ danssen ende springen; aen d'ander zijde tuysschen ende
dobbelen/ kijven ende vechten: voor u moogt ghy sien Hanen trecken/
Tonnen af-steken/ Gecken met bellen/ ende allerley ravotterye; achter u
moogt ghy hooren sweeren ende vloecken, roepen ende tieren; ende
overal aen alle kanten/ waer dat ghy oock u oogen slaet/ so moogt ghy
vernemen allerley wulpsicheydt/ dertelheydt/ lichtveerdicheyt/ ende
overdadicheyt' (p.18).
'Jae de menschen zijn soo vernickert op dese Kermis-vreuchden, datmen
bevint dat verscheyden huys-houdende luyden, die het soo ruym niet en
hebben/ als andere/ liever hare noodige pandekens in den Lombaert
draghen/ dan dat sy gheen Kermisse houden en souden. Ende eenighe
jonghe leckers/ worden dan oock bevonden hare ouderen het geit
t'ontstelen/ op dat sy dan oock in de costelicke wulpsicheyt mochten mede
doen/ tot uyt-houdinge van de Kermisse' (p.19).
Uit Teellincks heftige tirade kunnen we afleiden dat de door hem voorgestane
levenswandel maar door weinigen in de praktijk werd omgezet aangezien niet alleen
2
'Papisten, ende weerelts ghesinde' maat ook
vele genaemde Gereformeerde Christenen/ op den Kermis-dach haer
werck staken/ leech gaen/ hare beste kleederen aen-trecken/ rechten
batement-speelen aen/ maken goet chier/ rijden uyt spelen/ ofte loopen
rinckelroyen den heelen dach langh/ ontbieden hare kinderen thuys uyt
de scholen/ nooden hare vrienden uyt alle plaetsen/ gaen wandelen met
hare kinderen/ door de Kermis-kramen (soo die noch ghenoemt worden)
coopen hare kinderen Kermissen (soo die oock noch genoemt worden/
ende den naem van den Mis-godt op haer draghen)' (p.33).
De vele refutationes die door Teellinck m.b.t. de kermisviering worden aangewend,
informeren ons onrechtstreeks over de sociale en ebonomische dimensie van de
kermis en over de argumenten die de voorstanders van dit feest wel zullen hebben
gehanteerd:
'alsoo argueren nu oock die gene/ die kermisse houden willen: vriende
te nooden/ maeltijdt te houden/ ende vrolick te wesen/ is een enckel
burgherlijck bedrijf/ en belangt niet eyghentlick ter eerster instantie/ tot
de dinghen des Coninckrijcke Gods/ ende is noch Gods-dienstich, noch
Afgodisch; want toch het Coninckrijcke Gods en bestaet in die dinghen
1
2

o

Udemans 1610, A5v .
o

Teellinck 1624, iiijv .
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schroom/ ofte achter-dencken/ zijne vrienden nooden/ maeltijdt houden/
ende met zijn vrienden vrolick wesen/ op de kermissen wanneer het hen
slechs soo gheleghen valt, ende te passe comt. Siet/ dit argument is in
de mont der menschen verstorven/ ende meynen dat het soo vast gaet/
ende onwederlegghelick is/ dat daer ter weerelt niet meer toe te seggen
en is' (p.71).
'De tweede tegen-werpinge is (...) dat de Kermissen zeer nut zijn/ om de
middelen der Consomptie te beteren, daer ons lant toch zeer veel aen
ghelegen is/ dewijle wy daer op d'oorloghe voeren/ ende de vyandt uyt
het lant houden moeten; want toch op occasie van dese Paepsche
hooch-tijden, wordt veel volckx te hoope ghebrocht/ daer is dan veel
ghedrinck/ ende geklinck/ etc. 't welk dan d'Imposten/ ende d'Accijsen
verbetert/ etc. soo d'ervarentheyt onwedersprekelicken leert' (p. 115).
De bovenstaande uitvoerige citaten weerspiegelen niet alleen de teneur van beide
tractaten, maar vervolledigen daarnaast ook het beeld van de kermis in het begin
van de zeventiende eeuw en wijzen op de heersende controverse rond het
feestgebeuren dat althans vanuit streng reformatorische hoek sterk werd afgeksurd.
Of deze tractaten ook daadwerkelijk invloed hebben uitgeoefend, valt moeilijker te
achterhalen. Belangrijk is wel dat beide geschriften passen binnen een meer
algemene, afkeurende houding bij de predikanten t.o.v. de kermisviering. Teellinck
verwijst in dit verband naar 'd'aenhoudelicke waerschouwinghen der Mannen Gods'
waarbij de zielehoeders kennelijk een wisselend succes behaalden:
'wy vermercken dat (...) in eenighe plaetsen/ by sommighe wat
ghewonnen/ ende by andere eenighe gronden van achter-dencken geleyt
1
zijn.' .
Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de weerstand vanuit kerkelijke kringen heeft
2
geleid tot een verbod van de lokale overheid op het houden van kermissen .
Daarnaast heeft echter ook de overheid zich steeds tegen excessen op de kermis
verzet. Karel V en later Filips II hebben beiden maatregelen getroffen om de wildgroei
van de kermisviering en het daatmee gepaard gaande werkverzuim in te dijken. En
ook uit latere tijden zijn plakkaten en verordeningen bekend gebleven die zich tegen
3
ongehoorde vermakelijkheden en ongewenste kermisgasten verzetten .

§2. Kermisvoorstellingen in de beeldende kunsten
De talrijke kermisvoorstellingen in de zeventiende-eeuwse beeldende kunsten,
konden bogen op een rijke traditie van beroemde voorgangers. Hoewel het hier
haast zonder uitzondering gaat om uitbeeldingen van een

1
2
3

o

Teellinck 1624, iiijr .
Ter Gouw 1873, 82. Zie ook Schotel 1868-9, dl.2, 299-302 en Raupp 1986, 290.
Cf. De Riemer 1739, dl.2, 438-40. Vgl. met Moxey 1981-2, 126-7. Vgl. ook Dresen-Coenders
e.a. 1989, 64-5 en (toegespitst op de situatie in Utrecht) Bogaers 1985, 115-6 en bijlage 2
aldaar.
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boerenkermis in een dorp, en niet, zoals bij Van de Venne, om een stadsfeest, is
het toch nodig om nader in te gaan op de interpretaties m.b.t. betekenis en functie
die het kunsthistorisch onderzoek aan deze voorstellingen toekende. Later zal
immers blijken dat ze mutatis mutandis verhelderend werken bij de interpretatie van
Van de Vennes kermisverhaal.
Qua betekenis en functie, maar ook qua beeldmateriaal leunen de
boerenkermissen nauw aan bij de uitbeeldingen van boerenbruiloften, boerendansen
en herbergscènes die men onder de gemene noemer van boerenfeesten kan
samenbrengen. Het genre kwam tot ontwikkeling in de zestiende eeuw, kende niet
alleen in de Nederlanden maar ook daarbuiten ruime bekendheid en bleef tot laat
1
in de zeventiende eeuw bijzonder geliefd .
Het beeldmateriaal dat voor een boerenkermis in aanmerking kwam, was
nauwelijks aan verandering onderhevig. Tot het vaste repertoire behoren de
uitbeelding van een dorpskerk (de ker(k)mis en de ommegang waren immers
oorspronkelijk een kerkelijk feest), het vaan van de schutterij, een op de voorgrond
geplaatste feesttafel met kussende en vrijende paren, verder nog de rond de kramen
krioelende menigte, brakende en defecerende boeren, boerendansen en
vechtpartijen, bedelende aalmoesjagers en vaak ook de (rijkere) burgers die vanop
2
een afstand het gewoel rustig gadeslaan .
Naar de betekenis en de functie van het boerenfeestgenre werd reeds heel wat
onderzoek verricht, waarbij het wetenschappelijk debat niet steeds even sereen en
unisoon verliep. Kunsthistorisch onderzoek uit de jaren vijftig van deze eeuw
interpreteerde (Brueghels) boerenfeesten als moraliserende satiren en als exempla
3
van ondeugden . De Amerikaanse kunsthistorica Alpers wees 'the excessive
moralising' en 'the moral message' resoluut van de hand en bepleitte een interpretatie
4
vanuit 'the comic mode' van deze voorstellingen . Dit uiteindelijk niet houdbare,
subjectieve standpunt van de moderne toeschouwer brengt haar tot stellingen als
'The bird's-eye view from which we see most kermis paintings (...) removes
something of the bite of the less attractive goings-on, while at the same
time providing ways for us to accept the mingling of the various classes
of people depicted. It lessens the unpleasantness of what is ugly in the
5
behavior of men' .
Haar visie wordt door Miedema samengevat als 'Mrs. Alpers believes that such
feasts, from Bruegel to the 17th century, were designed for the relaxation and
6
amusement of the viewer or listener' . Het debat leidde al vlug tot

1

2
3
4
5
6

Tot de meer recente en voor dit onderwerp belangwekkende studies behoren op de eerste
plaats Raupp 1986 en Vandenbroeck 1987, 63-116. Zie verder vooral nog Miedema 1981,
Moxey 1981-2, Raupp 1985 en 1987, Renger 1986, Schnackenburg 1981 en 1984 en
Vandenbroeck 1984.
Raupp 1986, 290 en Vandenbroeck 1987, 88.
O.m. Fr. Grossmann en G.G. Stridbeck (Raupp 1986, 272).
Alpers 1975-6, 138 en 139.
Alpers 1975-6, 137.
Miedema 1977,207.
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een synthese (het komische en het moraliserend satirische liggen samen in de
boerenfeestvoorstellingen besloten) maar zette tevens aan tot meer voorzichtige
1
interpretaties: 'the theme may have been subject to diachronistic modulation' .
De controverse Alpers-Miedema heeft heel wat materiaal aan het licht gebracht
waarop andere onderzoekers van de Nederlandse boerenfeestvoorstellingen konden
voortbouwen. Uit de voorstellingen van boerenfeesten, uit de bijschriften bij prenten
en uit de literaire boerensatire leidden o.m. Raupp en Vandenbroeck af dat vrijende,
vechtende, brakende en dronken boeren bij uitstek ondeugden als voluptas, ira en
gula belichaamden. Deze ondeugden, die samen het type 'boer' (de volkomen
antipode van het normen- en waardenstelsel van het stedelijke publiek) vormden,
werden aan een stedelijk publiek als didactische exempla contraria voorgehouden.
Dat dit negatieve beeld van ongecontroleerde impulsen wordt gesitueerd in een
stand waarmee dit publiek maar weinig wou te maken hebben, komt de didactische
waarde van die exempla beslist ten goede.
Al moeten dergelijke opvattingen over het gedrag van de boeren althans in
oorsprong aan de realiteit zijn ontleend (de boerenstand realiseerde immers een
eigen gedragscode, waarvan de vormen afweken van het normen- en waardenstelsel
die de stedelingen zichzelf toekenden) toch hebben de talloze voorstellingen van
zich misdragende boeren op kermissen nog maar weinig te maken met een
standensatire. De boer is wellicht minder het object van de satire dan wel een middel
aan de hand waarvan de satire wordt opgebouwd. In hem laakt men de gedragingen
die men binnen de eigen stand onaanvaardbaar acht, en waarvan men (al dan niet
op gtond van de traditie) aanneemt dat ze tot de gedragsvormen van de boerenstand
behoren (proces van ideologische afscheiding). Het gaat hier m.a.w. om een
negatieve zelfdefiniëring waarbij het beeld van de andere een vertoog over zichzelf
vormt (Vandenbroeck). Het heeft daarbij weinig belang of dit beeld van de andere,
i.c. de gereduceerde, gestileerde en hyperbolische topos van de boer zoals die uit
de boerensatire in een versteende vorm naar voren treedt, nog wel met de realiteit
2
overeenstemt .
Het hoeft bij dit alles geen betoog dat het komische karakter van de
kermisvoorstellingen en boerenfeesten, waarop ook zeventiende-eeuwse
getuigenissen alluderen, nog maar weinig te maken heeft met de door Alpers
vooropgestelde vrijblijvende lach. Het gaat veeleer om de presentatie van
belachelijkheden of ridicula (Miedema) die primair een didactisch doel

1

2

Vandenbroeck 1984, 79. De controverse Alpers-Miedema vindt men voornamelijk terug in
Alpers 1972-3, 1975-6 en 1978-9 en Miedema 1977. In feite is het debat een illustratie van
de tweespalt binnen het kunsthistorisch onderzoek tussen 'descriptionists' en 'iconologists'
(Lowenthal 1986, 188 en Raupp 1986, 273). Vgl. ook Muylle 1986, dl. 1, 2-12.
Raupp 1986, 195-321 en Vandenbroeck 1987, 63-116. Over de Nederlandse
boerenfeest-voorstellingen zie vooral Raupp 1985, 1986 en 1987, Vandenbroeck 1984 en
1987, Miedema 1981, Renger 1986 en Schnackenburg 1981 en 1984.
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hebben en waarbij de turpitudo en de deformitas van de afgebeelde figuren van
oudsher tot de klassieke ingrediënten van het komische behoren. De obsceniteiten
en de faecalische grapjasserij (die gemakkelijk konden worden gerealiseerd op
voorstellingen van een stand die steevast met ongetemperde lusten en schaamteloze
lichamelijkheid werd geassocieerd) moeten eveneens dit grof komische karakter in
1
de hand hebben gewerkt .
Relevant voor de betekenis en functie van de boerenkermissen is tevens het feit,
dat de nadruk waarmee het net geschetste wangedrag van de boeren wordt
gepresenteerd, varieert naargelang het om een prent of een schilderij gaat. Raupp,
hierin bijgetreden door Vandenbroeck, illustreert dit aan de hand van Brueghels en
Van Manders oeuvre. De schilderijen leggen, anders dan de prenten, meer de
nadruk op artistieke, i.c. compositorische vernieuwingen ten koste van de didactische
satire. In tegenstelling tot de bredere kring 'consumenten' van prenten, behoort het
publiek dat deze schilderijen koopt, immers tot een meer kapitaalkrachtige elite die
een hogere plaats in de maatschappelijke orde bekleedt en voor wie 'de simpele
presentatie van een dergelijk gebeuren [i.c. de kermis] (...) volstond om als
tegenbeeld van de eigen culturele identiteit te fungeren' (Vandenbroeck). Parallel
hiermee kan men verklaren waarom de bijschriften in de volkstalen bij
boerenkermisprenten zo sterk satirisch zijn terwijl Latijnse bijschriften, die zich
richtten tot een geleerder publiek, eerder subtiele allusies bevatten op b.v. andere
2
(o.m. bucolische) genres: zij voeren een meer artistiek discours .
Tenslotte blijft er nog de voor het Van de Venne-oeuvre zeker niet onbelangrijke
vraag naar de functie van de voorstellingen van hogere standen (stedelingen en
burgers) die vaak op boerenfeestafbeeldingen worden gerealiseerd. Waar zij
voorkomen op sterk satirische boerenkermissen, treden ze ongetwijfeld op als
'Hinweiser' die, omdat ze duidelijk tot een hogere stand behoren, meteen de distantie
tussen de toeschouwer en de op het kunstwerk afgebeelde, ongeremde boer
benadrukken. Daarnaast heeft men, vooral bij meer vredige boerentaferelen,
gewezen op de etnografische interesse van de burgerij voor de lagere standen.
Hierbij kan men zich dan afvragen in hoeverre het uit het bucolische genre afkomstige
advies om de boeren tijdens hun feesten op het land gade te slaan bij dergelijke
3
uitbeeldingen een rol heeft gespeeld .
Over de functie van kermisvoorstellingen waarbij bewindslieden de sereen
voorgestelde kermis met hun bezoek vereren, werd nog maar weinig onderzoek
verricht. Mogelijk gaf men deze uitstapjes, die ook werkelijk plaatsvonden, weer om
bij te dragen tot het beeld van de vorst als goedertieren heerser over alle
4
onderdanen .

1
2
3
4

Cf. Alpers 1972-3, 1975-6 en 1978-9, Miedema 1977 en Vandenbroeck 1984, 107 en 1984,
79.
Cf. hierover Raupp 1986, 229 en 295 en Vandenbroeck 1978, 86.
Cf. hierover Alpers 1972-3 en 1975-6, Schnackenburg 1984, 34-6, Renger 1986, 21, 24,
28-30, Vandenbroeck 1987, 97 en Raupp 1986, 289-90.
Vgl. ook met dl.III, B, hoofdstuk 3, §4.
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Bij de interpretatie van de Belacchende Werelt is het zeker van belang rekening te
houden met de hierboven geschetste en in de eerste decennia van de zeventiende
eeuw nog bijzonder levendige traditie van sterk komisch-satirische en dus ook
didactische boerenkermisvoorstellingen die aan de hand van vrij stereotiepe en
nagenoeg onveranderlijke beeldmotieven werden opgebouwd. De didaxis van deze
presentaties wordt gerealiseerd door het getoonde beeld a contrario: de afgebeelde
gedragsvormen weerspiegelen ex negativo de normen en waarden die door de
kunstenaar en zijn publiek belangrijk werden geacht. Van een sociaal-kritische satire
op de boerenstand sui generis kan hier geen sprake zijn. Belangrijk is evenwel ook
dat men op het einde van de zestiende en in de loop van de zeventiende eeuw ook
minder agressieve kermisvoorstellingen aantreft: vaak wordt de boerenkermis
geïntegreerd in het landschap of blijken de vorst of enkele voorname stedelingen
het vredige kermisgewoel gade te slaan of er zelfs aan deel te nemen.

§3. Kermis in de literaire traditie
Aan de hierboven geschetste picturale kermissatire beantwoordde in het Duitse
taalgebied een oudere literaire pendant die kaderde binnen het genre van de
boeren(feest)satire. In tegenstelling tot zijn picturale tegenhanger, die vanaf de
zestiende eeuw een grote ontwikkeling kende, zou het literaire kermismotief evenwel
1
niet zo'n hoge vlucht nemen . Bekend uit de dertiende eeuw zijn de dansliederen
van Neidhart von Reuenthal en Oswald von Wolkenstein waarin het onhoofs gedrag
van boeren tijdens hun feesten wordt geëtaleerd. Dergelijke satires vindt men ook
in de daaropvolgende eeuwen met representanten in b.v. de 16de-eeuwse
Neidhartspelen en -liederen, in stedelijke vastenavondspelen of in kluchtboeken.
Soms wordt de kermis er gebruikt als setting voor de satirische uitbeelding van het
boerse wangedrag; vgl. b.v. de aanhef van enkele berijmde klucht-verhalen van de
zestiende-eeuwse Nürnberger Hans Sachs:
Es ist nit lang, das es geschach,
Das kirchweyh was zu Dettelbach. (1557)
Ains tag viel kurtzweyl ich vernam
Und auff ein bawern-kirchwey kam
2
Inn ein dorff, Gümpels-brunn genandt. (1534)

Steeds weer herkent men daarbij dezelfde elementen:
- het afstandelijke vertelperspectief: een ik-verteller brengt, vaak op verzoek, verslag
uit over zijn belevenissen op de boerenkermis:

1

2

Cf. Vandenbroeck 1987, 65-6 en 86-7 en Raupp 1986, 117-25 en 138-64. Over het literaire
kermismotief, zie Okken e.a. 1981, 254-66, i.h. bijz. 260-1 met literatuuropgave. Over de
laat-middeleeuwse Duitse boerensatire: Schüppert 1984.
Sachs 1870, 273 en 276 (vgl. ook p. 279).
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Zu Felsberg bat mich Klette
ich solt im schreiben recht,
Was ich gesehen hette
von manchem stolzen knecht.

(Die Kirms zu Bessa, 1614)

- de vrijende jeugd:
Von mayden ward ein gross zulauf.
Die stunden da, warten des mans,
Bis sie auff-zug Fritz, Kuntz und Hans.

(H. Sachs, Pawern-tantz, 1528)

- de vreet- en drinkpartijen:
Wenn es kumt gegen des herbstet zeit,
so heben sich vil der kirmessen,
So hebt sich denn ein grosses magenfülle,
ein sauffen und ein fressen.
(Die Kirmes der vollen Bauern, 1536)

- de grove en ruige boerendansen:
vor freuden sprang auf mancher grober paurtrülle
Wol über benk und über tisch,
die selbigen groben leute.
(Die Kirmes der vollen Bauern, 1536)

- de afgunst om een meisje:
Sie war von solcher schanze,
dass jeder wolt mit ir tanzen,
dadurch zuletzt geschach
gross leid und ingemach.
(Die Kirmes zu Bessa, 1614)

- de ontaarding in een gevecht:
Die sah ich alle umbher springen.
Ein theil die griffen zu den klingen.

(H. Sachs, Pawern-tantz, 1528)

Do sach man gar vil der Passauer schwert
wol umb die köpf her dringen.
(Die Kirmes der vollen Bauern, 1536)

- de slotverzen waarin wordt verhaald dat de dichter zich van de vechtenden
distantieett en vlug naar huis terugkeert:
Der uns dis lied tut singen
wil ich berichten bald:
Von dannen musst er springen,
wär sonst nicht worden alt
Er gieng mit kurzen schritten
recht nach der hesen sitten.

(Die Kirmes der vollen Bauern, 1536)

Ich macht mich auff und gieng zu hauss.

(H. Sachs, Pawern-tantz, 1528)

Der uns den strauss erdichtet,
und zu ein lied gemacht,
der hat es selbst besichtet,
und eigentlich betracht,
das er sich meint zu hüten,
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wol an der bawren schar.

1

1

(Ein Lied von den uppigen Bawren, 1582)

Die 'Kirms zu Bessa' wordt afgedrukt in Böhme 1966, 556-8, Sachs' 'Der pawern-tantz' in
Sachs 1870, 279-81, 'Die Kirmes der vollen Bauern' in Böhme 1966, 555-6 en 'Ein Lied von
den uppigen Bawren' in Ambraser Liederbuch 1842, 149-53.
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Een enkele keer brengen in deze kermisbeschrijvingen niet de boerendans en de
daarbij horende vechtpartijen stof aan voor de satire, maar wel de verschillende
kramen en de uitgestalde koopwaar. Vooral de taferelen van de aderlater die de
boer met zijn bedrieglijke praktijken bij de neus neemt of van de
1
kwakzalver-tandentrekker wekken in dit verband de lachlust van de dichter op .
In de zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur kan men
evenmin van een echt kermisgenre gewagen: wel wordt de kermis er terloops (maar
nagenoeg uitsluitend in een satirische context) vermeld in allerhande genres:
liedboeken, ironische feestrefreinen, spotprognosticaties, pseudo-biografieën van
verkwisters en leeggangers, tot zelfs in pastorale toneelstukken toe. Steevast wordt
het gebeuren geconnoteerd met ondeugden als domheid, vraat-, drink- en spilzucht
2
of vechtlust . Een enkele keer echter wordt het kermismotief minder zijdelings
aangeraakt, zoals b.v. in de ballade 'Vanden Landskeermessen' uit De Denes
Testament Rhetoricael (1561). Het gedicht is een onmiskenbare hekeling van de
dorpskermis en waarschuwt voor de daar heersende spilzucht en de losse
amoureuze escapades. Daarbij worden bekende kermismotieven aangevoerd: de
wapperende kermisvaan, het vermaak in muziek, dans en spel, de overdadige eeten drinkgelagen en de daarbij horende geldverkwisting, de verhitte gemoederen en
de (nare) gevolgen van een boerenvrijage. Het zijn stuk voor stuk bekende invullingen
van de kermissatire die de 'wondere dingen' van een 'landskeermesse' illustreren:
In landskeermessen zietmen wonder ghebueren
Loopen en Caetsen clossen hubbelen sprynghen
tkeelgat lauen en smetsen met grooten hoopen
pypen en Reyen danssen discoort zynghen
deene den anderen zyn keermesse Coopen
Doerendey zietmer pluentien tschortcleed ontenoopen
ende vryen datse duere noch venstere zien
zomtyds ghaende verborghen tsaemen loopen
de oogskens bedeckende met hueren knyen
tes wondere watter al mach gheschien
nyemandt wordtter ghequetst van venus slaeghen
goe keermessen zynt certeynlick by wien
3
Dat zy 'tbuucxken Rondt thuusewaert draeghen .

Ook Lucas d'Heeres Den Hof en Boomgaerd der Poesien (Ghendt 1565) bevat een
gedicht n.a.v. de kermis. Binnen de afdeling 'epistelen oft zend-brieven' presenteert
de dichter-schilder een briefgedicht (veertig verzen

1
2

Cf. Hans Sachs, 'Der bawern aderlass sambt eynem zanbrecher', 1577 (Sachs 1870, 273-5).
Coigneau 1980-3, dl. 2, 487, Het zal koud zijn 1980, 111 en 199, Veelderhande 1899, 114
en Van den Vondel 1927-37, dl. 5, 272, v. 61-6.

3

De ballade werd uitgegeven in De Dene 1980, 92-5; het citaat vindt men op fol. 368r , v.
5-17.

o
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lang) waarin 'een boerken van buyten' een 'fraey steedse dochter' probeert over te
1
halen om met hem naar de kermis gaan . Het poëem is een onmiskenbare satire
op de boer als type en tevens een nauwelijks verhulde parodie (gedeeltelijk in
2
navolging van Marot ) op het amoureuze briefgenre. De traditionele topoi uit de
boerensatire (het ongemanierde woordgebruik, de vrijpostig geformuleerde
amoureuze verklaringen, de jaloersheid op de medevrijer die zelfs met een mes
wordt bedreigd, de kermisviering en de daarmee gepaard gaande drank- en
vraatzucht, de pronkzucht van de boer die vergeet tot welke stand hij behoort, en
de schaamteloze obsceniteit uit de slotverzen) vormen het tegenbeeld van de in de
3
liefdesbrief gebruikelijke aandacht voor verfijnde en gemaniëreerde omgangsvormen .
Uit Bredero's Groot Lied-boeck (Amsterdam 1622) dienen hier tevens enkele
liederen te worden vermeld. Het openingslied, 'Boeren Geselschap', dat reeds een
jaar vroeger was gepubliceerd in het Geestigh Liedt-Boecxken en dat in de
4
zeventiende eeuw beslist tot Bredero's meest bekende liederen behoorde , ademt
volledig in de kermissfeer en wordt door een prent die een herbergscène voorstelt,
5
begeleid . Het bijschrift maakt gewag van een 'boerekermis' en van het stereotiepe
vreten, zwelgen, dansen en vechten. Het 'Boeren Geselschap' bevat even vertrouwde
motieven: de potsierlijke kledij van een enkele boerenkinkel, het ganstrekken, het
schransen en drinken, het dansen en dobbelen, de boerse vrijage, de bloederige
vechtpartij en de dichter die zich in de slotverzen van het hele gedoe distantieert
en zich waarschuwend tot zijn publiek van 'Heeren' en 'Burgers' richt.
Het lied dat in Bredero's liedbundel meteen op het 'Boeren Geselschap' volgt, is
het bekende 'Van Gijsjen, en Trijn Luls', eveneens een kermislied. Het verscheen
6
reeds vroeger in Apollo onder de titel 'Boeren-Liedt' en handelt over de lotgevallen
van Gijsjen en Trijn op een stadskermis en over hun boertige vrijage. Verschillende
elementen uit het kermisrepertoire werden in deze tekst ondergebracht: de roepende
7
kramers, de opgepronkte boeren, de obsceniteiten , het koekhakken, de weinig
gecultiveerde tafel-

1
2
3
4
5

6
7

D'Heere 1969, 76-7. Zie verder ook Miedema 1977, 211 en Raupp 1986, 301.
Cf. Waterschoot 1964-5, 102.
Cf. v. 4, resp. v. 7, v. 10-7, v. 21-3 en v. 24-37. Over het briefgenre zie vooral Schenkeveldvan
der Dussen 1987 (en de daar vermelde literatuur) en Porteman 1989, 145.
Bredero 1975, 47-9. Zie over dit lied ook Alpers 1975-6, 121-2 en Miedema 1977, 213. Over
de populariteit van het lied zie Bredero 1979b, 47-8 en Bredero 1983, 192.
P.J.J. van Thiel ontkent dat 'de afbeelding als illustratie van dit eerste gedicht is bedoeld' en
stelt dat deze afbeelding eerder fungeert als titelplaat bij het eerste deel van het liedboek
(Bredero 1983, 102-4). Uit het formaat van de prent, de voorstelling en de inhoud van het
bijschrift vs. de inhoud van het lied, put hij argumenten om aan te tonen dat de 'prent (...)
kennelijk als een zelfstandig element [werd] beschouwd'. O.i. fungeert de prent inderdaad als
titelplaat voor het eerste deel, maar begeleidt ze evenzeer het eerste lied, dat helemaal niet
gratuit als openingslied werd gekozen. Het sluit, meer dan welk ander lied uit deze afdeling
ook, qua thematiek zeer nauw aan bij de titelplaat. Een zelfde relatie kan men ook vaststellen
m.b.t. de titelplaten en de resp. openingsliederen in de beide andere afdelingen uit het liedboek.
Apollo 1615, 53-4.
Cf. hierover het commentaar in Bredero 1983, 197.
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manieren, het slempen en brassen, de boerenvrijage, de onverhulde erotiek in de
laatste strofen en de moraliserende slotverzen waarbij de dichter zich richt tot de
deugdzame en nog ongerepte (burger)meisjes. De voortdurend verschuivende
betekenis van het woord 'eer' in de laatste regel van elke strofe ('Wangt de Eer is
1
't waerdste goedt') heeft ongetwijfeld de charme van dit lied uitgernaakt .
Dat men in de Nederlandse literatuur pas vanaf de tweede helft van de zestiende
eeuw teksten met een min of meer uitvoerig uitgewerkt kermismotief aantreft, heeft
wellicht te maken met het verschijnen (vanaf het midden van die eeuw) van
boerenkermisprenten met Nederlandse bijschriften. Het kermismotief in de
Nederlandse letterkunde (Raupp wees er reeds op) hing aanvankelijk nauw samen
2
met en werd sterk beïnvloed door deze prenten . Een vergelijking van Bredero's
'Boeren Geselschap' met b.v. de Nederlandse verzen bij een Van der Borcht-prent
van een boerenkermis liegt er alvast niet om:
De boeren kermissen sijn wel vol melodije
Alderhande ghenoechte siet mer geschieden
Maer alser de gulsicheyt nempt heerschappije
3
Dan mach elck wel alsulcken geselschap vlieden .

Later in de zeventiende eeuw vindt men, wellicht onder invloed van Bredero, steeds
meer gedichten n.a.v. de kermis terug, meer in het bijzonder in de liedboeken. In
het lied 'Kermis' uit de bundel Bruylofts-Kost (1645) wordt de nadruk gelegd op de
vreugde die jongeren aan de kermis beleven. De gewone kermisviering met ''t
Fluytje', ''t Vaandel' en 'de Trommel', ofschoon deze 'Te wonder kan vermaken', is
slechts 'wind' vergeleken bij de ware 'Kermis-gift' die het ongerepte meisje 'door
een minlik speelen, Tot vrouw herscheppen zal'. Het kermismotief wordt hier dienstig
4
gemaakt aan een bundel met de sprekende titel Bruylofts-Kost .
Eveneens bestemd voor vrolijke bijeenkomsten was de verzameling herders- en
minneliederen, minneklachten, bruiloftszangen en boertige liederen die onder de
titel Uytertse Hylickmaeckers, Vol Soetigheydt, ofte Amsterdamse Kermiskoeck (ca.
5
1650) werden samengebracht . De bundel dient zich op de titelpagina aan als een
amoureus liedboek met de motti 'Vincit amor omnia' en 'Quod deus coniunxit // Id
homo non separet'. De 'Hylickmaeckers' uit de titel worden op de versozijde van het
titelblad met een boerse vrijage in verband gebracht:

1
2
3
4
5

Cf. hierover het commentaar in Bredero 1983, 197-8.
Raupp 1986, 301-2.
Vandenbroeck 1984, 122. Daar en ook nog op p. 123 vindt men nog andere voorbeelden van
(Nederlandse) prentbijschriften.
Geciteerd naar de ongedateerde editie (Bruylofts-kost s.a., 27). Voor een beschrijving van
de editie 1645, zie Scheurleer 1977, 164.
Voor de datering van de bundel: Scheurleer 1977, 167.
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Hier hebje soetigheydt van Hylick-makers Rijmen,
Die Kees aen Teun verbindt, en Neeltjen vaak aen Symen.

In dezelfde lijn kondigt de voorrede de collectie liederen aan als een feestdis waar
men zich aan allerlei zoetigheden tegoed kan doen en wordt de bundel in de
zotheidstraditie ingeschakeld. De voorrede vangt niet alleen aan met een typische
zotheidsaanspreking ('Weest welkom lieve Vrienden op onse Amsterdamse Kermis,
1
treed hier binnen, mijn lieve Neven en Nichtjes' ) maar wordt bovendien geïllustreerd
met de uit de Nederlandse 'Narrenschiff'-uitgaven bekende voorstelling van het
2
gekkenschip dat, bestuurd door een nar met bazuin, de opvarende zotten wegvoert .
De liedbundel zelf bevat enkele kluchtige liederen die nauw bij het kermismotief
aansluiten, zoals het 'kluchtigh Liedt van den wonderlijcken Meester, die aldrehande
gebreken kan genesen' of de 'Amsterdamse Kermis tijdt', waarin opnieuw topoi als
3
de boerse vrijerij, de onverholen erotiek, de drank- en spilzucht voorkomen .
Uit dezelfde tijd dateert J.J. van Astens kermisdeun in de Haerlemsche
Winter-bloempjes (Haerlem 1645). Het lied handelt over kermisgasten die met hun
liefjes de Haarlemse kermis bezoeken en daarbij door de kramers en herbergiers
tot verspillen en brassen worden aangezet. De moraal ligt vervat in de woorden van
een ontnuchterde maar onverbeterlijke kermisklant:
Waer quam ick dus krom? Ick wed, dat ick om
4
Het jaer niet weer te kermis kom!

Het kermismotief heeft kennelijk in de loop van de zeventiende eeuw een vaste
5
plaats verworven in liedboekjes bestemd voor vrolijke bijeenkomsten . De kermis,
met haar vaste connotaties van feesten, vrolijkheid, (jeugdige) amoureusheid en
komisch-boerse vrijages paste volkomen bij het repertoire van dit soort boekjes.
Bovendien sluit het motief ten dele ook aan bij de uitstapjes van stedelingen die ter
6
ontspanning in groep boerenfeesten op het platteland gingen bijwonen en bij het
algemeen gebruikelijke kermisbezoek (met de daarbij horende amoureuze
7
gewoonten) .
Buiten deze liedboeken vindt men in de literaire produktie uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw nog wel af en toe verwijzingen naar de kermis, die dan vaak
bedrog, domheid, ijdelheid of verkwisting dienen te illustreren. In I. Burchoorns
Swarten Duyvel (Leyden 1635) wordt b.v. de
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5

o

Uytertse Hylickmaeckers s.a., B2r .
Over dergelijke aansprekingen zie Porteman 1984-5, 283. Over de illustratie bij Brant, zie
Brant 1981, 43-5.
Uytertse Hylickmaeckers s.a., 68-70 en 19.
Geciteerd naar Wirth 1911, 308-9. Voor een beschrijving van de druk: Scheurleer 1977, 164.
Andere voorbeelden zijn het 'Out Haags Kermis-liedt' in Nieuwe Haagsche nachtegaal 1659,
o

6

243-7 of het drinkliedje 'Vreughde-ghesangh, op de kermis' in Omazur 1663, 41r .
Precies deze uitstapjes worden in de moralistische literatuur streng bekritiseerd: Cats 1625,
dl. 1, 'Maeght', 27-8 en Cats 1632, dl. 1, 96 en 115-6 en dl. 3, 139-40; verder nog als gebruik
o

7

vermeld in Westerbaen 1624b, [C4]r .
Dresen-Coenders e.a. 1989, 64 en 75-8.
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vraag gesteld: 'waer vindtmen hier te Landt (...) een Kermis sonder Dieff' of 'Kramers
1
sonder loos bedriegen' . En in één van Beaumonts grillen uit de Zeeusche Nachtegael
(1623) luidt het:
Daer en is niemandt in de stadt
Soo rrots, hoovaerdich, noch soo prat,
Als Hermen die, als wijf en man,
Nu treckt de beste cleeren an,
Alleen den Kermis-dagh ter eeren,
2
Gaet proncken met sijn quade cleeren .

De domheid van boerenkinkels die de kermis bezoeken, wordt bespot door de
proloogspreker in Vondels Leeuwendalers (1643):
En beschimpe een' kermiskinckel,
Die hier kraem en poppewinckel
Komt bekijcken uit het groen;
En verbaest om 't nieuw fatsoen,
Stockstijf staet en gaept daer buiten,
3
En vergeet zijn' mont te sluiten .

Hebben de uitlatingen over de kermis in de literatuur voor het overgrote deel een
komisch-satirische toon, toch mag men in dit verband niet voorbijgaan aan een
andere, meer pastoraal-idyllische traditie (cf. Theocritus' idyllen) waarbij stedelingen
worden aangespoord om deel te nemen aan de feesten van de (geïdealiseerde)
landman. Een voorbeeld hiervan in de Nederlandse literatuur vindt men in Van
Borsselens hofdicht Den Binckhorst (1613). In navolging van Du Bartas' Sepmaine
schrijft de dichter:
Des sondaechs somtijds ghy dijn sinnen wat vermeydet,
End na Noen een goet vriend met dijnen praet geleydet
Tot int Voorburgsche Dorp, end siet hoe hier en daer
Ten danse sick versaemt der Boerscher Maechden schaer,
Bruyn van lijf maer gesont, van cleeding slecht maer aerdigh,
Van seden bot maer vry, van leden grof maer vaerdigh, (...)
Ghy siet hoe cluchtich sy een ronden danse breyen,
Nu voort nu achterwaerts met cleyne sprongskens reyen
Op een maet sonder maet, end singen beurt na beurt
Een vrolick Boeren-liedt met stemmen ongetreurt.
De vryers sick om strijd beleeft end lustich dragen,
4
Met luchtich springen elck zijn Vrijsters wil behagen .

1
2
3

4

Burchoorn 1635, 33.
Zeeusche Nachtegaal 1982, 128.
Vondel 1927-37, dl. 5, 272, v. 61-6. Uiteraard werd hiermee geen exhaustief overzicht van
het voorkomen van het kermismotief in de zeventiende-eeuwse literatuur gegeven. Ook in
z.g. vrijerijboekjes wordt wel eens verwezen naar de kermis (Dresen-Coenders e.a. 1989).
Verder in ons betoog zullen we nog andere voorbeelden opnemen.
Over Theocritus' idylle i.v.m. landfeesten, zie Raupp 1986, 162. Het citaat is ontleend aan de
facsimile-editie van Den Binckhorst in Muller 1937, 89; over de invloed van Du Bartas op
deze verzen zie Muller 1937, 164.
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§4. De kermis in Van de Vennes literair en schilderkunstig werk
Uitbeeldingen van een kermis komen in Van de Vennes picturale oeuvre niet zo
1
vaak voor . Uit 1618 dateert het schilderij de 'Paardenmarkt te Valkenburg' (vroeger
geduid als de 'Kermis te Rijswijk') en uit 1625 bleef een polychrome dorpskermis
bewaard. Daarnaast komt de (Haagse) kermis nog op een aantal grisailles voor met
kwakzalversvoorstellingen, op een viertal versies van een loterijtent die op het
Buitenhof was opgetrokken (n.a.v. het huwelijk in 1646 van Frederik Hendriks oudste
dochter Louise Henriette met de keurvorst van Brandenburg) en op de grisailles 'Bij
2
het volck is de Neering' en 'Alle baeten helpen' . Daarnaast zijn er nog de tekeningen
3
die Van de Venne maakte als ontwerp voor de gravures in de Belacchende Werelt .
Ongetwijfeld moet er meer materiaal (hebben) bestaan. Franken maakt in zijn
oeuvrecatalogus alleszins nog gewag van een 'Foire sur la place d'une ville
hollandaise, animée de beaucoup de figures' (grisaille) en van een 'Marché avec
4
figures' (tekening) .
Op Van de Vennes Valkenburgse paardenmarkt staat minder de markt en de
daarbij horende tenten en kramers centraal, dan wel het vererende bezoek van
prins Maurits en Frederik Hendrik. Veel aandacht gaat daarbij naar de portrettering
van de rijkgeklede burgers en officieren, te voet of te paard, die de hoge bezoekers
begeleiden of opwachten. Rond dit groepsportret worden de gebruikelijke
kermismotieven overvloedig geëtaleerd: kramen en tenten rond kerk en herberg,
de appelverkoopster, een rattenvanger, een liedjeszanger met dansende apen, een
beurzensnijder, de boerendans, het vrijend koppel tussen de tenten, een brakende
oude man aan de voet van de boom en (hoe kon het ook anders) het kluwen
vechtende boeren. Dit alles wordt op weinig provocerende wijze afgebeeld zodat
hier, ondanks het haast obligate en vanitatief bedoelde bijwerk met rif,
paardenschedel en uitheemse schelpen, nauwelijks van een scherp satirische voor-

1
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4

Omwille van de sterk verwante uitbeeldingen, werden de jaarmarktvoorstellingen bier ook
vermeld.
Over de 'Paardenmarkt te Valkenburg' (Rijksmuseum, Amsterdam) cf. vooral Franken 1878,
40-2, Bol 1982-4, IV, 342-3, afb. 33 en 35 en Bol 1989, 30, 45, 47, 48, 52, 79 (afb. 30, 32).
Zie ook Alpers 1975-6, 128-9, afb. 4. Over de dorpskermis, cf. vooral Bol 1982-4, II, 258-9,
afb. 18 en Bol 1989, 30, 31, 43, 63 (afb. 15). Over de loterijversies zie o.m. M(ulder) 1938 en
Hazelzet 1985-90, 71. Over de grisailles 'Bij het volck is de Neering' en 'Alle baeten helpen'
cf. Plokker 1984, 74-5 en 26-7. Over de grisailles met kwakzalvervoorstellingen, zie dl. III, B,
hoofdstuk 5, §1, 4.
o

M.n. voor de gravures op fol. [†]2r (titelprent: cf. hierover dl. III, A, hoofdstuk 3), op p. 5 (zicht
op de Haagse kermiskramen op het Buitenhof; op de achtergrond zijn de gebouwen van het
Binnenhof zichtbaar; een fruitverkoopster op de voorgrond links, meer naar rechts de
garnaet-jongen Fopje (zie dl. III, B, hoofdstuk 5, §1, 1); rechts op de voorgrond staan Tamme
Lubbert, Fijtje Goris en Soetje Strijckers met elkaar te praten; rechts achter hen leunt Lammert
Gijsen op een stok; aan één van de palen aan het kraam rechrs hangt een (zelf?)portret), op
p. 69 (cf dl. III, B, hoofdstuk 5, §1, 3) en op p. 99 (cf. dl. III, B, hoofdstuk 5, §1, 4).
Franken 1878, 60 en 72.
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stelling van het kermisgebeuren sprake kan zijn. De nadruk ligt veeleer op het
bezoek van beide hoogwaardigheidsbekleders. Toch blijft het moeilijk om de precieze
functie van de voorstelling te achterhalen zolang niet alle geportretteerden en de
opdrachtgever of koper van het schilderij nader werden geïdentificeerd. Wel sluit
het schilderij in menig opzicht aan bij die voorstellingen die de deelname van
vorstelijke personen aan boerenkermissen en -bruiloften vastleggen. Dergelijke
schilderijen ontstonden wellicht (bewust of onbewust) in functie van een bepaald
vorstenbeeld. De aarts-hertogen Albrecht en Isabella b.v. waren de opdrachtgevers
voor de pendantschilderijen van Jan Brueghel de Oude (het bruiloftsmaal en de
boeren-bruiloft) waarbij het vorstenpaar tijdens de dis wordt afgebeeld. Dergelijke
uitstapjes van het vorstenpaar worden in het anonieme lofschrift Le soleil éclipsé
ou discours sur la vie et la mort du sérénissime archiduc Albert (Brussel 1622)
nadrukkelijk met de populariteit van de aartshertog verbonden:
'(...) ceste familiarité qu'il monstrait au peuple se trouvant à leurs festes.
Ainsy l'avés-vous veu tirer au papegay, s'en aller à la foire des verres,
assister aux danses villageoisss et aux aultres exercices du peuple
1
guayement. (...) Tout cela le faisait aimer grandement de son peuple' .
Even sereen als de 'Paardenmarkt van Valkenburg' is de kermisuitbeelding op Van
de Vennes 'Dorpskermis'. Op het voorplan staan enkele rijkgeklede ruiters (met
o.m. een zelfportret van de schilder) en een groepje burgers te voet terwijl achter
hen een reiswagen met rijke burgervrouwen aankomt. De bedelaar links is van alle
gebruikelijke agressiviteit ontdaan. De kermis zelf werd op het achterplan gebracht:
wel vallen de vele kraampjes rond de kerk nog te ontwaren maar de eigenlijke
kermisactiviteiten zijn niet meer te onderscheiden. Ook hier dringt een verdere
identificatie van de geportretteerde burgers zich op vooraleer meer definitieve
uitspraken over betekenis en functie van deze voorstelling kunnen worden gedaan.
Een scherpere satire schuilt ongetwijfeld in die grisailles waar kwakzalvers de
dwaasheid van hun klanten uitbuiten of waar de toeschouwer een ruimer beeld van
het kermisgewoel op het Haagse buitenhof krijgt voorgeschoteld. Op de grisaille
met de banderol 'Bij het volck is de Neering' loopt een kwakzalver op de kermis
rond; links van hem staat een liedjeszanger temidden van een groepje grotesk
uitgebeelde boeren die ademloos toeluisteren. Verwoord het motto ongetwijfeld de
drijfveren van de charlatan en de liedzanger, indirect laakt het ook de dwaasheid
van de toehoorders die zo hun tijd en geld verbeuzelen.
Een andere grisaille (eveneens n.a.v. de kermis op het Buitenhof) heeft als tekstrol
'Alle baeten helpen'. Een kwakzalver te paard prijst zijn medicijnen bij een groepje
omstaanders aan; in het midden leidt een hondje een blinde die op zijn beurt een
blinde fluitspeler aan een touwtje meevoert;

1

Geciteerd naar De Maeyer 1955, 155, n.3. Over Albrecht en Isabella als opdrachtgevers
voor Jan Brueghel de Oude, zie De Maeyer 1955, 144-59 en Luister van Spanje 1985,
dl.2, 651-3, cat. nrs. D 28-9.
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links berooft een gauwdief een burgerdame behendig van haar geldbuidel. Het
spreekwoord uit de banderol alludeert (aldus Plokker) niet alleen op 'de kwakzalver
en de kleine dief, die op een wat oneerlijke wijze aan geld tracht te komen' maar
1
ook op het 'geld dat de beide blinden met zang en fluitspel zullen verdienen' . Dit
allusieve spel kan men nog verder doortrekken: 'Alle baeten helpen' refereert tevens
aan de wondermiddeltjes van de wonderdokter en slaat daarenboven ook op de
wel erg magere steun die de blinden elkaar bij het leiden kunnen bieden.
Tenslotte zijn er nog vier gelijkaardige grisailles bekend waarin het huwelijk van
2
de grote Keurvorst met Louise Henriette op 7 december 1646 wordt gememoreerd .
Het exemplaar uit het Oranje-Nassau-museum vermeldt op de banderol: 'Elck moet
sijn deel hebben'. Het gebeuren speelt zich af op het Buitenhof vlak voor een
loterijtent. Op de tent wappert een wimpel met het opschrift 'Die gist die mist' terwijl
ook de woorden 'Elck wat wils' leesbaar zijn. Op het verhoog voor de tent staan
3
twee rieten manden waaruit de loten worden getrokken . De manden op de
Heidelbergse versie dragen de inscripties 'Yet' en 'Nyet'. Op deze grisaille heeft zich
ook een Cupidootje tussen beide manden in genesteld. De allegorie van de beminde
die men door het lot wint, wordt hier ingevuld met het vorstelijk paar: de Keurvorst
links op de voorgrond heeft zijn deel gewonnen: prinses Louise Henriette wordt hem
door twee pages aangedragen. Daarnaast echter worden ook de traditioneel
4
hekelende bedenkingen bij een loterij ironisch verwoord niet alleen door de
opschriften 'Elck moet sijn deel hebben', 'Elck wat wils' en 'Die gist die mist' maar
ook in de persoon van de jongeman rechts op de voorgrond. Hem is immers een
minder gelukkig lot te beurt gevallen: hij heeft een oud besje geloot. Het schilderij
5
biedt hier een originele variant op het bekende thema van de ongelijke liefde . 'Elck
moet sijn deel hebben' slaat bovendien ook op de beurzensnijder rechts die de sullig
toekijkende boer van zijn beurs berooft.
Het is opvallend dat in de hierboven beschreven voorstellingen het kermisgegeven
geen bittere satire uitlokt. Daar zijn verschillende redenen voor. Een scherp
hekelende satire zou (b.v. bij de huwelijksloterij) het beleid van Frederik Hendrik
(en meer bepaald zijn huwelijkspolitiek) in vraag stellen of zou (cf. de Valkenburgse
paardenmarkt) diens uitstapjes afkeuren (vgl.
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Plokker 1984, 27.
M(ulder) 1938 beschrijft het exemplaar in het Delftse Oranje-Nassau museum (paneel, 77 x
107 cm.) en de afwijkende versie in het Haagse Gemeentemuseum. Het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie te Den Haag vermeldt nog een andere versie in het
Kurpfälzisches Museum te Heidelberg (doek, 125 x 147,5 cm.). Cf. ook Franken 1878, 68 en
Plokker 1984, 86-7 en de daar in noot 7 vermelde literatuur. Mulder heeft kennelijk niet gezien
dat op het Delftse evenals op het Heidelbergse exemplaar de banderollen met de tekst 'Elck
moet sijn deel hebben' leesbaar zijn. Hazelzet 1985-90, 71 verwijst naar Sotheby's
veilingcatalogus (Monaco, 29/30-11-1986, nr.334) waarin van nog een andere versie sprake
is (paneel, 85 x 113 cm., ged. 1656).
Over de wijze waarop loterijen werden gehouden: Fokker 1862 en Huisman e.a. 1991.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 2.
Coupe 1967 en Stewart 1978.
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ook met de herkenbaar geportretteerde burgers op de dorpskermis). Dat daarnaast
echter ook de Haagse kermis op de grisailles 'Alle baeten helpen' en 'Bij het volck
is de Neering' slechts in beperkte mate wordt geridiculiseerd, heeft dan weer te
maken met Van de Vennes favoritisme voor de eigen woonplaats en wellicht ook
met zijn instemming met de stedelijke kermisviering zoals die in Den Haag
plaatsvond.
Deze interpreratie van Van de Vennes kermisschilderijen wint bovendien aan
overtuigingskracht wanneer men in aanmerking neemt dat in Adriaens overige
schilderkunstige oeuvre de bitter hekelende component van de boerenfeestsatire
wel degelijk wordt gerealiseerd. Op de grisaille met de veelbetekenende tekstrol
'Losse lompe-satte lust' heeft de kunstenaar het thema van de boerenbruiloft
afgebeeld: rechts op de voorgrond zit de bruid onder een kroon en voor het
gespannen laken. De gebruikelijke elementen uit de boerenfeesticonografie worden
onverbloemd weergegeven: de grove danswijze met wijd opengespreide benen, de
1
onbedekte erotiek en de obscene allusies bij vedelaar, melkmeid en vrijer . Een
andere grisaille, gesignaleerd in de verzameling Cavens, bevat sterk gelijkende
2
ingrediënten . Niet alleen grisailles beelden de boerenbruiloftsthematiek op scherp
satirische wijze uit. Op Van de Vennes tekening bewaard in het Hessisches
Landesmuseum te Darmstadt, vindt men gelijkaardige motieven: de bruid aan de
dis, een overgevende man met een hond die het braaksel oplikt (een motief dat bij
Van de Venne vaker voorkomt), een vrouw die haar kindje verschoont terwijl een
hondje begerig het achterste van het kind likt en dansende boeren. Het blad werd
3
als ontwerptekening voor een gravure op een rijmprent gebruikt (afb.2) .
Uitbeeldingen van grove, te mijden boerenfeesten vinden we ook in Van de Vennes
(boeren)carnavalsoptochten in zijn grisailles, polychrome schilderijen en populaire
drukgrafiek die de hele zeventiende eeuw door gedrukt en van bijschriften werd
voorzien. Bekend is b.v. Van de Vennes 'Boerenvastenavond' (Amsterdam,
Rijksmuseum) die nauw aansluit bij de traditionele carnavalsiconografie. De
deelnemers aan de optocht zijn met allerhande huisraad gewapend: potten, pannen
en lantarens dienen tot hoofddeksel, steelpannen, roosters en korven worden als
wapens en harnassen gebruikt. Stedelingen staan vanop een afstand toe te kijken;
onder een brug zitten enkele defecerende boeren. Rechts op de voorgrond staat
een boer wiens korf met eieren is omgevallen; de boer zelf staat met getrokken mes
4
oog in oog met een kuiper . Een even kluchtige optocht ziet men op de grisaille

1
2
3

4

Plokker 1984, 182-3, nr.71.
Plokker 1984, 197, afb.78a.
De beschrijving van de tekening werd gemaakt naar de foto op een fiche bewaard op het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie in Den Haag. Het bijschrift op de gravure
werd door C.Tiel vervaardigd en alludeert op de gebruikelijke motieven uit de traditionele
bruiloftspoëzie.
De boerenvastenavond werd gereproduceerd bij Vandenbroeck 1987, 56. Zie daar ook p.55.
De vechtende boer en kuiper vindt men ook terug in Van de Vennes album met gouaches uit
1626: Royalton-Kisch 1988, 296-7.
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'Hoe drolliger hoe beter'. Naast de omgekeerde potten, emmers en lantarens doen
1
opnieuw korven en tonnen dienst als harnas of hoofdbescherming . In Van de
Vennes grafiek treft men dezelfde thematiek en motieven aan: cf. de gravures naar
Adriaens ontwerp van een carnavalsstoet (afb.3) en van een gevecht met boeren
2
die zich in tonnen hebben gehuld .
In Van de Vennes literaire werk (de Belacchende Werelt uitgezonderd) komt de
3
kermis slechts twee keer ter sprake. In het gedicht 'Minne-mall' uit het Sinne-mal
nodigt Leendert het meisje Lijsje uit om naar een kermiskraam te gaan en er koeken
in stukken te hakken, een bekend kermisgebruik. De uitnodiging en het koekhakken
zelf passen volkomen binnen Leenderts boertige hofmakerij en geven geen
aanleiding tot verdere bespiegelingen of worden in het verhaal niet verder uitgewerkt.
Meteen na het 'Minne-mall' volgt in het Sinne-mal het 'Boertich-liedt van
4
Hollandts-Trijntje, en Zeeuvvsche Leunis' Het lied brengt, aanvankelijk in de trant
van Bredero's openingslied, het verhaal van een boertig gezelschap dat te Rijswijk
een herberg binnenvluchtte om er te schuilen voor een regenbui. De gebruikelijke,
satirische ingrediënten van een herbergscène worden nu te berde gebracht: het
kaartspel, het dobbelen om een vette ham en de boerse vrijage van twee
herbergbezoekers, de Zeeuw Leunis en het Hollandse Trijntje. Beiden besluiten
een bezoek te brengen aan de Haagse hofkermis. Meteen gedraagt Trijntje (die
kennelijk niet voor de Haagse pronkers wil onderdoen) zich als een stadse juffer
die erg nors en laatdunkend tegen Leunis praat. De Zeeuw pikt dit niet, gaat alleen
verder en wordt uiteindelijk in een wagen vol meisjes naar de kermis gebracht. Van
de Vennes voorwoord tot het Sinne-mal (waarin hij o.m. de les van dit gedicht
toelicht) neemt Trijntjes gedrag op de korrel en betoogt 'dat elck zijns ghelijck moet
5
kiesen' en dat men zich 'niet te seer [mag] (...) payen met ydel-hoop' . Dat de Zeeuw
Leunis hierbij toch wel gunstig afsteekt t.o.v. het Hollandse Trijntje, heeft te maken
met de functie van de Zeeusche Nachtegael waarvoor de gedichten uit het Sinne-mal
oorspronkelijk waren bestemd: een demonstratie van de gelijk- of meerwaardigheid
van Zeeland t.o.v. Holland, meer bepaald op literair vlak.
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Plokker 1984, 124-5, nr.44.
De eerste gravure werd uitgegeven bij Abraham I of II van Waesberghe (ca.1630 of
ca.1655-1690, Gruys e.a. 1980, 99). De rijmprent wordt beschreven in Muller 1863-82, nr.
1545c, in Franken 1878, 91, nr.40 en in Schuckman e.a. 1990, 15. Zonder naam van graveur.
Franken suggereert C. van Dalen als graveur. Omdat de prent bij Abraham van Waesberghe
werd gepubliceerd, wordt door ons aangenomen dat Van de Venne de auteur van het bijschrift
is; vgl. ook de laatste versregel: 'Prijst de kunst en houd u wel'. Zie over deze rijmprent verder:
dl.III, B, hoofdstuk 4, §2.
De tweede gravure werd afgedrukt op een rijmprent die door Jacob Robijn te Amsterdam
werd uitgegeven (ca. 1676-1700, Gruys e.a. 1980, 76) met begeleidende verzen van G. van
Spaan. Uit het monogram op de ton blijkt dat Abraham van Waesberghe de prent reeds
tevoren had gepubliceerd. De rijmprent wordt ook gereproduceerd in Vandenbroeck 1987,
57. Zie ook Schuckman e.a. 1990, 22.
Van de Venne 1623, 11-57.
Van de Venne 1623, 58-60.
o o

Van de Venne 1623, *iijr -v .
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§5. De kermis in de Belacchende Werelt

De Belacchende Werelt en de Haagse kermis als realiteit.
Het beeld van de Haagse kermis zoals dit aan de hand van archivalische gegevens
kon worden geschetst, stemt in grote lijnen overeen met de kermis zoals die in de
Belacchende Werelt wordt gepresenteerd: de spreiding van de diverse koopwaar
en van de attracties over Binnen- en Buitenhof, de inrichting van de Grote Zaal, het
optreden van de Haagse schutterij op de meikermis, de kermis als ontmoetingsplaats
voor jongeren en de daarbij horende gebruiken zoals het koekhakken vormen de
grotendeels aan de werkelijkheid ontleende achtergrond voor de rondgang van Van
de Vennes boeren.
Daarbij bleek dat de meikermis voor de Hagenaars de gelegenheid bij uitstek was
om kennis te maken met het ruimere aanbod van een vrije jaarmarkt en met de
nieuwigheden die de vreemde handelslui buiten het gildewezen om konden
presenteren aan het publiek uit Den Haag en omstreken. De door een privilege
gewaarborgde vrijheid van de kermis, de openlijke steun van stadswege aan de
festiviteiten, het jaarlijkse optrekken van de schutterij en de particuliere omstandigheid
dat vele evenementen ook op de hofgronden ('in't herte van de Wereldt')
plaatsvonden, maakten de Haagse meikermis tot hét jaarlijkse feestgebeuren in de
stad. Door zijn verhaal te situeren op de Haagse kermis heeft Van de Venne althans
ten dele en met de nodige ironie ook een laudatio van zijn woonstad op het oog
gehad. De uitgebreide, tot op zekere hoogte complimenteus bedoelde beschrijving
1
van het optreden van de Haagse schutterij , de uitweidingen over het Haagse
2
3
hofleven of de vermelding van de onlangs opgetrokken omwallingen , kunnen in
dit licht worden geïnterpreteerd terwijl ook de uitgesponnen lofprijzing van Holland
4
in v.3027-53 gedeeltelijk vanuit Van de Vennes 'chauvinisme' kan worden begrepen.
Een dergelijk favoritisme voor de eigen woonplaats kon ook worden vastgesteld
m.b.t. Van de Vennes Sinne-Vonck dat (zij het dat men ook hier met de nodige ironie
moet rekening houden) als een laudatio op Den Haag en op de Haagse turfmarkt
5
kon worden gelezen .

De Belacchende Werelt en de kritiek op de kermis vanwege de
predikanten.
Men kan zich afvragen of en in hoeverre de houding van de predikanten Van de
Vennes satirische dichtbundel waarin de kermis zo nadrukkelijk

1
2
3
4

5

Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 6.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §3.
Van de Venne 1635, 227, i.m.5.
Terloops kan hier worden vermeld dat (hoewel de Belacchende Werelt beslist niet als een
specimen van dit genre mag worden beschouwd) binnen het genre van de stedenlof het
argument van de beschrijving van de stedelijke festiviteiten reeds lang bestaansrecht had
verworven (Kienzle 1963 en Slits 1990).
Van Vaeck 1986.
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aanwezig is, hebben beïnvloed. De geschriften van de beide Zeeuwse predikanten
die een traktaat tegen de kermis publiceerden, zijn Van de Venne (zeker wat betreft
Teellincks oeuvre) wellicht nog van in zijn Middelburgse tijd bijgebleven. Vele van
Teellincks werken (o.m. de Gesonde bitterheyt) zagen het licht bij de bekende
Statendrukker Hans van der Hellen, die ook nog voor Van de Vennes broer had
1
gedrukt . Van de goede naam en faam die Teellinck in Zeeland en meer in het
bijzonder bij de gebroeders Van de Venne moet hebben genoten, getuigen alleen
al de lofdichten op Teellincks oeuvre in de Zeeusche Nachtegael en het portret dat
2
Adriaen in 1621 van de predikant maakte . Beide broers hadden bovendien contacten
gehad met de Zeeuwse piëtistische kring waartoe ook Teellinck behoorde, en hun
3
geestesverwanten in Engeland .
Toch kan er van een rechtstreekse invloed van Teellincks geschrift op de
Belacchende Werelt nauwelijks sprake zijn. Wijst Teellinck elke kermisviering vanuit
een streng orthodox standpunt resoluut van de hand, Van de Venne stelt de gangbare
praktijk van de stedelijke kermisviering helemaal niet in vraag. De kwestie van de
al dan niet paapse oorsprong van de kermis die in Teellincks geschrift een belangrijke
plaats inneemt, komt bij Van de Venne b.v. gewoon niet aan bod. Zelfs Van de
Vennes kritiek op excessen sluit eerder aan bij literaire en schilderkunstige topen
en motieven dan bij Teellincks strenge waarschuwingen aan de christelijke
goegemeente tegen uitspattingen en wangedrag.

De Belacchende Werelt en de kermis in literatuur en beeldende kunsten.
Een echt literair kermisgenre valt er in de Nederlandse literatuur, althans vóór het
4
einde van de zeventiende eeuw, niet aan te wijzen . Wel kon men in het begin van
die eeuw verschillende bundels met gedichten en vooral liederen aantreffen waarin
het kermismotief min of meer uitgebreid aan bod kwam: Lucas d'Heeres gedicht
staat uiteraard nog afgedrukt in de Haarlemse uitgave van Den Hof en Boomgaerd
der Poësien uit 1614 en Bredero's kermisliederen werden in verschillende edities
opgenomen (Apollo

1
2
3
4

Meertens 1943, 419-20.
Cf. de lofdichten van Cats en De Brune in de Zeeusche Nachtegael 1982, 236-40. Over Van
de Vennes portret van Teellinck zie Franken 1878, 27 en 79 en ook Engelberts 1973, 209-10.
Cf. dl.I, hoofdstuk 1, §1.
Vgl. daarentegen Raupp 1986, 301. In het begin van de achttiende eeuw zijn er wel de
uitvoerige en burleske kermisbeschrijvingen van Lukas Rotgans, Coenraad Droste, Frans
Greenwood, Jan Van Hoven en Jan Bartelink (zie hierover Strengholts inleiding in Rotgans
1968, Koopmans 1914 en Sierman 1990). A.J. Gelderblom wees me er nog op dat A. van
Overbeke in zijn Geestige en Vermaeckelicke Reys-Beschryvinge (Amsterdam 1671) - een
literair verslag van Van Overbekes reis 'van Amsterdam tot Batavia' - dd 9 mei noteert dat
het 'Haeghsche Kermis [is]/ soo mijn Almanach niet en lieght' en dat 'het scheepvaren verliest
o

o

o

een beetje van sijn playsier alsmer soo een Kermis tegen stelt' (fol.A3r ). Op fol.A3v -Bv
geeft Van Overbeke dan een burleske beschrijving van een kermis die aan boord van het
schip zou zijn gehouden en die onmiskenbaar op de Haagse kermispraktijk was gebaseerd.
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1

1615, Geestigh Liedt-Boecxken 1621 en Groot-Lied-boeck 1622) . Het kermismotief
hoorde in de eerste plaats thuis in de boerensatire. Dit was zeker ook het geval in
de beeldende kunsten en m.n. in de zeventiende-eeuwse prentuitgaven van
boerenkermissen met Nederlandse onderschriften. Vanuit deze traditie kan men,
althans ten dele, Van de Vennes beschrijving van boeren die rondgaan op de Haagse
kermis, cultuurhistorisch inbedden. Talloze topen uit de literaire en schilderkunstige
boerenkermissen (het volgende hoofdstuk komt hier nog uitgebreid op terug) komen
er in voor: de kermisvrijerij, de snoep- en dranklust van de boeren, hun pogingen
om zich boven de eigen stand te verheffen, hun vechtlust, hun dwaasheid en
onbeholpen houdingen, de fecalische en obscene grapjasserij, het is slechts een
greep uit de obligate negatieve gedragingen waarmee boeren tijdens hun feesten
worden geconnoteerd en waaraan stedelingen zich (negatief) kunnen spiegelen.
Dat Van de Venne evenwel ook duidelijk aan deze traditie ontsnapt, zal in het
volgende hoofdstuk worden uiteengezet.
Tenslotte kan men in dit verband nog wijzen op Ben Jonsons komedie Bartholmew
Fayre die in 1614 te Londen werd opgevoerd en in 1631 werd gepubliceerd. Het
stuk is gesitueerd op een kermis en wordt op het titelblad van de druk in het teken
gesteld van Democritus. Bekende kermis-motieven worden ook in dit stuk verwerkt:
de beurzensnijders, de roepen van de verschillende kramers, de sluwe streken
waardoor men bedrogen wordt of de verwijzing naar het handlezen van zigeuners.
Een meer rechtstreekse band tussen het Engelse toneelstuk en Van de Vennes
dichtbundel ligt niet voor de hand; belangrijk is wel dat het toneelstuk illustreert dat
2
het kermismotief als setting in een komedie kon worden gebruikt .

1
2

Cf. over D'Heere Waterschoot 1964-5.
Geraadpleegd werden de edities Jonson 1974 en Jonson 1966.
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Hoofdstuk 4
Boeren op en rond Van de Vennes kermis
Het 'Voor-Beduydsel' maande de lezer aan om 'te Belacchen (...) de dwalende
dwase Jonckheydt' (r.264-6). De verschillende gehekelde odia worden aan de hand
van de talloze gesprekken die Reyn-Aert van de 'dartele Boersche Ieught' had
gehoord, voorgesteld. Van de Vennes hoofdpersonages blijken - men kon het bij
een satire met en over boeren verwachten - in min of meerdere mate dom, lelijk,
dwaas, grof, onbesuisd, lafhartig, gulzig, agressief of uitermate amoureus te zijn.
De didaxis komt daarbij tot stand door de vele exempla a malo en door de overvloed
aan sententie-achtige glossen in de marge die de woorden en gedragingen van de
boeren van commentaar voorzien, ze tot denkstof abstraheren of die een praktische
gedragslijn formuleren. Tevens zorgen de dialogen tussen de personages voor de
aanbreng van de morele instructie: in de literaire vorm van de samenspraak, het
colloquium of debat, worden argumenten pro en contra, goede en laakbare visies
1
zonder veel consideratie voor psychologische consistentie naast elkaar geplaatst .
In dit hoofdstuk wordt een aantal van deze aspecten verder toegelicht. Vooraf
wordt er evenwel ingegaan op het gedicht 'Minne-mall' uit het Tafereel van Sinne-mal.
De Belacchende Werelt en dan meer in het bijzonder de op het einde van de bundel
beschreven liefdesperikelen van Soetje Strijckers blijken immers een reprise te zijn
van het verhaal uit het 'Minne-mall' (§1). Vervolgens wordt een aantal elementen
uit Van de Vennes boerensatire belicht en met de traditionele boerensatire
geconfronteerd (§2). De boeren in de Belacchende Werelt blijken echter niet steeds
het voorwerp van spot te zijn maar ze treden ook op - het is eigen aan de gekozen
literaire vorm - als verstandige satirici en leveren kritiek op elkaars woorden en op
wat zich afspeelt op de Haagse kermis. Een casus van dergelijke wijze boeren wordt
in §3 aan de hand van hun kritiek op het leven in de stad en aan het hof
2
gepresenteerd . In §4 komt een andere, vanuit poëtologisch opzicht interessante
casus aan bod: de uitlatingen van de boeren over kunst (en de daarbij horende
glossen) worden verzameld en binnen Van de Vennes poëtica gesitueerd. Tenslotte
gaan we nog nader in op één aspect dat kennelijk de hoofdmoot van de morele
instructie in de Belacchende Werelt uitmaakt: de woorden en handelingen van de
boeren (en de inhoud van de glossen) hebben voor

1
2

Gilkey 1985.
Andere onderwerpen waarop de boeren kritiek hebben, worden vermeld in dl.III, B, hoofdstuk
5.
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het overgrote deel betrekking op de liefde en het huwelijk en kunnen ten dele als
vrijersinstructies worden geïnterpreteerd (§5).

§1. De amoureuze boeren in de Belacchende Werelt: een reprise van
het 'Minne-mall' (1623)
Het Tafereel van de Belacchende Werelt is in verschillende opzichten schatplichtig
1
aan het Tafereel van Sinne-mal . Een aantal gravures uit het Sinne-mal wordt
opnieuw afgedrukt en sommige verspassages uit de bundel uit 1623 werden door
2
Van de Venne bewerkt en in zijn nieuwe bundel opgenomen . De Belacchende
Werelt zou men in sommige opzichten dan ook als een reprise van het Sinne-mal
kunnen beschouwen. Op het schutblad van een exemplaar van de Belacchende
Werelt uit de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer (sign.12 C 10) staat zelfs
te lezen: 'In 1635 kwam dit werk uit als eene 2de en veel vermeerderde uitgave,
tellende de eerste [bedoeld wordt het Sinne-mal] 114 en deze 280 bladzijde[n]' Meer
in het bijzonden vindt men in de Belacchende Werelt tal van elementen terug die
3
sterk aan het lange gedicht 'Minne-mall' uit het Tafereel van Sinne-mal herinneren .
De koperplaat die bij het 'Minne-mall' werd afgedrukt - de voortekening bevindt zich
in het Amsterdamse Rijksprenten-kabinet -, wordt in de Belacchende Werelt opnieuw
4
gebruikt voor de afdruk op p.271 . In beide gevallen illustreert de prent hoe een
5
boerenkerel zich bij een hek heeft opgesteld , terwijl op de achtergrond een stads
heertje een rijkgekleed boerenmeisje het hof maakt. Aan het 'Minne-mall' werd niet
alleen de gravure ontleend. De amoureuze geschiedenis van Dicke-Leendert, Lijsje
Teunis en Ioncker Maerten uit het 'Minne-mall' loopt opvallend parallel met de
lotgevallen van Lammert Gijsen, Soetje Strijckers en Vrome Koen. Het verhaal over
Lijsje die haar boerse vrijer Dicke-Leendert voor een stadse jonker opzijschuift en
die later ondervindt dat ze beter bij haars gelijke (Dicke-Leendert) was gebleven, is
meteen ook het liefdesverhaal over Soetje Strijckers en haar twee vrijers. Heel wat
gedachten, motieven en argumenten uit de boerensatire, de laus ruris en de daarbij
6
horende stadskritiek uit het 'Minne-mall' worden in de Belacchende Werelt hernomen :
cf b.v. de overdreven aandacht voor mooie kleren, de

1
2

3
4
5
6

Porteman 1983-5, 338, noot 26.
Dit is niet alleen het geval met het gedicht 'Minne-mall' waarvan een aantal verzen werd
bewerkt voor de Belacchende Werelt (cf. infra), maar ook met het 'Blavvve-Scheens-Krakeel'
(zie hierover verder dl.III, B, hoofdstuk 4, §2, 5) en het 'Sinnighe Slypers-Liedt' uit het Sinne-mal
(zie hierover verder dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 5).
Van de Venne 1623, 11-57.
Amsterdam Rijksprentenkabinet, inv.nr. 1935: 2/6: 103 x 133 mm., br. pen, gr. br. gew. (Pluis
1987, 118).
Wellicht een burleske allusie op de typische houding van de melancholicus (vgl. Porteman
1984, 124-5).
In veel mindere mate vindt men ook elders in de Belacchende Werelt gedachten en motieven
die aan het 'Minne-mall' zijn ontleend. Aan Dicke-Leendert met zijn 'lange pompen', zijn 'houte
klompen' en zijn ridicule 'ruyme wolle wanten' (v.201-2, 213) beantwoordt b.v. in de
Belacchende Werelt de grotesker voorgestelde figuur van Lammert Gijsen 'Mit de voeten
inde klompen, Mit de beenen in de pompen' en met de 'Wolle wangten inde Seumer' (v.777-8,
782). Ook de amoureuze gebruiken van nootjes kraken en het plukken van bloemen vindt
men in beide dichtwerken terug.
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impliciete kritiek op het boerenmeisje dat zich boven de eigen stand verheft, de
laudatio van de landman die, ver van het stadsgewoel, zelf en op het door hem
gekozen ogenblik voor zijn voedsel kan zorgen, de weelde die in de stad heerst, de
hoofse maar onoprechte spraak van de stadsjonkers of het luiden van de klokken
op de stadspoorten. Meer direct werden zelfs bepaalde verzen uit het 'Minne-mall'
hernomen, bewerkt en opnieuw in het verhaal van de Belacchende Werelt afgedrukt.
Ter illustratie worden hier de v.235-46 uit het 'Minne-mall' geplaatst naast v.7783-94
1
uit de Belacchende Werelt :

Dicke-Leendert

Lammert Gijsen.

Waerom blijft hy niet in sté,

Puff! wat doet hy uyt de Stéé?

Dat hy soockt, dat soock ick mé?

Dat hy wil dat wil ick méé.

Och! waar sel ick doen mijn clachten,

Waar, ja waar doe ick mijn klachten,

Meysjen ick ben vol ghedachten!

En uyt-stortsel van Gedachten?

Och, och, och! mijn smodder-beck,

Waar moet ick verwesen Geck?

Ick gae nae gunt hooge-heck!

Siet! ick set mijn an gind Heck,

Daarje mijn selt, as een subben

Daar sel ick staan Neuse-druypen,

Keund sien pruylen, en sien dubben,

Bocke, leene, lispe, luypen,

En sien gaapen as een mop,

Muffen lijck een dweepe Mop!

Mit een omghedraeyde kop!

Licht van Sinnen, swaar van Kop.

Mit een hoet-vol-vijse-sinnen,

Och! mijn Hoofje moet ick stutten

Die omloopen van het minnen;

Om een neer-laagh hier te schutten!

Via de bekende bewerkingstechnieken (abbreviatio, amplificatio, adiectio en
variatio) past de dichter de oude verzen aan zijn nieuwe verhaal en de daar
2
gebruikelijke kortere clausen aan . Bij nader inzien hebben vooral v.73-800 (Lijsjes
antwoord op Leenderts beginwoorden, Leenderts repliek hierop en de claus van
Ioncker Maerten) heel wat stof tot omdichting geleverd. Sterk gelijkende verzen
vinden we in de Belacchende Werelt vooral in v.6611-50, v.6791-870 en in
3
v.7756-8040 . De tussenliggende verzen in de Belacchende Werelt zijn onmiskenbaar
ingelaste passages die telkens een eenheid vormen: ze brengen het verhaal over
het schilderij met de zeven ondeugden
1

2

3

Eigen cursiveringen. Vgl. verder ook nog v.49-56, 79-100, 113-32, 141-8, 174-9, 247-9,
273-84, 527-36, 649-76 en 811-22 uit het 'Minne-mall' met v.2866-81, resp. v.6612-43,
6799-814, 6835-43, 6856-69, 7799-802, 7805-20, 7885-96, 7845-72 en 7967-72 uit de
Belacchende Werelt.
Abbreviatio (t.o.v. het 'Minne-mall') vinden we in de Belacchende Werelt b.v. in v.6799-806,
amplificatio in v.6622-3, 6628-9 of 6636-8, adiectio in v.6615-6 of v.6859-66, variatio in
v.7817-20 of v.7861-2.
Een enkele keer werden in de Belacchende Werelt verzen uit het 'Minne-mall' hernomen
zonder dat deze in het verhaal over Soetje Strijckers, Lammert Gijsen en Vrome Koen zijn
terechtgekomen. Het betreft de kluchtige scène uit het 'Minne-mall' waarin Dicke-Leendert
zijn meisje uitlegt hoe ze een koek moet hakken; de passage duikt in de Belacchende Werelt
op als één van de belevenissen van Tamme Lubbert en Fijtje Goris. De anafore constructie
waarmee Dicke-Leendert Lijsje Teunis de lekkernij aanbiedt, wordt in 1635 geamplificeerd
tot de uitgebreidere ventersroep van Aafje, het Koeck-Wijff. De wijze waarop het koekhakken
zelf geschiedt, wordt in de betreffende passage uit de Belacchende Werelt opvallend weinig
gevarieerd (vgl. het 'Minne-mall', v.49-56 vs. Belacchende Werelt, v.2866-81).
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(v.6651-790), over het schilderij met de vrouwen die vechten om een mansbroek
en over de trekschuit (v.6871-7755). Bovendien hebben de ontleende passages in
grote trekken hun volgorde van voorkomen in het 'Minne-mall' bewaard.
Elders hebben we aangetoond dat het 'Minne-mall' op zijn beurt nauw samenhangt
met Cats' gedicht 'Harders-clachte' dat in 1618 achteraan de Maechden-plicht was
opgenomen. Het 'Mmne-mall' is een onbetwistbaar aemulatieve bewerking van Cats'
pastorale gedicht waarin de herder Daphnis zijn beklag doet over de houding van
zijn beminde Galathea. Het meisje heeft hem verstoten en de voorkeur gegeven
aan het 'steetsche volckjen'. Zijn situatie is in grote trekken te vergelijken met de
toestand waarin Dicke-Leendert verkeert. Daphnis' betoog ontwikkelt zich daarbij
tot een heuse oratio pro domo van de herder. Hij waarschuwt zijn liefje uitvoerig
voor het onheil dat haar vanuit de stad bedreigt en bepleit in niet minder heftige
bewoordingen de geneugten van het eenvoudige landleven. Het gedicht biedt op
deze wijze een waar florilegium aan van argumenten die aan de bekende
stadkritische loci en aan de laus ruris zijn ontleend. Van de Venne heeft er in zijn
'Minne-mall' dankbaar gebruik van gemaakt: bepaalde verspassages uit de
'Harders-clachte' werden hernomen en vrij bewerkt. Op die manier diende het
'Minne-mall' zich in 1623 aan als een inventieve en originele variant van het
letterkundig werk van een in de Zeeuwse literaire kringen bijzonder gewaardeerd
1
en modern literator .
De reprise van het 'Minne-mall' in 1635 dient niet meer vanuit het succes van de
'Harders-clachte' te worden verklaard. Veeleer hebben thematisch-literaire motieven
een belangrijke rol gespeeld. Het verhaal over het lichtzinnige boerenmeisje dat de
voorkeur geeft aan vrijers uit de stad en door deze in de steek wordt gelaten, past
bijzonder goed in een bundel die impliciet en expliciet als morele instructie voor
jongeren is bedoeld. Even voor de hand liggend in een verhaal over het bezoek van
enkele boeren aan Den Haag, is de door een eeuwenoude traditie gesteunde kritiek
op het leven in de stad en de gewoonten van de stedelingen.

§2. Van de Vennes boerensatire
Talloze zestiende- en zeventiende-eeuwse, literaire of schilderkunstige satirische
kermisvoorstellingen beelden de boeren uit als verwerpelijke, onmatige, gulzig
vretende of drinkende, agressief vechtende of vrijpostig vrijende lieden wier komisch
gedrag door de toekijkende burgers streng met de vinger wordt gewezen. Het
gemakkelijkst kan de teneur van deze boerensatire aan de hand van enkele bij- en
onderschriften op rijmprenten worden geïllustreerd: het 'boersche volck' bestaat uit
'Bacchi knechten', 'D'een eet, drinckt en schenckt vol, d'ander bespouwt het velt //
D' een

1

Van Vaeck 1989, 12-7.
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1

singt en danst met lust, d'ander crijt en wil vechten' . Ook Van de Vennes boeren
hebben hun onhebbelijkheden die rechtstreeks op een dergelijke boerensatire zijn
terug te voeren.
In de Belacchende Werelt wordt deze boerensatire vooral via de handelingen en
uitlatingen van de hoofdpersonages (de 'Hollandsche dartele Boersche Ieught') en
via de glossen gerealiseerd. Tot deze 'Boersche Ieught' rekenen we dan Tamme
Lubbert, Fijtje Goris, Lammert Gijsen en Soetje Strijckers. In de beschrijving van
hun woorden en daden komen heel wat hekelende passages voor eigen aan de
2
gebruikelijke boerensatire. De naamgeving (het is een bekend procédé in de satire )
is in dit opzicht veelzeggend. De eigennaam Tamme Lubbert b.v. connoteert niet
alleen de gedachte aan een trage sukkel maar ook aan een lome en alleszins minder
3
potente kerel . Dergelijke bijgedachten worden trouwens door de tekst zelf
aangebracht. Wanneer Tamme Lubbert zich tegen alle verwachtingen in toch eens
haast, roept Fijtje uit: 'Wat een haest heyt Lubbe-quick' (v. 1043). En tijdens het
4
gevecht met de bedelaars vreest Lammert Gijsen dat Lubbert zou worden gelubd .
Lammert Gijsen, de 'Seun van Gijsbert Kloetje (v.198) mag dan al door Ioncker
5
Meyndert plechtstatig 'Lambert' worden genoemd (v.7099 en 7642) , voor Soetje is
hij vooral een trage lammeling: 'Treet-saft benje, Lammert blijfje' (v.517). Zelf
connoteert Soetje Strijckers' naam het vele geld dat zij als 'eenigh Kindt' van
6
'strijck-Fransje' en 'Vette [d.i. dus ook rijke] lansje' zal opstrijken .

1. 'Leelijck doet geen seer Aen Boer of Heer': deformitas en turpitudo
bij Van de Vennes boeren
Van meet af aan stelt Van de Venne zijn boeren karikaturaal lelijk voor. Reeds uit
de 'In-leydinge' blijkt b.v. dat Fijtje Goris 'Logg' en vadsigh' of zelfs 'groff van Leden'
is (v.69-70), terwijl ook de descriptiones die de kermisboeren van elkaar geven, op
zijn zachtst gezegd karikaturaal klinken; de lelijkheid en mismaaktheid worden er
extra in de verf gezet. Vooral Lammert Gijsen moet het daarbij ontgelden. Fijtje
noemt hem onomwonden een 'logge Vryer' (v.231) terwijl ook Soetjes aanmaningen
evenmin een vleiend beeld weerspiegelen:
Lammert, houje selve wacker,
Gaat niet lijck een neder-sacker,
Die wat vuyl, en mufjes stinckt,
Trecke-schinckelt, hincke-pinckt.

1
2
3
4
5
6

Vandenbroeck 1984, 123.
Het betreft hier z.g. 'Redende Namen' (Birus 1987).
WNT 8, 3108-10.
Zie v.3438-9.
Vgl. met de figuur van Jerolimo uit de Spaanschen Brabander die zijn knecht Robbeknol wel
eens 'Robbert' noemt (vgl. Bredero 1974, 221-2, v.896 en 906).
v. 1053-5; cf. WNT 16, 39.
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Maack geen bocchel as een Kater,
Roche-belt, en snuytje snater,
Schort je wangen, veegje beck,
1
Krimp niet in gelijck een Sleck. (v.933-40)

Dergelijke beschrijvingen hadden onmiskenbaar een komisch-satirisch effect: van
oudsher geven deformitas en turpitudo in de komische literatuur aanleiding tot spot
2
en lach . Ook op Fijtje mist Lammerts allesbehalve aantrekkelijke voorkomen zijn
komische uitwerking niet:
Siet den saffel krom staan leenen!
Watte platters, watte beenen
Heyt de Sebol onder 'tlijff!
'kLachme slap, al gaat hy stijff! (v.201-4)

Het is typerend dat de spot met de uiterlijke, fysieke gebreken zich uit in groteske
overdrijvingen: vergelijk b.v. met Fijtjes toelichting bij Lubberts 'dicke lippe-randen:
// Daar men schier een huts-pot off // Sou gaan hacken vet en groff' (v. 1086-8). Het
gaat hier om vaste nummers in de kluchtige toneel- en ontspanningsliteratuur uit
de zestiende en zeventiende eeuw: we vinden het repertoire terug in talloze zotte
refreinen, in tafelspelen of in liederen. In Starters 'Kluchtigh Tafel-spel' schetst de
halfbakken vrijer Melis Tyssen een blason-achtig portret van Lysje die, naar zijn
zeggen, een 'leelicke teef' blijkt te zijn. De grofheid van haar lippen wordt er op
groteske wijze met brokken hutsepot in verband gebracht:
Sy het ien paer Fursette wangen, jy soudter iou tavongd wel me lijen,
Met een paer lippen, men souer een hutspot af snijen.
Haer kin trouwens is profytlick in de slachgtyd, om kalfs-klauwen op af te lappen,
3
En haer rugh is mooi rongd om pensen op te schrappen .

2. 'Drolligh dom!' en 'Onverstant is vreesachtigh': over domme, dwaze
en laffe boeren
Van de Vennes boeren worden graag als dom voorgesteld. Nu eens wordt Lubbert
een 'domme lijme-stangh' (v.175), een 'domme Laff' (v.391), een 'domme kracht'
(v.5122) of zelfs een 'dommetoor' (dokter) genoemd, dan weer moet Lammert die
'te boers, of dom' is, het ontgelden (v.491). Domheid wordt daarbij met botheid en
dofheid van geest geconnoteerd. Lammert heeft het in v.5034 over Lubberts 'dom
en doffen geest'. En de Botte

1
2

3

Een gelijkaardige lelijkheidsbeschrijving in v.950-6 ter illustratie van het gezegde 'Noyt soo
slimmen Pot // Of se krijgt een schick'lijck decksel' (v.948-9).
Schmitz 1972, 60: deformitas en turpitudo maken deel uit van de ridicula. Binnen de oudere
boerensatire zijn deze (uiterlijke) kenmerken indicatief voor de slechtheid en zondigheid van
de gekarikatureerde (cf. Vandenbroeck 1984, 106-7).
Starter 1966, 253, v.67-70 (eigen cursivering). Andere voorbeelden vindt men b.v. in de
refreinen in het zotte (Coigneau 1980-3, dl.2, 356-7; vgl. ook Coigneau 1982, 162) of in
Brederos boertige liederen (Bredero 1975, lied X, XII, XVI op p.73-5, resp. 78-80 en 88-90).
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Slijper verwacht, nadat hij Lubbert heeft gescherpt, een 'Slijpers Prijs' als vergoeding
voor 'het domme Bot-ontgroven' (v.6089). Deze voortdurende nadruk op de domheid
en dwaasheid van de boeren werkt zowel de lach als de satire in de hand. De malle
en onmogelijke situatie van Tamme Lubbert die op de slijperswagen ligt, wordt door
een toekijkende stedeling dan ook als 'drollig-dom beluymt' (v.6115). Tegelijk sluit
de domheid aan bij het decorum: een boer dient zich nu eenmaal als een dommerik
te gedragen. Tijdens zijn spitsvondige en welbespraakte uiteenzetting over
pronkzucht en hovaardigheid wordt Lubbert dan ook door Fijtje op zijn nummer
gezet met de woorden 'Niet te deun, Maat, of te deftigh' (v.1374). Ook de bedenking
in de marge alludeert op het gebrek aan decorum in deze passage: 'Deftige Reden
uyt slechte [d.i. eenvoudige] luyden klincken niet ruchtbaer'. Om deze reden
onderbreken de boeren herhaaldelijk het betoog van hun partner wanneer diens
hoogdravende woorden hun petje te boven gaan. Zo struikelt Fijtje over Lubberts
woordenschat wanneer hij spreekt over poëten:
Hoe! Pouweet, wat Van is datte?
'tWoort van Dichter ken ick vatte,
On-wetenheyt is doof
Maer het angder heyt geen Nijp
1
In mijn bot, of boen begrijp. (v.3118-21)

Typerend voor de domheid van de boeren is daarnaast ook hun vervaardheid, angst
en lafheid. Zelf brengt de satiricus deze begrippen met elkaar in verband in de glosse
'Onverstant is vreesachtigh': in de bijbehorende verzen weet een jongen (een
'Vreeser') bij het zien van Lubbert op de slijperswagen niet meer of hij het tafereel
nu moet 'belacchen' dan wel 'beschricken' (v.6132-43). Dat vrees bij onverstand
hoort, is geen nieuwe gedachte. In zijn Nederlandse vertaling van Ripa's Iconologia
wijst Pers onder het lemma 'Bottigheyt, Onverstandigheyt' (It. 'Stupidita') naar de
woorden van Aristoteles die 'in sijne Zeedeleeringen seyt' dat 'de Bottrick of plompert
(...) voor een yder, en voor alle dingen [is] vervaert, soo wel in't doen als in 't spreken,
2
(...) en (...) dat hy voor alle dingen bott en verbaest blijft' . We geven hier nog enkele
voorbeelden van laffe boeren in de Belacchende Werelt. Voor het gevecht met de
bedelaars begint, klinken Lubberts dreigende woorden onversaagd en agressief:
'jou Herssens en je Wangen, // Selle dapper Vliege vangen' (v.3297-8). Maar even
later blijft er van zijn heldhaftigheid weinig over: 'Wilje nouw dan mitje tween // Stryen
tege mijn alleen?' (v.3308-9). Ook Fijtjes angst bij het optrekken van de schutterij
pleit niet voor haar dapperheid. En over Lammert die op afstand

1

2

Eigen cursivering. Dat Fijtjes reactie wellicht ook te maken heeft met Van de Vennes puristische
reflex, hoeft geen afbreuk te doen aan onze argumentatie.
Ook Lubbert overkomt het dat hij de wijze woorden van anderen maar moeilijk kan volgen.
Op Soetjes sententieuze uitspraak 'Eer en schand hangt aen een woort' (v.404) reageert hij
met: ''kBent niet wijs om uyt te leggen, (...) // Soetje, praat van Koeyen, Schapen, (...) // Of
van Ploegh, en Wann', en Spàà, // Of van dat ick recht verstàà' (v.406-12).
Ripa 1971, 68.
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blijft van het keuvelende trio Fijtje, Lubbert en Soetje, merkt Soetje op: 'Och! hy
1
sucht en sweet van angst!' (v.348) .

3. 'Achter-noodt, die gaet voor al': fecalismen in de Belacchende Werelt
Op tal van plaatsen in de Belacchende Werelt hoort men de boeren komische
uitdrukkingen en wendingen gebruiken die stuk voor stuk met scatologische
lichaamsfuncties hebben te maken. Nu eens gaat het om een enkele krachtterm
(b.v. 'al-kacks') of om een spotnaam (wie een ander laat voorgaan, wordt een
2
'Veeste-wachter' genoemd) , dan weer worden de fecalische grapjes langer
aangehouden. Zo verdenkt Fijtje plagend haar vrijer ervan dat hij in de duinen
stiekem zijn gevoeg had gedaan:
Segh, wat deedje ginssen achter?
Wasje dan een Duyne-Wachter?
Maat, ol wasser anje vast
Liefde merckt op alle
Over-noodt, of darme-last?
dingh. (v.13-6)

Lubberts repliek op Fijtjes grapje, moet voor haar humor niet onderdoen:
Fy! hoe praatje van een Dreckje!
Hoor mijn Room, of Mellick-Beckje,
Nut en Noodigh gaet
Liefd' is soetjes, liefd' is mal,
voor.
Achter-noodt, die gaet voor al. (v.17-20)

De opmerkingen in de marge versterken het 'komische' karakter van deze passage.
Een ander voorbeeld van langer aangehouden fecalische grapjes vinden we in
v.4984-5011. Terwijl Lubbert van zijn tumultueuze ontmoeting met de agressieve
bedelaars nog volop bekomt, overlaadt Lammert hem met allerlei fecalische
kwinkslagen die door Lubbert au sérieux worden genomen.
Van de Vennes geestigheden zijn niet origineel en duidelijk schatplichtig aan de
grapjasserij zoals die in de kluchtige en vrolijke ontspanningsliteratuur is terug te
vinden. Het zich bevuilen bij heftige emoties b.v. duikt in tal van komische teksten
op, terwijl de in v.4990 opgesomde gebreken ('Honger, Dorst, en Kouw, en Kack')
3
een vast viertal vormen . Dat fecalismen niet alleen als kluchtig maar ook als
fatsoenverbrekend werden ervaren -vgl. v.17: 'Fy! hoe praatje van een Dreckje!'-,
verklaart meteen ook hun veelvuldig voorkomen in komische teksten. Een gelijkaardig
verschijnsel vindt men ook in de schilderkunst waar het motief van de z.g. 'kakker-

1
2

3

Zijn reactie, wanneer hij zich uiteindelijk toch bij het gezelschap moet voegen, liegt er evenmin
om: cf. v.457-8.
Vgl. v.803, 1273 en 810. Nog een ander voorbeeld vindt men in v.6951. Daar wou Lammert
Fijtjes zakdoek grijpen. Het meisje vraagt hem dan schertsend of hij dit doet 'om al kacks te
houwen'.
Cf. Coigneau 1980-3, dl.2, 304, Pleij 1983, 59 en Het zal koud zijn 1980, 48-9. Over fecalismen
in kunst en literatuur zie vooral Pleij 1983, 54-62, Vandenbroeck 1987b, 198-200, Pleij 1988,
110-8 en Lust 1986. Vgl. echter ook Coigneaus pleidooi voor de nodige behoedzaamheid bij
dergelijke interpretaties: Coigneau 1989, 338-40.
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tjes' de beschouwers aan het lachen hebben gebracht. Een voorstelling 'van eenen
die zijn ghevoegh doet', rekende Van Mander tot de kluchtige drolligheden, de
1
'aerdige boetsen' van een schilderij . Ook Van de Vennes boeren barstten bij zulke
scatologische verwijzingen in lachen uit, zoals blijkt uit de volgende passage waarin
Lammert over Soetje vertelt:
Lestent seyse, mit een suchje,
Tegens mijn een aerdigh Kluchje,
Lammert (sprackse) mindtme nou!
Wangt men hart helt over jou
Als een Kack-huys over 't water!
Loofje dat niet (seyse) Prater?
Mit soo lacht en ick soo hardt
Dat ick hallif viel omvardt.
(v.729-36; eigen cursivering)

Terloops moet hier worden opgemerkt dat in deze verzen niet alleen de scatologische
boertigheid maar ook de onstuimigheid van Lammerts lachsalvo tot het komische
én satirische karakter van deze passage bijdraagt. Dit lachen strookte immers
geenszins met de beheerste gedragsnormen die een geciviliseerd publiek werden
2
voorgehouden . Ook elders in de Belacchende Werelt wijst een glosse het
buitenissige lachen van de boeren uitdrukkelijk af. Bij Lammerts gebulder in v.735-6
merkt de satiricus op: 'Niemant lacht buyten macht'. Een zelfde kritiek ('Wie hardt
lacht // Die ontmacht') staat in de marge ook te lezen wanneer Fijtje al te uitbundig
reageert op Lubberts koddig gebabbel (v. 1777-81).

4. 'Boeren zijn muechals': over gula, etende en drinkende boeren
Van de Vennes kermisboeren praten veel, graag en niet altijd in even kiese
bewoordingen over eten en drinken. Verwonderlijk is dit niet. De verleidelijk
uitgestalde eetwaren en de gebruikelijke snoeplust van de amoureuze jongeren
nodigen steeds weer uit tot beschouwingen over de geneugten van voedsel en
3
drank . In Van de Vennes vroegere satire, het 'Minne-mall', was dit element eveneens
aanwezig: daar wou Dicke-Leendert zijn meisje steeds weer tracteren op 'soete
koocken' (v.45), 'Wafels, Taartten' en 'lecker Vlaan' (v.43), of op 'Soete neute, cleyn,
en groot' (v.59). Zijn voorstellen werden er in de marge geïnterpreteerd als
4
'Mallers-snoeplust' (p. 13) of spottend becommentarieerd met 'Neuties-kraecken
is goet, voor die niet te veel en kunnen praten' (p. 14). Om scherpe uitvallen tegen
gula gaat het hier echter niet. In de Belacchende Werelt worden de eeten
drinkgewoonten van de jonge boeren die hun rondgang maken op de

1
2
3
4

o

Cf. Muylle 1984, 144, noot 58 en Van Mander 1969, 'Levens', 288v . Over de betekenis van
'aerdige boetsen' bij Van Mander, cf. Miedema 1981b, 7, 60 en 168 en Miedema 1984b, 12.
Vgl. hierover Miedema 1981, 204-8; op de laakbare 'risus praeter modum' wijst ook Schmitz
1972, 191.
Cf. b.v. v.73-100, 825-9, 1117-293, 1585-1604, 2522-4, 2862-3025 of 3156-61.
D.i. de snoeplust van verliefden.
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kermis even mild beoordeeld. Lubberts uitnodiging tot Fijtje om ergens 'een lecker
Dellifs-biertje' te drinken (v.1078) wordt er goedmoedig gerekend tot de 'Boersche
vrye Vryery'. Een dergelijke passage contrasteert met die verzen waarin het
overvloedig eten en drinken, het slempen en brassen, als vraatzucht, dronkenschap,
onmatigheid en spilzucht worden geduid. Traditioneel gingen de boeren immers
1
door voor 'muechals' , verkwisters en slampampers wier schaamteloze gedrag het
publiek steeds weer als een te mijden exemplum a malo werd voorgehouden.
Dat boeren in het algemeen graag met gulzigheid (gula) in verband worden
gebracht, kan met Lammerts beschrijving van een geschilderd 'Bordt' dat hij bij 'een
Baas van Schilder-Kunst' had gezien (v.6656-7), worden geïllustreerd. Op het
schilderij had de kunstenaar 'verscheyen Beest' (v.6662) afgebeeld, die samen de
zeven oadeugden voorstelden. Onder de dieren bevinden zich 'Twee gekleede
Varckens' (v.6702) die in de marge, naar aloude traditie, als de personificatie van
2
de gula worden geduid . Op de begeleidende gravure worden de zwijnen met
3
knolwortels -teken van hun gulzigheid- uitgebeeld . Gekleed als boeren leggen de
zwijnen (gula) meteen ook de link met de boer. (Vgl. ook het in margine op p.234:
'Een Varken siet wel op een Boer'). Dat het gulzige, als boer geklede varken echter
exemplarisch staat voor de zich aan gula bezondigende mens, blijkt uit Soetjes
opwerping tegen de voorstelling: 'Schuylter somwijl oock geen Swijn // In Damast,
of Armesijn?' (v.6721-2).
A fortiori hadden de boeren tijdens hun kermisfeesten de naam van 'muechals'.
De onderschriften bij satirische kermisvoorstellingen klinken in dit opzicht
4
ondubbelzinnig: 'D'een eet, drinckt en schenckt vol, d'ander bespouwt het velt' . In
de Belacchende Werelt gaan dergelijke verwijten schuil achter de nadruk waarmee
Fijtje herhaaldelijk aangeeft dat zij en haar vrijer zich helemaal niet als dronken,
gulzige of brakende boeren misdragen (cf. v.3194-200 en 1586-90). En ook elders
in de bundel worden steeds weer het onmatige en overdadige eten en drinken,
evenals de fysieke en materiële gevolgen ervan, nadrukkelijk gehekeld (vgl.
v.1165-72 en 2938-41).
Tot slot gaan we nog even in op twee specifieke situaties uit de Belacchende
Werelt waarin de gula als ondeugd wordt geviseerd: (a) ter gelegenheid van het
5
kermismaal bij Kniertje Nicht en (b) in de herbergscène bij Reyer de waard en diens
6
vrouw Baertje . In beide situaties gaat het om meer dan gulzigheid alleen. N.a.v. de
kermismaaltijd waarschuwt de dichter immers niet alleen voor gula maar ook voor
de daarmee gepaard gaande klaploperij; in de herbergscène bekritiseert de zedenles
het brassen, het tafelschuimen en vooral de onverkwikkelijke geldzucht van de
herbergier.

1
2
3
4
5
6

Van de Venne 1623, p.35.
Renger 1970, 73. Zie over deze gravure verder dl.III, B, hoofdstuk 4, §4, 2.
Vgl. met het commentaar van de boeren in v.6715-8.
Vandenbroeck 1984, 123, nr.13. Vgl. ook Bredero 1975, 46 en Miedema 1977, 212.
v.829-940, 5636-59 en 6459-598.
v.5128-619en 6479-92.
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Het kermismaal bij Kniertje Nicht: over de gevaren van gula en
klaploperij
Al vroeg in het verhaal verlaat Soetje haar kermisvrienden om bij Kniertje Nicht te
gaan eten. Ondertussen volgt de lezer Lammerts peripetieën en - enkele duizenden
verzen verder - verneemt hij hoe Lammert zich zonder scrupules bij Soetje en
Kniertje Nicht voegt. Van de Venne schetst hier m.a.w. het wijdverspreide gebruik
van de kermismalen waarbij vrienden en familieleden elkaar over en weer voor de
kennisviering uitnodigen, een gewoonte die menig predikant vaak een doorn in het
oog was. Teellinck b.v. verzet zich tegen de gelovigen die 'zijne vrienden nooden/
maeltijdt houden/ ende met zijn vrienden vrolick wesen/ op de kermissen, wanneer
1
het hen slechs soo gheleghen valt/ ende te passen comt' .
Van de Vennes kritiek richt zich echter niet op het kermismaal als gebruik maar
wel op de gretigheid waarmee de gasten (Soetje en Lammert) zich op de hen
voorgezette spijzen werpen. Over Soetje vernemen we hoe ze 'sit en smult, // En
heur Mongt en Buyckje vult' (v.5654-5), van Lammert horen we hoe hij zijn
vrijpostigheid en gulzigheid tracht goed te praten (v.6520-6). In de glosse op p.227
worden 'Kermis-Vrienden' dan ook op één lijn geplaatst met 'Slemp-Gasten':
'Kermis-Vrienden/ ende Slemp-Gasten/ en versse Vis stincken ten derden dage
2
doodtachtigh' . Daarnaast spitst de hekeling zich toe op Lammert als tafelschuimer
en klaploper. Deze onhebbelijkheden hadden Soetje er aanvankelijk van weerhouden
om Lammert te laten meegaan (cf. v.834-6). In het i.m. bij deze verzen heet het dan
ook dat 'Schadelijcke Vrienden' 'teerende Vyanden' zijn. Uiteindelijk heeft Lammert
- deze 'Stoute Gieldert' (v.6511) - zich vrijpostig ('Isset hier al open Hoff?// Soo kom
ick mit honger loff', v.6509-10) een plaatsje weten te veroveren aan Kniertjes tafel
('Vrye Stouten Krijge Bouten', p.226). Wanneer daarbij blijkt dat hij zich als gast wel
erg graag te goed doet, maar er zelf niet op uit is om op zijn beurt Kniertje uit te
nodigen (v.6547-58), wordt het voor iedereen duidelijk dat hij slechts een 'Schuymert'
(v.6571) is; de glosse besluit dan ook: 'Niet te Gast gaen/ of te nooden/ is den besten
middel om bevrijdt te wesen voor oneer/ schaed/ spijt/ en schande' (p.228).

De herbergscène: over brassers, waarden en klaplopers
Lubberts en Lammerts drinkgelag in de herberg wordt de beide boeren niet in dank
afgenomen: 'Blijft van De Kan', zo heet het in de marge op p.180, want
'Dronckenschap is een dreck-goote van alle

1

2

Teellinck 1624, 71; vgl. daar ook op p.17, 33, 116 en 117. Vroeger reeds had ook de wereldlijke
overheid hier ingegrepen: op 17 januari 1531 ordonneerde Karel V dat alle kermissen op
dezelfde dag moesten worden gehouden. De reden van dit besluit lag, aldus De Riemer, voor
de hand: 'vermits (...) de meeste menschen gewoon waren malkanderen over en weder op
hunne Kermis of Feest uit te nodigen, een groot gedeelte van het jaar of wel inzonderheid
van de zomer met drinken, gasten en brassen wierde doorgebragt, waardoor de burgers en
ingezeten niet alleen hun geld dus verspillende, maar ook hunne neeringen en broodwinninge
verwaarloozende, dagelyks tot armoede geraakten' (De Riemer 1739, dl.2, 439)
Vgl. Harrebomée 1856-70, dl.1, 117 en dl.3, 151 en Tuinman 1726, 162 en 303.
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1

quaelen' waardoor iemands eer geweld wordt aangedaan (cf. v.5172-5). Ondanks
deze wijze woorden doen Lubbert en zijn gezel zich tegoed aan drank en spijzen
waarbij hun gedrag herinnert aan hun vretende, zwelgende en boertig dansende
standgenoten uit de boerenfeestsatire:
Tamme Lubbert.
Smult toch lustigh, houdje dapper,
Over-vloet;
Dattet an de Lende kleeft
Over-soet. (v.5481-2)
Lammert Gijsen.
Laat ongs halve Bieren trecken,
Slinger-vuysten, Lippe-recken,
Swelge-brocken, oock de Kruyck
Legen om een vollen Buyck.
Laat ongs na den Eeten singen,
2
Laat ongs lichtdom omme springen. (v.5324-9)

De verstandige woorden die in de marge worden afgedrukt zijn aan deze drinkende
boeren niet besteed en prijzenswaardige, sententieuze uitspraken als 'Leege Tonnen
rasen meest. // Volle Buycken sonder Geest' (v.5506-7) worden door Lubbert
afgedaan als praatjes van 'Segghe-wijse Letter-weters, // Sober Drinckers, kleyne
Eeters' (v.5508-9). De lezer kan dan ook niet anders dan instemmen met de glosse
op p.183: 'Deuren van de Herbergen sluyten Spaerigheyt buyten/ en Overdaet
binnen'.
In de herbergscène wordt niet alleen de gula van de herbergklanten geviseerd,
de kritiek richt zich ook op de houding van de herbergier. Alleen al het feit dat Reyer
en zijn companen tot de laagste standen behoren, gold als een waarschuwend
signaal. Reyer geeft immers zelf volmondig toe dat onder zijn beroepsgenoten heel
wat uitschot ('Ambachts-volckjen, met Soldaet, // Grauwe-rappers, Schipper-maet')
wordt gevonden dat de 'Tappers Neeringh' als laatste redmiddel aangrijpt, in de
3
(ijdele) hoop om daarmee de kost te winnen (cf. v.5278-84) . Ook in de marge heet
het dat herbergiers 'Beminners van leuy en lecker' zijn, die graag in het geniep 'leven
(...) op de Smockel-Tap/ al soudet hun leste Neering blijven'. In de hoop toch enige
winst te boeken, verlenen ze al te vaak krediet waardoor de eigen schulden niet
meer kunnen worden betaald: in hun herberg loopt uiteindelijk 'de Seugh met de
Kraen' weg. Deze laatste uitdrukking wordt door Roemer Visscher als volgt toegelicht:
'als yemandt met Herberg houden soo achteloos het ghelagh reeckent,
of soo lichtelick aen droncken gasten uytborght, dat de Backer en Brouwer
niet langher willen by setten, en soo by ghebreck de neeringe moet staken,
4
dan seytmen: Daer is de Soch met de tap wegh gheloopen' .

1
2

3
4

p.181; vgl. Burchoorn 1635, 27: 'Augustinus: Ebrietas est flagitiorum omnium mater, (...) origo
vitiorum'.
Vgl. ook met v.5136 of met v.5499-503. De sententie uit v.5503 ('Stort niet; 'theyt al gelt 'ekost')
werd door Van de Venne herhaaldelijk in beeld gebracht: cf. Plokker 1984, 50-2 en 220-1;
zie ook Royalton-Kisch 1988, 103 en 294-5.
Soly wijst erop dat tappers vaak te arm werden geacht om belasting te betalen (Soly 1983,
570).
Visscher 1949, 77. Cf. ook Harrebomée 1856-70, dl.2, 325 en dl.3, 343. Hoezeer
dergelijke handelingen werden misprezen, blijkt uit De Feeste van de Lichtmissen
(1615); daar worden in str.11 de 'Wijntaverniers' en de 'Tappers daer de soech metten
tap gaet loopen' uitgenodigd om zich bij de overige lichtmissen te voegen (Feeste s.a.).
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Hebzucht zet Reyet en Baertje er dan ook toe aan om voortdurend hun gasten tot
1
2
verteren aan te sporen en hen met geveinsde vriendelijkheid en vleierij te behagen .
Zowel Lubbert als Lammert doorzien de bedoelingen van hun gastheer en beseffen
dat geld hun enige waarborg is voor een vriendelijk onthaal (cf. v.5306-7 en 5466-71).
De glossen slaan een zelfde toon aan:
'Een vriendelijcke Waert/ en vleyende Waerdin/ maeckt blijde Gheesten/
domme Sinnen/ kromme Leden slappe Beursen' (p.183);
'Die gelt heeft wert meester vande Voogt/ en aengenamen Gast' (p.186);
'Een vleyende Tongh is gelijck een Sleck die niet als vuyle dracht nae-laet'
(p.186);
'Wt-heems ghelt maeckt Vreemde tot Vrienden' (p. 191).
Door zijn hebzucht wotdt de herbergier er gemakkelijk van verdacht om zijn klanten
3
te veel aan te rekenen , terwijl diezelfde hebzucht ook verantwoordelijk is voor de
toeschietelijkheid waarmee de waard panden als betaalmiddel aanvaardt. Meer dan
enig ander handelaar of ambachtsman heeft deze er immers voordeel bij;
Reyer de Waert.
Ben dy Maets met lege handen,
Soo bedingh ick van u Panden.
Wat de Mont en Buyck in-haelt
Dient voor al te zijn betaelt.
Wat de Tanden is gegeven
Blijft verslonden voor het leven;
Maer, al watmen voort besteet
Aen een warm, of çierlijck Kleet,
Om het naeckte Lijf te decken,
Dat, jae, kanmen weder recken,
Als den Stof-verkooper seyt:
Vrient, betaelt, of siet, ick pleyt! (v.5244-55)

Reyers tedenering had Van de Venne vroeger reeds in zijn Wys-mal uiteengezet.
Het 'Begeer-wijf' had er onnadenkend aan een smid voor diens vertier krediet
verleend zonder een pand te eisen. De vergissing komt haar duur te staan en ze
beseft dat de smid helemaal niet meer aan terugbetalen denkt:
Wee! lorsters, of die borgen veel
Van datter gaet door tandt en keel! (...)
Al wat de buyck heeft in-gehaelt,
Behoort voor al te zijn betaelt.
Is't Landt, of Huys, of ander Goet,

1
2
3

Cf. v.5292-9, 5310, 5396-405, 5540-3, 5601-7.
Cf. v.5238-42 en 5301-3; vgl. ook nog v.5338-43.
Cf. v.5274 en 5551-9.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

691
Dat keert weerom, als't wesen moedt,
Aen die het heeft te recht beleent;
Maer, teerbaer goet dat blijft beweent
1
Van my, ach! slecht bedrogen wijf.

Dit ondervindt ook Lammert Gijsen wanneer hij bij het vertrek uit de herberg zijn
schuimgezel geld voorschiet (v.5576-8 en 5588-93). Later blijkt dat Lubbert er niet
aan denkt om Lammert ooit terug te betalen (v.6483-6) en deze beseft nu dat Lubbert
slechts een 'Schuym-Gesel' (v.6489) is: 'Mackers blijven veeltijds vast // Asmer
geeft, of noodt te gast' (v.6497-8).
Van de Vennes herbergscène zit stevig verankerd in een bekende literaire traditie.
Zijn kritiek op de brassende en parasiterende boeren is beslist geen nieuwigheid in
de komische genres terwijl ook de glossen bij het gedrag van de waard een
aaneenrijging van clichés vormen. Het homonymische woordspel met 'waard' (cf.
p.185: 'Onwaerdigh ist eenen Waert te wesen/ die neffen de Gasten niet mach
aen-sitten'), het in pand geven van kledingstukken of de wel erg vrolijke houding
van de herbergier (vgl. Huygens: 'Een vrolick Man om gelt, al hadd hij suchtens
2
sinn'), behoorden tot het literaire gemeengoed . Daarnaast komt ook het geringe
aanzien van zijn beroep herhaaldelijk ter sprake. In het Toonneel des wereldts
(Weesp 1658) blijkt de herbergier uit het epigram ''t Suynighe Waertje' in vroegere
dagen een doordraaier te zijn geweest:
Myn goet was op-ghesnapt, verdobbelt, en verdaen.
De Rotten met mijn Kraem en Pelzen deur gheloopen.
Een eenigh vaetje Krijt bleef in de Winckel staen.
Hier kon ick my daer na weer eerlijck van bedroopen.
Ick sloegh een Tapjen aen, en was in 't schrijven mild,
3
Dus won ick wederom meer als' er was verspild .

Minder traditioneel is wel Van de Vennes nadruk op de schijn, de onoprechtheid en
de geveinsdheid zowel van de herberghouder als van de klaploper Lubbert: doet
de eerste zich vooral uit pure geldzucht vriendelijk voor, de andere is er voornamelijk
op uit zijn gula te bevredigen zonder dat het hem iets kost. In beide gevallen gaat
het om laakbare valse vriendschap: 'Een vrient om vreugt/ wert vreemt in verdriet'
(p.226).

5. 'Smijtje mijn, ick beuckje weer!': agressief gedrag bij boeren
Tot de vertrouwde elementen uit de kermissatire behoort tevens de onvermijdelijke
vechtpartij waarbij boeren elkaar met messen en allerhande

1
2

3

Van de Venne 1634b, 44.
Voor de literaire gula-traditie in de Nederlanden: Pers 1978, 41-55 en Renger 1970, 17-22;
voor een Duitse pendant zie Hauffen 1889 maar ook Walz 1984. Over de brassende en
parasiterende boeren in de lagere komische genres zie Pers 1978, 45-6 en 51. M.b.t. de
clichés over de waard: vgl. voor het woordspel b.v. De Dene 1978-9, 59-60 of Burchoorn
1641, 37, over het in pand geven van kledingstukken zie Coigneau 1980-3, dl.2, 262, vgl.
ook Burchoorn 1641, 58-9 en 73-6 en over de vrolijke waard zie Coigneau 1980-3, dl.2, 390-1.
Het citaat van Huygens is ontleend aan zijn Zedeprint van 'Een waerd' (1623) (Huygens
1892-9, dl.2, 35, v.7).
Toonneel 1658, 29.
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huisraad te lijf gaan. In de Belacchende Werelt zijn we herhaaldelijk getuige van
dergelijk agressief gedrag. Op p.29 gaat het om een banaal voorval dat aan de
1
realiteit kon zijn ontleend : wanneer Lammert op straat toevallig tegen een
'Ionckers-jongen' aanloopt (v.618-9), wil de boer hem met zijn stok 'fel en stijff'
'beucken op het lijff' (v.611-2). Later in het verhaal is het Lubbert die geweldig tekeer
gaat wanneer hij in de drukke menigte naar zijn weggelopen Fijtje speurt (v.3288-91).
Het is duidelijk dat de boeren zich door hun agressie schuldig maken aan ira; hun
gramschap en onbesuisdheid plaatst hen meteen aan de zijde van de dwazen voor
wie de rede van geen tel is. Met een verwijzing naar Horatius heet het in de
Nederlandse vertaling van Brants Narrenschiff dat 'elck wijs man hem [zal] wachten
van thoorne oft gramschap (...) want een toornich man als een ontsinnich man niet
en weet wat hi doet/ ende en spreect noch en doet niet dan sonde ende quaet dies
2
hem namaels rouwet alst te laet is' . Dergelijke opvattingen, die in belangrijke mate
3
werden beïnvloed door Seneca's belangwekkende tractaat De Ira , werden later in
het (neo)stoïsche gedachtengoed geïncorporeerd. Coornhert heeft het in dit verband
b.v. over de 'toornigheyd' waarvan 'twist ende ghevecht' de kinderen zijn:
'Nu verduystert de toornigheyd de reden (...) Want toornigheyd is een
verstoornisse des ghemoeds, een verduysteringhe des verstands, een
verblindinghe vande redene ende uytdryfstere van alle bescheydenheyd'.
'Watter oock al twist, vyandschap, ghevecht, wonden ende doodslaghen
uyte toornigheyd spruyten onder den ghemeynen volcke, is henluyden
niet onbekent, als die zulx daghelyx dadelyck int ondervinden met
4
onghemack ende te spade berouwe beproeven' .
Ook Van de Venne beklemtoont in zijn Belacchende Werelt dat 'Voor Ghewelt (...)
Reden [moet] wijcken' (p.126) terwijl Lubbert, na het handgemeen met de bedelaars,
volmondig toegeeft dat 'Dencken gaet voor hevich spreken' (v.4949). De glossen
5
benadrukken daarbij dat agressiviteit met gelijke munt wordt betaald . Vroeger reeds
had Van de Venne geweld als tegenhanger van de rede gepresenteerd, m.n. in zijn
Sinne-Vonck, meer in het bijzonder in de beschrijving van het 'Kamp-gevecht' onder
het gepeupel op de Haagse turfmarkt. De dichter speelt daarbij op de homonieme
betekenissen van 'Reden': reden (oorzaak) en rede (verstand):
Datter rees een Kamp-gevecht,
Sonder Reden, sonder Recht:

1
2
3
4
5

Van Deurzen 1978-9, dl.2, 52.
Brant 1981, cap. 25. Cf. Horatius, Epistula I, 2, 62.
Fillion-Lahille 1984.
Coornhert 1982, 87 en 88.
Cf. p.126 ('Stoters werden verstoten' en 'Wie quaet uyt-gheeft/ krijght boos weerom'), p.127
('Grilligh schampen doet Willigh kampen' en 'Die met de Duyvel wil Plock-haren/ moet slechte
Prijs verwachten') en p.128 ('Daermen 'thoutjen stoockt rijsen de vlammen' en 'Wiert daer
niet gherockent/ daer soude niet gesponne werden').
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'Recht en Reden blijft verduystert,
'Als men nae geen Vrede luystert.
'Soete Vrede wert versmacht
'Daer men Reden niet en acht!
'Rede-loos wil liever vechten,
1
'Als om-buygen voor het Rechten .

Tegelijkertijd ridiculiseert Van de Venne ook voortdurend de strijdlust en de
vermeende dapperheid van zijn boeren. Lammerts aanvankelijk heldhaftige houding
tegen de 'stoute Ionckers-jongen' slaat al vlug om in het tegendeel (''kWas niet bloo,
Fy, maar 'kgingh loopen!'), wat Soetje de ironische woorden ontlokt: 'Bloo Maats is
het vluchten schandt, // Stoute Maats die ruymen 't Landt' (v.615-6). Niet minder
komisch zijn de woorden die de vechtende bedelaars bedenken voor de klappen
die ze uitdelen: 'Muyle-peeren', 'Vuysten-Loock', 'Backe-Visjes', suyre-Koock' en
'Stocke-vis' (v.3344-5 en 3425). Zowel in de oudere als in de contemporaine
komische literatuur zijn dergelijke woordvormingen legio. In de Veelderhande
geneuchlijcke dichten b.v. worden de pelgrims op weg naar 'sinte Heb-niet' begroet
Met een Schotel Kneppel-moes onghelaeckt
Ende drooghe stock-vis/ die op 'thooft wel smaeckt/
Die sal v properlijck worden voor gheset
Van Muylert/ ende Zuyr-mondt verstaet my naeckt/
Die met Dirck grim ende kijfhoek houden een gledt
Ist datter yemant gaerne Muyl-peeren et/
2
Men salse daer wel vinden/ harde en goet .

Tot slot blijven we nog even stilstaan bij de meest uitvoerige gevechtsbeschrijving
uit de Belacchende Werelt. Tijdens de boottocht naar Delft verhaalt de Schuyte-Baes
over een burlesk-komische vechtpartij die hij ooit heeft meegemaakt. De
(geïllustreerde) passage sluit zeer nauw aan bij de burlesk-komische gevechten die
Van de Venne elders in zijn gedichten had beschreven of in zijn schilderkunstig
werk uitgebeeld.

Het verhaal over de vechtpartij (v.7329-7408)
3

Schuyte-Baes mijn Hartje leidt zijn verhaal op een stereotiepe manier in :
'Kselt nou thans, in 't stille varen,
Al de luy eens stijff verklaren,
Hoe 't al lest een bijster gingh
Om een woort, of ander dingh.
Hoor dan: (...) (v.7329-33a)

1
2
3

Van de Venne 1634a, 42.
Veelderhande 1899, 125. Cf. ook Coigneau 1980-3, dl.2, 345 en b.v. Burchoom 1641, 57.
Vgl. b.v. v.5668-9, v.6655-6 en v.6870-3.
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Daarop volgt zijn verhaal over een uit de hand gelopen boerentwist. De vechtpartij
blijkt een parodie van een episch-heroïsche strijd te zijn: met in de haast
bijeengeraapt huisraad en met allerhande boerenalaam hebben de boeren en hun
medestanders zich als strijders toegerust. De ene boer heeft 'Inde plaets van stale
Schilde' 'een Wan op elcke Schoer' (v.7335-7), een andere is gehuld in een 'holle
Butter-karen' en draagt, ter vervollediging van zijn wapenrusting, een pot op het
hoofd (v.7341-8), terwijl nog een ander heftig met een 'Veurckje' zwaait en een pan
als harnas voor de buik heeft gebonden (v.7357-9). De meesten van de beschreven
personages werden afgebeeld op de gravure die de tekst begeleidt (p.257).
1
Deze gravure was vroeger reeds gebruikt voor een gedicht uit het Sinne-mal en
ook de verzen komen in grote trekken overeen met de verzen uit het
2
'Blavvve-scheens-krakeel, ofte Boeren-Campien-om' uit de bundel van 1623 . Het
verhaal wordt in het Sinne-mal veelbetekenend gesitueerd te 'Plompen-dorp' bij
'kinckel-dam' (v.3) en handelt over twee 'Guylen' die bij een mooie en rijke vrijster
een blauwtje hadden gelopen. Het gevolg is dat de ene minnaar met veel omhaal
van woorden zijn rivaal uitdaagt (v.13-20). De 'blauwen Boer' beschermt zich daarop
met een 'leege Wan op elcke Schoe'er' (v.22), zijn tegenstander komt 'Ghecropen',
in een Kaernen-vatt' (v.26) en roept nog vóór de eerste slag is gevallen:
(...) help, alarm!
Moordt, dubbel-moordt! coom scheyd goe maets,
Het lijckent hier al vry wat quaets;
Ey lieve-luy 'tis over-noot,
Want hier leyd al een Kick-vors doot! (v.30b-34)

Buiten de kikker - hij wordt op de gravure afgebeeld - valt er evenwel geen ander
3
slachtoffer te bespeuren ; toch komen een 'boosen neurck' en een 'mancken-louw'
uit de herberg toegelopen en mengen zich op hun beurt in de strijd (v.37-50). Ook
uit de andere huizen verschijnen verschillende mannen gewapend met 'schop, en
dryvoet-stoel', met 'heughel', 'tang', 'besem', 'leer' of 'Hoender-kevy' ten tonele
(v.51-68). Zodra het gevecht 'int alderheetste was', tracht 'leure-faes' met
'bloo-verbaesde twijffel-moet' de gemoederen te bedaren (v.69-76). Daarop komen
twee andere mannen toegesneld, de ene met een 'mande sonder bôom' om 'na de
stucken [te] sien', de andere, 'Kever-kin', met een 'schuymers-spaen' 'Waer mede
hy het vett, en bloedt // Niet soude laten onder voet' (v.85-6). Hun

1
2
3

De voortekening werd op 26-9-1972 als nr.369 geveild bij Sotheby te Amsterdam (cf. Bol
1989, 135, afb.128; vgl. ook Pluis 1987, 118, n.102).
Van de Venne 1623, 61-4.
Het is niet uitgesloten dat Van de Venne hier verwijst naar Bredero's 'Boeren Geselchap'
waar één van de herbergbezoekers, Kloens, zo hevig uithaalt 'dat een Veen-puyt Daer doot
ter aerden viel' (Bredero 1975, 49). Bij Van de Venne gaat het evenwel niet meer om een
mens: op de gravure in het Sinne-mal en de Belacchende Werelt ligt de kikker ostentatief op
de voorgrond.
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interventie was beslist voorbarig want 'niemant sach ghequetste lien' (v.82). Het is
tenslotte 'Kever-kin' die de moraliserende slotregels uitspreekt:
Fy; (seyd hy) 't waer groote schand
Dat hier, by huys-luy op het land
Soo fellen bloedt-bad waer ontstaen,
Daer niemant is groot seer ghedaen. (v.87-90)

Hekelen deze laatste verzen vooral het licht ontvlambare gemoed van de boeren,
de voorrede tot het Sinne-mal had het gedicht in de eerste plaats geduid als een
negatief didactisch exempel m.b.t. de ambitio en de onbesuisde dwaasheid van de
verliefde jeugd:
'Derhalven vvert noch verclaert, en uytgebeelt, vvat datter ontstaet uyt
de onbesuysde dommicheyt der jeught; ende vvatter voor onheyl van
coomt alsmen naer alte hooch siet, daermen somvvijl niet dan slip en
vangt, datmen gemeenlijck noemt Blauwe-scheen, d'vvelck een groot
krakeel baert, off Minnespijt: Gelijck het verthoon van Boeren-Kampjen-om
1
aen yder laet sien' .
De verzen uit het 'Boeren-Campien-om' hebben overduidelijk model gestaan voor
en werden in grote trekken overgenomen in het verhaal van de Schuyte-Baes uit
de Belacchende Werelt. Vgl. b.v. v.21-7 uit het Sinne-mal met v.7335-43 uit de
2
Belacchende Werelt :
Een leege Wan op elcke schoe'er,

Met een Wan op elcke Schoer,

Hy riep, hey slaat nu alsje wilt:

Inde plaets van stale Schilde,

Wie, isser beter tans gheschildt?

En hy bulde loens in't wilde;
Wachje nou, of ruymt de Baen,
Of het sel hier seltsem gaen.

Doe quam den tweeden slingher-gat

Doe quam noch een ander baren

Ghecropen, in een Kaernen-vatt;

Deur een holle Butter-karen,

Het hooft ghedoken in de pot

Met de Kop al in een Pot,

Van de Vennes toegepaste bewerkingstechnieken (abbreviatio, amplificatio,
adiectio en variatio) zijn grosso modo dezelfde als deze die de dichter gebruikte bij
3
het aanpassen van verzen uit het 'Minne-mall' voor de Belacchende Werelt .
Op inhoudelijk vlak werden in deze scène uit de Belacchende Werelt t.o.v. het
Sinne-mal enkele significante veranderingen aangebracht. Elke verwijzing naar het
amoureuze blauwtje van de vechtersbazen uit het 'Boeren-Campien-om' werd in
1635 zorgvuldig weggewerkt. In de plaats daarvan heet het nu dat een 'Twist begon
te naken' 'Om een woort, of ander dingh' (v.7331-2). De reden ligt voor de hand.

1
2

3

o

Van de Venne 1623, *iijv , r.79-84.
Vgl. verder ook v.29 uit het Sinne-mal met v.7347-9 uit de Belacchende Werelt, v.30-5 met
v.7351-6, v.39-41 met v.7357-8, v.44 met v.7361, v.47-8 met v.7363-4, v.51-64 met v.7365-78,
v.65-6 met v.7381-2, v.73-5 met v.7383-6 en v.80 met v.7389.
Cf. ook dl.III, B, hoofdstuk 4, §1 en hoofdstuk 5, §1, 5.
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Binnen de bundel Sinne-mal bezat het 'blauwe scheen' motief een duidelijke functie ,
in de Belacchende Werelt

4

De meeste gedichten uit het Sinne-mal worden in de voorrede als een leidraad voor de
amoureuze jeugd gepresenteerd.
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daarentegen diende het beschreven gedicht vooral als argument om elke vorm van
ruzie in de trekschuit te veroordelen. En er zijn nog andere veranderingen
aangebracht. In de versie van 1635 gaat het onmiskenbaar om een daadwerkelijk
gevecht dat niet beperkt blijft tot dreigen en tieren. Een zinnetje uit het Sinne-mal
als 'niemant sach ghequetste lien' (v.82) is in Hartjes verhaal weggelaten terwijl het
niet meer de vechtersbazen maar wel de sussende bemiddelaars zijn die de naam
krijgen van lafhartige kerels ('Harde Maets op safte Kaes', v.7384).Ook de
strijdterminologie is in de bewerking nadrukkelijker aanwezig. In de toegevoegde,
amplificerende, anafore constructies rond het woord 'vinnigh' is nu sprake van
'vatten', 'snijden', 'steecken', 'rocken', 'kraeuwen', 'haecken', 'sleuren' en zelfs van
een 'jaap in Koon' (v.7393-404). De gewijzigde moraal uit de slotverzen (v.7405-8)
sluit hier bij aan: men verneemt nu niets meer over de futiele en banale aanleiding
voor de boerentwist; het gevecht heeft veeleer te maken met onheus spreken en
handelen en wordt als gedrag van dronkelappen geduid. Het is duidelijk dat de
dichter het oorspronkelijke verhaal uit 1623 grondig heeft gewijzigd om het als een
geïntegreerd bestanddeel in de Belacchende Werelt te incorporeren. Met deze
nieuwe versie van het 'Boeren-Campien-om' als exemplum a malo duidt de
Schuyte-Baes zijn hoogoplopende twist met Fijtje en Hans van der Haest
ondubbelzinnig als laakbaar en ridicuul; agressie had er de bovenhand gehaald op
de rede.
Vechtpartijen zoals Van de Venne hier beschreven heeft, komen in het overige
literaire oeuvre van de dichter nog voor. In zijn Sinne-Vonck (p.42-5) beschrijft de
dichter het gewoel dat op de turfmarkt was ontstaan. Ambachtslieden gaan er elkaar
met hun gereedschap te lijf totdat een kuiper ten tonele verschijnt en de vechtenden
ervan overtuigt hoe schandelijk het wel is als men er de 'sticken in een Mande Sou
[moeten] vergaren' (p.45). De moralisatie is hier expliciet aanwezig: het
'Kamp-gevecht' wordt geduid als 'Rede-' en 'Sede-loos' waarbij niemand nog 'op
goede Plichten let' (p.42).
Van de Vennes vechtverhalen zitten stevig verankerd in de literaire traditie van
de boerensatire. Typerend zijn de lichtgeraaktheid, lafheid en dwaasheid van de
boeren, de omstaanders die zich gretig onder de vechtenden mengen, het gebruik
van huisraad en boerentuig als wapens, de expliciete moralisatie in de slotregels
en het algemeen exemplarisch karakter van het uitgebeelde. En ook de
1
boertig-komische beschrijving van het gevecht behoort tot de literaire topiek . In de
komische literatuur vindt men de verschillende personages uit Van de Vennes
gevechtsscène dan ook steeds weer terug. Het tweetal dat in het Sinne-mal met
'mande' en 'schuymers-spaen' de vermeende slachtoffers te hulp komt, gelijkt b.v.
sterk op het komische personage Jan-neef uit Bredero's Moortje (1617). Jan-neef
heeft er zich met dweil en turfmand voor de strijd toegerust en legt aan kapitein
Roemert uit hoe hij de vechtenden wil bijstaan:

1

Vgl. b.v. in Bredero's 'Boeren Geselschap' maar ook de voorbeelden vermeld bij Vandenbroeck
1987b, 351.
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So docht ick dit oorloch kan sonder bloetstorten niet vergaen,
Siet daerom heb ick dese druemde dweyl mee genomen,
Om dat ick meen, dat sy in dese Krijgh wel te pas sal komen:
En tydt u Hoocheyt an 'thouwen, en an 't kerven rechtschapen,
1
So sal ick u in des turfmant de spaenders, ende stucken rapen .

Kan men het 'Boeren-Campien-om' en zijn bewerking in verband brengen met een
literaire traditie, ook de erbij horende gravure bevat bekend iconografisch materiaal.
Tot de vastenavond- en boerenfeesticonografie behoren immers voorstellingen van
(oorspronkelijk ook werkelijk gehouden) spottornooien met boeren die zich hullen
2
in en strijden met werktuigen die zij anders bij hun dagelijkse arbeid bezigen . Ook
elders maakte Van de Venne van deze iconografische traditie gebruik met zijn
voorstellingen - het gaat om schilderijen, grisailles en grafiek naar zijn ontwerp van bizarre, door stedelingen gadegeslagen optochten en vechtpartijen waarbij in
tonnen en korven gehulde personages (met potten, ketels, lantarens of emmers als
hoofddeksel) gewapend zijn met kommen, haspels, roosters, tangen, enz. Dergelijk
beeldmateriaal is de gehele zeventiende eeuw door vooral in vastenavondsatiren
bekend gebleven. Zelf beklemtoonde Van de Venne graag de bizarrerie van het
afgebeelde gebeuren: op een gravure naar zijn ontwerp staat de inscriptie 'Wonder
3
wat nieuws' en op één van zijn grisailles luidt de tekst 'Hoe drollliger hoe beter' .
Daarnaast legt hij de nadruk op het kluchtige en komische karakter van dergelijke
voorstellingen: in zijn bijschrift bij een vastenavondoptocht maant hij de toeschouwers
aan om met een 'soet Vermaecken' dit 'kluchtigh Boeve Spell' ter gelegenheid van
'den Vasten Avondt Feest' te bekijken (afb.3). Illustratief in dit verband is Van Spaans
latere bijschrift bij een andere gravure naar Van de Vennes ontwerp waarbij in de
4
verzen de gehele topiek van de boerensatire de revue passeert .

6. 'Al te hoovaerdigh Is onaerdigh': over luxuria, ambitio en superbia
Een reëel maar daarom niet minder komisch gegeven in de boerensatire is de
opsmuk van de landlui n.a.v. de kermis. In Bredero's 'Boeren Geselschap' hadden
de meisjes uit de buurt van Vinkeveen 'heur tuychje te wongderlijck eschuurt', Arent
droeg 'Sen hoedt met bloem fluwiel' en in het daaropvolgende lied had Gijsjen zich
5
toegerust met 'tuyg' en 'poppegoed' en had hij 'veeren op syn hoedt' gestoken . Ook
in de Belacchende Werelt wordt de vestimentaire opmaak van de boeren n.a.v. de
kermis gehekeld. Fijtje Goris die haar 'Rock en Zieltje' niet met modder wil bevuilen,

1
2
3
4
5

Bredero 1984, 295, v.2275-9.
Vandenbroeck 1987b, 346-52.
'Wonder wat nieuws': Franken 1878, 91, nr.42, afgebeeld in Schuckman e.a. 1990, 26, nr.16;
'Hoe drolliger hoe beter': Plokker 1984, 124-6.
Vandenbroeck 1987, 57.
Bredero 1975, 47-52. Ook in latere achttiende-eeuwse (kermis)satiren vindt men dit motief
terug: vgl. b.v. Rotgans 1968, 20-1.
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vertegenwoordigt daarbij het ideaal van het nette maar in alle eenvoud (met bruine
'kousjes van kersay') geklede landmeisje (v.39-40 en 45-8). Zelfs de obligate, als
sieraad bedoelde 'Sleutel-raacks' heeft het verstandige meisje met het oog op de
1
beurzensnijders thuisgelaten (v.185-6) . In eenvoud en voorzichtigheid onderscheidt
Fijtje zich van die andere vrijsters die zich, vaak ten koste van hun overige kleding,
met zilveren sieraden hebben getooid (v.187-91). Een dergelijke overvloedige
opsmuk wordt in v.194 met verkwisting in verband gebracht ('Het ruymt mé begelde
beursjes') of in de glosse zelfs met weelde en hovaardigheid geconnoteerd:
'Over-vloedt hindert' en 'Arm en hovaerdigh zijn quade gebreken/ en ghemeene
plagen'.
Daarnaast wordt in de boerensatire de kleding naar de laatste mode ('op de nieu
sné') met de vinger gewezen; vgl. b.v. de woorden van het 'boerken' uit Lucas
d'Heeres kermisgedicht, dat zich voor de kermisweek zal uitdossen:
Ic sal soo moy sijn dan, met mijn nieu cleeren,
Te weten' ie heb' een schaerlaken bonnette,
Daer ic een gente langhe vere op zette,
En eenen gauden streck, met quispels mé
Ic sal een wambaeys hebben op de nieu sné,
2
Van root Camelot gheboordt met fluweel .

Het is duidelijk dat dit 'boerken van buyten' met zijn 'caussens schoon', zijn 'nastelen',
een 'schoon root lint' en zijn 'maillekens gheclanck' (gerinkel van haakjes) indruk
3
wil maken op de begeerde 'fraey steedsche Dochter' . Te weelderig gekleed en
reikhalzend naar een lief uit een hogere stand, maakt het zich belachelijk voor zijn
publiek (luxuria en ambitio). Kledingen modesatire gaan hier hand in hand met het
thema van de (sociaal) ongelijke liefde. In een vergelijkbare situatie bevindt zich
Soetje Strijckers: het boerenmeisje bemint een rijke brouwerszoon uit de stad en
kleedt zich dan ook trots volgens 'den Steedschen tooy' (v.648; vgl. ook met v.6783-6
en 6799-802). Ze wordt er zelfs van verdacht haar minder opgetooide standgenoten
niet meer te willen kennen (superbia) (v. 221-4). De boerse Lubbert houdt ze op
een veilige afstand om de modieuze snufjes aan haar gewaad niet te kreuken
(v.317-20). Het meisje kan dan ook gemakkelijk worden verleid door de rijke Vrome
Koen die haar een prachtige garderobe in het vooruitzicht stelt (v.7854-64). Zelf
geeft ze volmondig toe dat ze slechts rijkdom, weelde en luxueuze kledij op het oog
heeft (v.7668-71). Waarom ze Koen verkiest boven Lammert, ligt voor de hand:
Lammert hou ick om den deun,
Maar ick min een Brouwers Seun,
Wangt sijn Kleeren, Hoet, en Kraagje

1
2
3

Zie over het beurzensnijdersmotief, Pleij 1975-6, 108.
d'Heere 1969, 77, v.24-9.
d'Heere 1969, 76-7.
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Staan al was hy van het Haagje;
Meer dan sesderhande Pack
Houdt hy leegh, om reyn gemack. (v.7647-52)

De teksten in de marge bij de hier aangegeven passages laten er geen twijfel over
bestaan dat Soetjes houding nauwelijks valt goed te keuren. Koens (én Soetjes!)
voornemen om het meisje boven haar stand te verheffen. (ambitio) wordt in de
marge dan ook schamper onthaald: 'Die van een Boerin een Juffrou kan maecken/
moet wel Bot leeren schaven' (p.274). Ook de wijze waarop het boerinnetje zich
luxueus volgens de mode uit de stad heeft gekleed, lokt niets dan kritiek uit. Daarbij
1
gedraagt de dichter - zijn houding is typerend voor de satiricus - als de laudator
temporis acti die betreurt dat de huidige mode geen oog meer heeft voor de
prijzens-waardige eenvoud die in vroegere tijden werd gehuldigd: 'Veel oude Zeden
Verachtmen heden' (p.236). Soetje en Koen (en de modegekken in het algemeen)
letten immers niet op de vergankelijkheid van hun investeringen ('Mooye kleerer
worden Sletten', p.236; 'Koop voor de Motten niet', p.274) maar jagen onbewust de
prijs van het laken de hoogte in: 'Dat de Dwasen soo veel niet en versnipperden/
Zijd' en Laken waer beter koop' (p.267). De overdadige opsmuk (b.v. met
goudborduursel) brengt bovendien slechts een schijn aan op de stof en verbergt de
ware aard van het laken: 'Schijn-Gout: Laet Laken Laken blijven' (p.274). Evenals
van de talloze passementen en snuisterijen kan men er zich beter van ontdoen:
'Prachtige Danten doet aen alle kanten dijn kanten van kante' (p.236).
Het is duidelijk dat Van de Vennes kritiek op Soetje Strijckers (het thema van de
orgelijke liefde daargelaten) hier minder aansluit bij de boerensatire dan wel bij een
hekeling van de mode in het algemeen. Inderdaad zal aan de zeventiende-eeuwse
lezer Van de Vennes betoog, zowel waar het aangeeft hoe Soetje gekleed gaat als
waar het haar gedrag van kritische notities voorziet, vanuit de diverse contemporaine
geschriften tegen de mode, vertrouwd in de oren klinken. Later zullen we er nog op
wijzen dat ook andere passages in de Belacchende Werelt, en het overige werk
van Van de Venne, bol staan van dergelijke kritiek. De opmerkingen over Soetje
Strijckers die de eigen stand in kleding niet trouw blijft, en over Koen die van het
boerenmeisje een stadse juffer wil maken, gaan bovendien eveneens op deze
modegeschriften terug: men leest er regelmatig over meisjes uit de stad die zich
2
door hun opsmuk veeleer als hofdames of zelfs als prinsessen gedragen .

7. 'Boersche vrye Vryery': een boertige kermisvrijage
Zoals blijkt uit Van Manders karakterisering van Brueghels boerenvoorstellingen,
behoorden naar de toenmalige stedelijke opvattingen niet alleen

1
2

Vgl. b.v. bij Roemer Visscher (zie Van Vaeck 1984, 101).
Vgl. b.v. bij Huygens, Cats, Visscher, enz.
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het eten, drinken, dansen en springen maar ook de 'vryagien' tot de karakteristieke
1
activiteiten waarmee boeren in hun 'wesen' konden worden uitgebeeld : een vrijend
boerenpaar is dan ook een obligaat onderdeel in de satirische
2
boerenfeesticonografie . De laat-zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse satirische
literatuur over boeren presenteert nauwelijks een ander beeld. Lucas d'Heeres
'boerken van buyten' b.v. blijkt een ambitieuze maar vooral verliefde vrijer te zijn en
in Bredero's 'Boeren Geselschap' geeft althans een deel van de herberggangers
3
zich met genoegen over aan amoureuze en vrijmoedig erotische praktijken . Ook
in tal van andere zangboekjes komen tot laat in de zeventiende eeuw teksten voor
4
over kluchtige boerenvrijages . Daarbij zal dan vooral de wijze waarop in deze
gedichten de amoureuze code van de hoofse stedeling wordt doorbroken, het
5
uitgangspunt van vermaak zijn geweest . Vooral de vermeende vrijmoedigheid en
de ongecultiveerde omgangsvormen van de vrijages op boerenfeesten (Cats: 'Als
6
een boer vrijt // Hy stoot of smijt' ) zijn er de oorzaak van dat de moralistische
literatuur de stedelingen - en vooral het vrouwelijk publiek - ontraadt om
boerenfeesten bij te wonen. Wanneer in Cats' Spiegel een vrijster haar moeder
verlof vraagt om 'Te varen naer een boere-feest (...) met de vryers, haer bekent' om
te 'doen gelijck men is gewent', wordt haar verzoek geweigerd. Die vorm van
7
ontspanning wordt immers geacht om te eindigen in een 'kermis-bedt' .
Ook Van de Venne stelt het voor alsof een vrijage bij boeren anders verliep dan
bij stedelingen. De glossen in het 'Minne-mall' - met tal van 'goede waerschouwinghen
8
aen de jonckheyt' - brengen Dicke-Leenderts woorden steeds weer in verband met
een boertige vrijage. Zijn beginwoorden worden in de marge geduid als
'Eenvoudigheydt vande Boersche vryagie', zijn uitnodiging om met Lijsje een biertje
te gaan drinken, krijgt als commentaar 'Boersche goetrondheydt', en zijn voorstel
om te 'Kouten, lustigh uytter borst, // Langhe-woorden as een worst' wordt in het
licht gesteld van de 'Boersche Minne-cunst'. Zelfs zijn verlangen naar een 'kusje'
wordt afgedaan als te mijden 'laet-dunckenheydt' van 'Boersche Vryers', en zijn
verwoede pogingen om Lijsje voor zich te winnen, krijgen de opmerking: ''t Schijnt
9
dat de Boeren oock de cunst weten van aenhouden, daer wat te halen is' . In de
Belacchende Werelt leest men gelijkaardige commen-

1
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Van Mander 1983, 127-9. Over Van Manders Brueghel-interpretatie binnen de
laat-zestiende-eeuwse kunstopvattingen, zie vooral Muylle 1984.
Vandenbroeck 1987, 93-4.
D'Heere 1969, 76-7 en Bredero 1975, 46-9, i.h. bijz. v.31-5.
Vgl. b.v. de afdeling 'Boertigheden' in Starters Friesche Lust-hof (Starter 1966, 251-81) of het
gedicht 'Amsterdamse Kermis-tijdt' uit Uyterse Hylickmaeckers s.a., 19.
Vgl. Vandenbroeck 1987, 93 die het n.a.v. de iconografie van de boerenliefde heeft over
'plompe hofmakerij'.
Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 56.
Cats 1968, dl.1, 'Bedenckelijcke gevallen voor de Jonckheydt', 115-6.
o

Van de Venne 1623, *iijr , r.75-6.
Van de Venne 1623, 11-2 en 19.
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taren. Lubberts verzoek tot Fijtje om ergens te gaan 'Om een lecker Dellifs-biertje'
behoort volgens de glosse tot de 'Boersche vrye Vryery' (p.47).
Daarnaast worden in de boerensatiren de voortvarendheid, vrijpostigheid en
vrijmoedigheid van de boerse vrijers steeds weer beklemtoond. Zo b.v. vindt de
boer uit Huygens' Zedeprinten tijdens een vrolijke bijeenkomst
(...) sijn' gadingh aende Rij,
En wringter sich ontrent, en segt haer met een douw, 'Trijn,
'Trijn 'k weet gien langer raedt, me denckt je moet men Vrouw zijn,
'Me denckt je seltse zijn, en inden Hemel benje 't,
1
'We staender lang te boeck (...) .

Even voortvarend en zelfverzekerd is de 'half-backen Vrijer' Melis Tyssen uit Starters
'Kluchtigh tafel-spel' wanneer hij een vrijster het hof maakt:
Iae wel weest ghegroet, weest ghegroet, jy daer myn hart en myn siel nae haeckt,
2
Benje daer? och moer! ons gebenedyde Hylick is in 't Paradys emaeckt .

Hard van stapel loopt ook Lubbert - 'Al mijn soecken is een Wijff' (v.988) - als hij het
tegen Fijtje herhaaldelijk en onomwonden over zijn huwelijksintenties heeft: 'VVilje
3
mijn? de koop is klaar' .
Tot de constanten in een kluchtige vrijage behoort ook de wijze waarop boerse
vrijers voortdurend de hoofs galante amoureuze code doorbreken. Van het 'ideaal'
4
van de ondernemende vrijer (Cats: 'Het vryen eyst versoeck' ) of van de
onderhoudende en welbespraakte minnaar valt er bij Lammert niets te bespeuren,
ondanks herhaalde en nadrukkelijke aansporingen van Fijtje en Soetje (cf. v.488-9,
v.537-8 en v.570-1):
Fijtje Goris.
't Staat gien vrye Vryer vry
Schouw te druypen an een zy.
Vryers zijn al stout in 't vragen,
Vryers meugent leegjes wagen, (v.587-90)

Evenmin houdt Lubbert zich aan de regels van de minnekunst wanneer hij tegen
de zin van Fijtje naar de optrekkende schutterij wil kijken; het meisje protesteeft
hiertegen bijzonder krachtig (v.3214-7) en ze laat haar vrijer dan ook achter. Lubbert
ziet meteen zijn fout in en bestempelt zichzelf als een 'te botten Boer' (cf. v.3.270-3).
Vermakelijk zijn ook die elementen uit de Belacchende Werelt waarbij het gedrag
van de boeren contrasteert met de meer vertrouwde hoofse omgangsvormen. Zo
b.v. het boeket dat Lubbert Fijtje aanbiedt:

1
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3
4

Huygens 1892-9, dl. 2, 32, v.44-8; eigen cursiveringen.
Starter 1966, 251, v.77-8.
v.2840. Vgl. verder nog v.141-64, v.974-6, v.1560-2 en v.2690-705.
Cats 1627, 15, v.5. Lammert doet dit voorschrift alleszins ruimschoots tekort: cf. v.481-3.
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Fijtjen, houdt, daer is een Ruycker,
Soet van reuck en geur als suycker:
Tieloos is 't, en Matelief. (v.129-31)

Overeenkomstig het decorum had Lubbert de ruiker uit eenvoudige veldbloemen
samengesteld. Cats karakteriseert deze in zijn Houwelyck als 'bloemen vanden
ouden dach' waaraan de toenmalige bedorven hoofse vrijsters nauwelijks nog plezier
beleefden. Deze laatsten hadden, nog steeds volgens Cats, enkel interesse voor
1
dure en uitgezochte bloemen, voor de 'Tulpa' of de 'vreemde keysers-kroon' . In het
licht van deze uitspraken kan Van de Vennes notitie in de marge bij v.129-31
belerend maar tegelijk ook ironisch worden gelezen: 'Kleyne Giften met Groote
Gunst/ is boven al te prijsen'.
2
Typerend voor de boeren(kermis)vrijage zijn de geschenken die de jongen (i.c.
Tamme Lubbert) zijn meisje wil aanbieden:
(...) een Koock, of Nastelingh
Of twie sulver Parel-spelde
Of een Short-haeck dier van gelde,
Of een Hartje, Beur, of Tas,
Of yet dat noch mooyer was. (v.136-40)

Dergelijke geschenken zijn te vergelijken met de opgesomde reeks attenties in het
verhaal uit Cats' Spiegel waarin een onwillige boerenzoon Claes pertinent weigert
een landmeisje het hof te maken: 'En offet schoon hier jaermart is // Hy kooptse niet
een kerremis, // Noch riem, noch ringh, noch moyen douck, // Iae sellif niet een
3
soeten kouck' . Dit laatste geschenk, 'een soeten koude' (vgl. v.136), was de z.g.
'hylickmaker', de traditionele attentie waarmee een vrijer tijdens de kermis naar de
4
gunst van zijn vrijster dong . Zowel een tafelspel uit Van Breughels Boertighe
5
6
Cluchten (Amsterdam 1610) als de Klucht van de Koeck-vreyer (Amsterdam 1659)
nemen het gebruik als uitgangspunt voor de kluchtige intrige. Ook in de liedbun-

1
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Cats 1625, dl.2, 'Vryster', 2. Rosette uit Cats' Houwelyck doet er schertsend haar beklag
omdat 'bloemen vanden ouden dach' niet meer in trek zijn: ''kEn ben voor nu niet hoofs gesint;
(...) // Tis hier een Tulpa diemen acht, // Gans sonder reuck, en sonder kracht, // En daer een
vreemde keysers-kroon, (...) // De bloemen vanden ouden dach // Sijn bloemen vanden besten
slach // Voor my, ick vinde meer gerief // In Oogen-troost, in Matelief'. Dat Rosettes woorden
inderdaad ook ironisch waren bedoeld, blijkt uit Sibilles repliek: 'Ick hooret wel, o weelde kint,
// Ghy zijt tot jocken nu gesint' . Over de tulpomanie, waaraan Cats hier refereert, De Jongh
1967, 69 en Krelage 1942, 15-141.
Vgl. Bredero 1975, 84, v.33-4.
Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 95.
Over het gebruik van de 'hylickmaker', zie o.m. Francken 1942, 153 en Wumkes 1910, 25 en
Dresen-Coenders e.a. 1989, 77-8.
M.n. het 'Tafel-spel van vier Personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone,
die met Coten spelende, een wijff crijcht, trout met eenen Peperkoeck Geyltgen'. Cf. de
tekstuitgave door J.A. van Leuvensteijn in Van Breughel 1985, dl.2, 234-42 met toelichtingen
en samenvatting in dl.3, 299-345; ook gedeeltelijk uitgegeven in Van Moerkerken 1899, dl.1,
11-14 en Van Vloten 1877-81, dl.2, 7-15; kort samengevat in Maks inleiding tot de Vier
excellente kluchten 1950, XXX.
Over de Klucht van de Koeck-vreyer zie vooral Van Moerkerken 1899, dl.2, 595-8 en Van
Vloten 1877-81, dl.2, 248-9 (telkens met gedeeltelijke tekstuitgave).
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del Uytertse Hylickmaeckers staan de verzamelde liederen in het teken van deze
kermiszoetigheid. Op de verso-zijde van de titelpagina wordt daarbij nog verwezen
naar de boertige entourage van de gewoonte:
Hier hebje soetigheydt van Hylick-makers Rijmen,
Die Kees aen Teun verbindt, en Neeltjen vaeck aen Symen.
1

In de Belacchende Werelt zelf wordt, overeenkomstig de traditionele marktroep ,
de 'Hylickmaker' in de eerste plaats door de koekverkopers aangeprezen:
Siet, hier heb ick in mijn doosjes
Hielijck-makers, proeft een beet! (v.2871-2; vgl. ook v.1153-4)

Daarnaast echter wordt er ook strenger gemoraliseerd over het koeketen, en dan
vooral over de amoureuze betekenis ervan. Wanneer Lammert voorstelt om voor
Soetje 'wat soete Koock te halen' omdat er op de kermis aan 'Hyelijck-makers' toch
geen gebrek is, dan weigert het meisje beslist met de woorden: 'Draytme Koppels
al dus schielijck? // Maacke soete Koockjes Hyelijck? // Ey! dat loof ick niet'
(v.6967-74). Ook de notities in de marge wijzen de koppelfunctie van het koeketen
van de hand en brandmerken het gebruik zelfs als dwaasheid: ''tGemaeckte Spel
// Luckt selden wel', 'Dat de Gecken gheen Koeck aten/ 'tsoet Geback sou goet koop
2
werden' en 'De koppel-Trouw // Breeckt door Berouw' .
De Belacchende Werelt hekelt daarnaast ook nog andere amoureuze gewoonten
die beslist niet alleen bij de boeren maar vooral bij de jeugd uit de stad in zwang
3
waren . Een bijzonder geliefd vermaak was het spelerijden: een voerman met paard
en kar werd ingehuurd door het jonge gezelschap dat naar een speelhuis buiten de
4
stad reed of voor een ritje in de duinen of aan zee koos . Van de Venne heeft het
5
gebruik meermaals in beeld gebracht . Gezien de amoureuze context waarin dit
gezelschapsvermaak plaatsvond, hoeft het niet te verwonderen dat de speelwagen
ook doordrong in de iconografie van de geïllustreerde liedboeken of dat een literair
verslag van een dergelijke speelreis de leidraad vormt voor de 'herders'-idylle in
6
Johan Van Heemskercks Batavische Arcadia . Evenmin is het vreemd dat ook in
de moralistische literatuur met geheven vinger aan dit gebruik wordt herinnerd: in
zijn raadgevingen aan maagd of gehuwde vrouw wijst Cats herhaaldelijk en
nadrukkelijk de gewoonte van de hand. Bij hem

1
2
3

4
5
6

Cf. hierover verder dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 1.
Van de Venne 1635, 243, i.m.9, 10 en 11.
Het valt nu nog maar moeilijk uit te maken of en in hoeverre de hier beschreven gewoonten
aan bepaalde bevolkingsgroepen waren voorbehouden; vast staat wel dat de literatuur deze
gewoonten vooral presenteert als zouden ze een burgerlijk-stedelijk karakter hebben (cf.
infra).
Francken 1942, 127-8. Voor een persoonlijke herinnering aan een dergelijk tochtje, zie Hoofts
lied 'T gemoedt herwenscht verlooren vrolijckheden' (Hooft 1899, dl.1, 49-50).
Cf. Royalton-Kisch 1988, 104 en 284-5 en Cats 1968, dl.3, 139-40.
Vgl. b.v. in Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught (1608) (Bloemhof 1955, 10). Over
de Batavische Arcadia zie vooral Van Heemskerck 1982 en de daar op p.VII-IX vermelde
literatuur.
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wordt deze vorm van ontspanning steevast in één adem vernoemd met het (voor
hem eveneens verwerpelijke) bijwonen door de stadsjeugd van boerenfeesten.
Smeekt de meer frivole Phyllis in het Houwelyck om toch te dulden
(...) datmen speel,
Of met een wagen op de strant,
Of in het vette koren-lant,
Of anders in een boere-feest, (...)
Op dat de jeucht doch eenen dach,
By wijlen vreuchde plegen mach

haar gesprekpartner, de bedaagde Anna, 'rijper van verstant', meent wijselijk haar
te moeten intomen:
Het spele rijden heeft gevaer,
Gelijckmen dickmael wort gewaer,
Bysonder alsmen door het lant,
Gaet rotsen op sijn eygen hant,
En sonder yemant van ontsach
Door alle velden sweven mach;
Dit heeft my noyt wel aengestaen,
1
Al wortet al te veel gedaen .

Eveneens in het Houwelyck wordt de (nu gehuwde) vrouw het 'rijden inden duyn'
en het 'rennen door het lant tot alle boere-feesten' afgeraden omdat het niet strookt
2
met 'dat de tucht van echte vrouwen eyst' . Hekeling van het spelerijden vinden we
ook in de satiren op het malle gedrag van de vrijers (cf. b.v. in Westerbaens
3
''tNoodsaeckelyck mal' ). Het is precies in het licht van deze satirische strekking dat
Soetjes voorstel aan Lammert om op een wagen naar zee te gaan (v.6516-7), dient
te worden begrepen.
Het Zuidhollandse en Zeeuwse gebruik van het heulen - dat nauw met het
spelerijden samenhangt - wordt door Tamme Lubbert eveneens te berde gebracht:
'Stonden wy thans op een heultje, // 'kGaaff jou, en die soete Sus, // Alle bey een
4
brave Kus' (v.302-4) . Van Heemskerck licht in zijn Batavische Arcadia het gebruik
verder toe:
'wij sien dat dit heulen altijt geschiet op een brughetje, dat het brughetje
legt over een slootje, en dat men met het roepen van heul! heul! en daerop
malkander om den hals te vallen en te kussen, schijnt als heul en hulpe
5
aen de andere te soecken .

1

Cats 1625, dl. 1, 'Maeght', 27-8. Ook elders brengt hij het gebruik in gelijke bewoordingen ter
sprake. Vgl. verder ook Cats 1968, dl 1, 96 en 115-6 en dl.3, 139-40 (met illustratie van een
speelwagen door Van de Venne).

2

Cats 1625, dl.4, 91v -92r .

3

Westerbaen 1624b, [C4]r .

4

Vgl. met Cats 1968, dl.3, 139 en Westerbaen 1624b, [C4]r .
Geciteerd naar Francken 1942, 129. Over het heulen, cf. verder Francken 1942, 128-9,
Ter Gouw 1871, 621-2, De Roever 1891, 70 en Dresen-Coenders e.a. 1989, 72-5.

5

o

o

o

o
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In dezelfde sfeer zit het gebruik waarbij vrijsters door hun stadse vrijers in zee
worden gedragen en natgemaakt; vervolgens rollen de heren de dames van de top
van een duin af naar beneden. Eén van de gravures uit de Deliciae batavicae (Leiden
1616) stelt het als een exclusief Hollandse en Zeeuwse gewoonte voor. Het bijschrift
luidt:
Hic Batauis mos est vicinum visere pontum
1
Virginis ut niveos abluat unda pedes .

Ook de moralist Jacob Cats laat in zijn door Van de Venne geïllustreerde Spiegel
een 'Ridder uyt het Britten-landt' zich erover verwonderen hoe hij 'aen de Zeeusche
strandt' 'ses of seven paer' jongelingen zag die elk hun vrijster 'tot in het water'
dragen zonder oog te hebben 'of de vrijster vreese kreegh'. Wanneer de vrijster dan
met 'tranen in haer oogh' door haar minnaar terug aan wal wordt gebracht, is het
spelletje voor de vrijer nog niet ten einde:
(...) stracx soo loopt hy van de strant,
En treckt haer naer het mulle sant;
Hy leyt haer op een hoogen duyn,
En rolt dan van de steyle kruyn,
Tot onder in het lage dal,
En daer eens weder even mal;
Hy sout haer in het gulle sant,
2
En stroyt het stof aen alle kant .

Het gebruik, aldus Cats, is bedoeld voor de vrijer die nu meteen weet of zijn meisje
(...) een jonkman viert,
Dan ofse luy en leelick tiert;
En of haer eertijts soet gestel
Verandert in een norts geswel.

Het hoeft geen betoog dat voor Cats een dergelijke houding slechts blijk geeft van
'plompe min' die 'uyt den peyl van reden gaet'. In zijn Galathee had Cats het gebruik
eveneens beschreven. Een herder vertelt er klagend hoe zijn beminde door een
stadse vrijer werd meegetroond en onderworpen aan de beschreven, vrij ruwe
3
behandeling . In de Belacchende Werelt wordt een gelijkaardig duinenspel vermeld:
Kniertje Nicht laat Lammert en Soetje van haar afscheid nemen met de woorden:
Soo gun ickje veul te soene,
Een goede Wensch
En wat sandt in bey jou Schoenen,
Dient yder Mensch.
Asje klimt tot op den kruyn

1

2
3

Deliciae Batavicae 1616: 'Dit is de gewoonte bij de Batavieren om een kijkje te gaan nemen
bij de naburige zee // hoe het water de sneeuwwitte voeten van de maagd reinigt'. Zie over
dit gebruik ook Zumthor 1959, 141-2 en Dresen-Coenders e.a. 1989, 71-2.
Cats 1968, dl.1, 52-6.
Cats 1627, 'Galathee', 10-1 en Cats 1629, 7-9.
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Vanden alder-hoogsten Duyn.
Klimmers moeten eyndBrengh jou Soet in't soute water
lijck neer-dalen.
'tSchevelingh, op Strant, je Prater.
Maackter Kousjes hoogh benat;
Koel Sout
Foolt mijn soete Nichje wat.
Behout. (v.6583-90)

Ook nu weer blijkt Van de Venne o.m. via de spottende en vaak ironische toon van
de glossen Cats' kritiek impliciet te onderschrijven (vgl. in dit opzicht Soetjes hevig
protest in v.6591-2).
Tenslotte heeft de Belacchende Werelt het nog over het kussen van de deurring,
een wat topikale weergave van het paraklausithuron-motief dat in de literatuur over
het gedrag van vrijers herhaaldelijk voorkomt. Soetje nodigt haar stadse aanbidder
Joncker Meyndert uit om enkele dagen later naar haar huis te komen en ten teken
van liefde de deurring te kussen (v.7683-8); de teksten in de marge wijzen dit gedrag
van de hand: 'Eerbare Luyden kloppen niet van achteren' en 'Redelijcke Liefde
soeckt geen onnatuyrlijcke dingen'. Soetjes ironie t.o.v. deze ridicule liefdesgebruiken
is onmiskenbaar: 'Kust de Klopper mitje Mongt, // Mindt en lockt oock ongsen Hongt'
1
(v.7687-8) .

§3. Over wijze boeren: een casus. Hof- en stadskritiek in de Belacchende
Werelt.
De boeren zijn in de Belacchende Werelt niet voortdurend het voorwerp van spot
en hekeling maar ze weten ook verrassende wijsheden te debiteren of geven blijk
van verstandige inzichten; ze zijn dan niet langer het slachtoffer van de satire maar
hekelen ongenadig de handel en wandel op de kermis of hebben kritiek op het leven
in de stad en aan het hof. Vanuit de candide ingesteldheid van de eenvoudige
landman, houden ze de stedeling een behartenswaardige spiegel voor.

1. Stad versus land.
Soetje Strijckers vs. Vrome Koen (v.7829-8040): laus ruris vs. laus urbis.
De slotsituatie in de Belacchende Werelt (v.7829-8040) bevat de dialoog - vaak in
de vorm van een dispuut - tussen het boerenmeisje Soetje Strijckers en de rijke
Delftse brouwerszoon Vrome Koen. Verschillende elementen uit dit gesprek geven
bekende gedachten weer, en dit niet alleen omwille van de sterke, soms zelfs
2
woordelijke gelijkenissen met vroeger dichtwerk van Cats en Van de Venne . Zeker
die versregels waarin Soetje in

1

2

Het kussen van de deurring wordt ook geridiculiseerd in De Feeste vande Lichtmissen (Feeste
1615, str.13, v.5-8) waar de verliefde vrijers de klepel kussen: 'Nochtans zijn sy soo onbedacht
ende licht van herten/ // Dat sy meynen te ghenesen hunne amoureuse smetten // Met den
clepel te cussen/ ende heel nachten deure/ // In couwe ende reghen te lamenteren voor haers
liefs deure'. Vgl. ook met Hoofts Emblemata amatoria, embl. X (Hooft 1983, 96-7).
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §1.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

707
heftige bewoordingen de talrijke ongemakken van het stadsleven aan de kaak stelt
en deze contrasteert met de vele voordelen van het platteland, bevatten argumenten
die gemakkelijk elders in de woordkunst van die tijd konden worden aangetroffen:
heel wat gedichten, liederen of toneelstukken met een sterk pastorale, bucolische
of arcadische inslag stellen de lofzang van het landleven, de laus ruris, nadrukkelijk
op de voorgrond.
In dergelijke encomia vitae rusticae worden steeds weer dezelfde argumenten
opgedist om het woelige en bijzonder negatief voorgestelde leven in de stad te
contrasteren met het geïdealiseerde leven van de eenvoudige landman. De
formulering geschiedt vaak (impliciet) ex negatione: de ondeugden die het stadsleven
beheersen, vindt men niet op het platteland. Het gaat hier om een geconstrueerd
tegenbeeld van wat er in de stad misgaat; als dusdanig heeft het nog maar weinig
te maken met de feitelijke realiteit van het (harde) landleven. De argumentatie is
eeuwenlang nagenoeg onveranderd gebleven en werd in sterke mate bepaald door
het werk van de antieke landlevendichters (o.m. Vergilius, Horatius en Theocritus).
Niet alleen en zelfs niet zozeer via edities of vertalingen van het oeuvre van deze
auteurs leefde hun werk in de latere encomia vitae rusticae voort; de humanistische
florilegia en de moraalfilosofische loci-verzamelingen hebben hierbij een minstens
even beduidende rol gespeeld: het antieke gedachtengoed vindt men er verspreid
terug onder bepaalde loci morales en dan vooral onder de loci ambitio, calumnia
1
en luxuria .
Soetjes argumenten waarmee ze in de Belacchende Werelt de stedeling de mantel
uitveegt, brengen binnen deze traditie maar weinig nieuws aan terwijl er ook
nauwelijks afwijkingen van de gebruikelijke laus ruris te bespeuren vallen. Haar
lofzang over de genoeglijkheid van het landleven (v.7881), over de volledige vrijheid
van de landman die kan leven zonder de beknellende aanwezigheid van de
omsluitende stadswallen (v.7882), over de overdaad aan vlees, vis en kleding die
men op het land zonder enige moeite kan verkrijgen (v.7883-8 en 7893-6) en over
de typische landprodukten zoals wei, kaas en boter (v.7933-43), weerspiegelt de
argumenten die in de laus ruris en de daarmee gepaard gaande stadskritiek
gemeengoed zijn geworden. Tot deze stadskritiek hoort zeker ook Soetjes uitval
tegen de overdreven zorg waarmee de stedelingen en niet in het minst de lichtzinnige
stadsdochters zich optooien vooraleer ze zich op straat durven vertonen (v.7973-88
2
en 7990-5) .
Opmerkelijk en alleszins minder traditioneel is wel dat Soetjes laus ruris wordt
geconfronteerd met de argumenten van de stedeling Vrome Koen, die op die manier
zelfs een heuse laus urbis uitbouwt. Zo wijst hij op de overvloed aan waren in de
stad (v.7898-900) en op de daar perfect geordende samenlevingsvorm (v.7903-10).
Dit laatste argument wordt door de

1

2

Cf. Roestvig 1962 en vooral Lohmeier 1981. Over de antieke traditie, zie ook Reinhardt 1988.
Voor de Nederlanden zie vooral Smits-Veldt 1986, 182-8 en de daar vermelde literatuur en
voorbeelden.
Vgl. voor gelijkaardige constructies p.1, 4 en 5 in Petrus Hondius' Dapes inemptae (Hondius
1621) of p.24 (v.785-802) in Van Borsselens Den Binckhorst (1613) (Muller 1937).
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tekst in de marge bevestigd: 'Verscheydentlijcke Staten van Menschen vindt men
in Steden: Groote leven voor de Kleyne/ ende Minste voor de Meeste' (vgl. met de
glosse uit het 'Minne-mall': 'Inde Steden zijn veele soorten van menschen, dewelcke
1
als een geschakelde keten aen malcander hanghen' ). Koen vult zijn argumenten
verder aan door te wijzen op het bloeiende brouwersbedrijf in de stad en daarbij
ook het voedzame nat te loven (v.7916-20, 7925-8 en 7931-2). Daarmee brengt
deze Delftse brouwerszoon tribuut aan het decorum én aan de in de stedenlof
2
gebruikelijke locus a industria . Bovendien verhoogt zijn argument het realiteitsgehalte
en, daarmee samenhangend, de verisimilitudo van zijn betoog: Delft stond immers
bekend voor zijn bloeiende brouwersnering. Het betreft hier zelfs een heet hangijzer
dat de stadsanimositeit tussen het vroeg-zeventiende-eeuwse Den Haag en het
3
naburige, economisch concurrerende Delft mede in de hand heeft gewerkt .
Een dergelijke confrontatie van een laus ruris met een laus urbis vinden we ook
in het 'Minne-mall', ook al hebben de lange clausen daar nog maar weinig te maken
met het vinnige en grotendeels van nieuwe argumenten voorziene debat tussen
Soetje en Koen. Formeel leunt Van de Venne aan bij de traditie van het dispuut,
4
het strijdgesprek of van de minder combattieve colloquia' . Typerend b.v. is dat het
strijdgedicht zonder een duidelijke overwinnaar of een onmiskenbaar gelijk wordt
beslecht: in de verzen 7945-6 stelt Koen ter afronding dat zowel de stedeling als de
landman dan maar bij het zijne moet blijven.
Men heeft n.a.v. de opbouw van een dispuut reeds gewezen op de invloed van
de scholastieke dialectiek en op de retoricale praktijkoefeningen rond dit genre.
Quintilianus zelf omschreef het debat als een afwisseling van aanval en verdediging
met vraag en antwoord waarbij de argumenten van de tegenstander niet alleen
5
worden weerlegd, maar ook veracht en zelfs belachelijk gemaakt . In zijn Sinne-Vonck
6
had Van de Venne beslist reeds zijn sporen in het genre verdiend . En ook nu toont
hij zich een retorisch meester bij de uitbouw van het dispuut tussen Soetje en Koen.
Het betoog van deze laatste is expliciet gericht op de refutatio van Soetjes
argumenten ('Lieve Soet, u Boertigh prijsen // Kan men anders gaen bewijzen',
v.7901-2); de argumentatio wint heel wat aan persuasieve kracht door het gebruik
van bekende retorische procédés zoals repetitio en variatio: de redenering van de
tegenstander wordt herhaald, lichtjes gewijzigd en opnieuw

1

2
3
4

5
6

Van de Venne 1623, 31. Ook elders in de Belacchende Werelt wijzen de boeren zelf op deze
idee van een geordende samenleving waarbij de verschillende lidmaten als met een ketting
met elkaar zijn verbonden (vgl. v.5856-63).
Kienzle 1963 en Slits 1990.
Cf. Van Vaeck 1986, 10-1 en vooral Timmer 1916, 151-5 en 160.
Over het dispuut en het strijdgesprek, zie vooral Walther 1920 en verder de literatuur die P.G.
Schmidt aan de reprint van dit werk toevoegde (Walther 1984, 257-82). In het licht van de
komische dialogen: Hüsken 1983.
Quintilianus, Institutiones Oratoriae, Bk. VI, iv, 2 en 10.
Van Vaeck 1986, 12-3 en 15-8.
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maar nu in het eigen voordeel gehanteerd. Vgl. b.v. Koens repliek op Soetjes
woorden:

Soetje Strijckers

Vrome Koen.

Hoe geneughlijck weuntme Buyten,

Hoe genughlijck woontme Binnen!

Daarme niet en prangt deur sluyten!

Daermen in Gemack kan winnen

Daar men om en in het Lijff

't Geen het Lijff en voedt, en kleet,

Volle volte waauwelt stijff.

Sonder koel, en sonder heet.

(v.7881-4)

(v.7897-900)

Stadskritiek elders in de Belacchende Werelt (met o.m. kritiek op de
mode)
Niet alleen in de slotsituatie maar ook elders nemen de boeren het leven van de
stedelingen zwaar op de korrel. Even tekenend als topikaal is in dit opzicht Soetjes
uitval tegen de spitsvondigheid en de woordenkramerij van de stadsadvokaat
waartegen de eenvoudige boeren geenszins zijn opgewassen: 'wy (...) moeten
wijcken // As een Hoofsen Avecaat // 'tRechte-krom recht omme praat' (v.498-500).
Op een zestiende-eeuwse rijmprent geeft de afgebeelde asvokaat met rode tabbaard
1
dit zelf toe: 'Dat recht kan ick krom maken, // daerom draech ick root scharlaken' .
In de satirische literatuur wordt de advokaat dan ook steeds weer vol valsheid en
kwade trouw uitgebeeld waardoor er 'gheen ellendiger mensch en is op aerden, die
2
den duyvel naerder ende van God verder is' . Traditioneel is hij het die, net als de
3
militair, 'den goeden ackerman' belaagt .
Even ongenadig zetten Van de Vennes kermisboeren zich af tegen de luxuria
van 'meenigh Proncker' (hetzij 'Iuffer' hetzij 'Ioncker') die aan 'een vollen Dis' aanzit
'Daar niet op-geschaft en is // Als Gesoon, Gebraan, Gebacken' en vvaar
'Tel-joore-lickers snacken, // Met een lust en Tongeschock, // Na de beste
lecker-Brock' (v.2954-8). De glossen duiden het gedrag van de rijkere stedelijke
burgerij in dit opzicht als een exempel van spilzucht, staatzucht en onmatigheid
(p.114, i.m.2 en 4). Ook de vrijetijdsbesteding van de jongeheren uit deze stand 'danssen', 'Balle-kaatsen', 'renne-lanssen' - wordt door Lammert Gijsen als ijdele
en nutteloze bezigheden afgedaan (v.5148-55). In de marge heet het dat
'Onprofijtelijcken arbeyt/ wert geloont met swacke Leden/ en bloedig sweet'. Lammert
schildert de steedse vrijer Koen dan ook af als een leegganger, 'een witte-brootjes
Kindt, // Die sijn kost mit leegh-gaen wint' (v.743-4).
In de net aangehaalde passages worden de boeren in hun kritiek vaak door de
satiricus in de marge ondersteund. Dit is ook het geval wanneer de landlieden hun
ogen uitkijken op de prachtig uitgedoste en pralende stedelingen op het Binnenhof:
Fijtje lacht met de dames die met een masker het
1
2

3

Lebeer 1939-40, 166 en 178.
Cf. Nyeuwe clucht boeck 1983, nr.53 en verder Moser-Rath 1984, 182-6. Vgl. ook Von Winning
1921, 81. Over de advokaat in de laus ruris-traditie: Van Veen 1960, 14-5, 19, 43-4, 141 en
154.
Brant 1981, cap.64. Over de soldaat die de boer belaagt, zie o.m. Fishman 1982 en de daar
vermelde literatuur.
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gelaat tegen de zon beschermen: 'Hey kijck Ioffers 'taensicht decken! // 'tBackhuys
1
lijckt een bijte-baeuw!' (v.1314-5) . De glosse ondersteunt Fijtjes woorden met de
uitroep: 'Beschaemde onbeschaemtheyt!'. De uitval is begrijpelijk: gold het 'bedeckte
aengesicht' iconologisch als een uiting van 'Zeedigheyt' en 'Schaemachtigheyd'
2
(Ripa) , als vestimentaire nieuwigheid was het een even verwerpelijke als
onaanvaardbare uiting van schaamteloze luxuria. Op een spotprent uit de jaren
dertig, die de 'Pompe fvnebre de la mode' uitbeeldt, wordt in de rouwstoet een
3
dergelijk momaanzicht meegedragen . Daarnaast wordt de afkeer voor de mode
van het masker wellicht nog versterkt door de gebruikelijke negatieve connotaties
4
van het mombakkes i.v.m. 'Geveinstheyt' en 'Veinsinge' (Ripa) . Een andere spotprent
uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw toont enkele opgedirkte juffers met
heuprol en masker. Een tekstbord boven één van de dames vermeldt: 'Verciert nu
5
met d'momaensicht al ist onreyne, // Ick moet dicwils spreken dat ick niet en meyne' .
Er viel de boeren nog meer te binnen over de kleding die ze op het Binnenhof te
zien kregen. Lubbert merkt de 'sleep van snipperijdjes' en de 'Flicker-glans van gout
en zijdjes' op (v.1321-2) terwijl Fijtje vooral oog heeft voor het 'Slodder-brooken
opsen frans' (v. 1335). De Franse mode (met o.m. nauwe broeken; vgl. v.1336:
'Lijckse smalle billen thans') maakte, wellicht o.i.v. Louise de Coligny's verblijf aan
6
het Haagse hof, inderdaad furore bij de modebewuste, rijkere Haagse burgerij .
De mode wordt in de glossen of door de boeren zelf met 'nieu-sucht' (p.56, i.m.3
en v.1356), pronkzucht (v.1334), verkwisting (v.1346) en hovaardij in verband
gebracht. Lubberts uitgebreide hekeling van mooie en dure kleren (v.1352-63) besluit
met:
Mooy-onâerdigh wort geleken, (...)
By een ijslijck schrickend' Dier, (...)
'Tis een Crocodijl geheeten,
Die soo lange groeyt en slockt,
Tot de Doodt hem t'onder-rockt. (v.1361-8)

De glosse licht dit beeld verder toe: 'De Crocodijl groeyt soo langh hy leeft: even
soo is de hoovaerdigheyt en vermetenheyt van sommighe menschen/ die geen
eynde neemt/ voor dat de Doodt haer verstickt'. Van de Venne heeft zijn kennis over
de krokodil zonder twijfel uit één van de door hem geïllustreerde edities van Cats'
Silenus Alcibiadis of de latere Proteus gehaald. In de 'borgerlijcke berichtinge' (de
burgerlijk-maatschappelijke

1
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5
6

In het gedicht 'Vyt-roep Ofte Boel-coop, Van Malle-pracht' hekelde Van de Venne dit modieuze
attribuut als een 'ghespoock, om dat geen Son mocht deeren' (Van de Venne 1623, 9, v.19).
Ripa 1971, 264-6.
Afgebeeld in De mode 1977, afb.19.
Ripa 1971, 164-5.
Zie de afbeelding 18 in De mode 1977.
Cf. hierover De mode 1977, 19 en 49. Over de zeventiende-eeuwse mode zie vooral Der
Kinderen-Besier 1950 en Meyer 1986.
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duiding) van het zesenveertigste embleem uit de Proteus brengt Cats het aan Plinius
ontleende gegeven over het 'ghestadich wassen des crocodils' in verband met de
'sucht van hooger staet' (ambitio) en de 'gelt-begeerte' (avaritia) die bij velen is te
1
vinden . Bij de pictura waarop een krokodil met de dood op de rug staat afgebeeld,
horen het motto 'Noyt groot ghenoech' en de volgende subscriptio:
Al is de crocodil maer uyt een ey gekomen,
Hy wort een grousaem beest waer van de menschen schromen
Hy sloct gelijck een vraet en vvast noch alle tijt,
Tot dat de bleecke doot hem opte leden rijt.
Wie sucht van hooger staet, of gelt-begeerte quellen,
Die vvillen even staegh tot meerder hooghte svvellen:
Al vvat een mensch gelijckt dat heeft een kantigh hert,
2
En siet! daer is een hoeck die nimmer vol en vvert .

Vooral het derde en vierde vers heeft Van de Venne in v.1367-8 bijna woordelijk
overgenomen. Van de Vennes duiding van de steeds groeiende krokodil leunt nauw
aan bij Cats' embleem, maar valt er niet volledig mee samen: heeft Cats het over
ambitio (te begrijpen als staatszucht) en avaritia, Van de Venne verwijst naar
'hoovaerdigheyt' en 'vermetenheyt' (op te vatten als ambitio, superbia én luxuria)
en naar de vaak met ambitio in verband gebrachte modezucht.
Ook elders in de Belacchende Werelt spuien de boeren hun kritiek op de mode.
Lammert, die door Soetje voor een rijke stedeling wordt afgewezen, spuwt zijn gal
uit over de modegek wiens gedrag hij met dwaasheid, verspilling, vergankelijkheid
en ondeugd in verband brengt:
(...) Slodder-geckers,
Den Hals kost veel van
Die gaan kroppen in heur Kraagh
onderhouwen.
Of men 'tHooft op Stelten saagh.
Alsoo waar! 'tis om te spotten
Mal-Last is Bal-Last.
Dat men quist voor Maay en Motten!
Alsoo waar! veul Kleeren, thans,
Eerlijcke Kleeren
Decken menigh gants ongans.
Geen ondeugt weeren. (v.7818-24)

Zelfs Soetje laat zich door de opgetutte en geurende maar berooide, kale Joncker
Meyndert ('een Ioncker Op de Haagse nieuwe Snee') niet van de wijs brengen:
Fy! jou stanck van Moskeljaat
Ruyckme wat te vuns en quaat.

Die niet en stinckt
ruyckt best. (v.7083-4)

De talrijke contemporaine modekritische geschriften presenteerden gelijkaardige
3
argumenten en moralisaties . Met dergelijke teksten werd Van de

1

2
3

Over deze 'borgerlicke berichtinge', zie Cats 1627, 6. Het embleem zelf (met de verschillende
duidingen) vindt men op p.272-7. In de Silenus Alcibiadius ging het om embleem 45. Over
dit embleem, zie de toelichtingen van Meertens en Sayles in Nederlandse Emblemata 1983,
73-6
Cats 1627, 274.
Cf. Geerars 1972, 26 en Smit 1966, 81-116.
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Venne reeds tijdens zijn verblijf te Middelburg geconfronteerd. Naast de gebruikelijke
uitvallen van de predikanten maakten ook de meer literaire modesatiren er toen
furore. Constantijn Huygens' Costelick mal is in dit opzicht het meest frappante en
1
toonaangevende voorbeeld . Hoewel oorspronkelijk bestemd om in de Zeeusche
Nachtegael te worden opgenomen, werd het Costelick mal reeds in 1622 door Jan
Pietersz. van de Venne apart gepubliceerd en in 1623 nogmaals uitgebracht, ditmaal
met de expliciete vermelding dat het werk het best met de Zeeusche Nachtegael
2
en het daaraan toegevoegde Tafereel van Sinne-mal kon worden ingebonden . Het
lijdt daarbij geen twijfel dat Van de Venne, die reeds in die jaren Huygens' woordkunst
in belangrijke mate imiteerde én aemuleerde, het Costelick mal grondig eigen heeft
3
gemaakt . Alleen al het wat vreemdsoortige gebruik van 'mal' in de titel van Huygens'
bundel wordt door Van de Venne in zijn Sinne-mal herhaaldelijk hernomen en
4
gevarieerd: 'Sinne-mal', 'Malle-Pracht', 'Minne-mall' en 'Kalle-mal' . Daarnaast moet
men bij Van de Vennes modesatire ook rekening houden met Huygens' zedeprint
van een boer (gedateerd op 13 november 1623). In druk verscheen het gedicht voor
het eerst in de Otia van 1625. Wellicht heeft Van de Venne de zedeprint echter
reeds in 1623 kunnen lezen: Huygens correspondeerde toen immers over zijn
5
Characteres met Cats . Uit de zedeprint blijkt hoezeer de beschreven boer zich in
'den drang van Maendags mercktgang' (v.111) vermaakt met het 'Kostelicke Mall
van 't Steedsche Velerhand' (v.114). Vinden de opgepronkte vrouwen nog enigszins
genade in zijn ogen ('Se zijnder Wijfgies voor', v.132), voor de wijze waarop mannen
gekleed gaan, heeft de dichter geen begrip: 'Manne worde Wijve' (v.132). De
slorverzen van de zedeprint laten er geen twijfel over bestaan dat de boer hier de
wijsheid in pacht heeft: ''T is uyt een' Boeren-lipp een hooge less gesogen (v.159)
6
en 'Geleerde spreken veel, maer Boeren seggen 's meer' (v.169) .
Hoezeer Van de Vennes moralistische modekritiek in een eigentijdse traditie kan
worden ingebed, blijkt wanneer men sommige uitspraken uit de Belacchende Werelt
7
plaatst naast gelijkaardige argumenten uit het Costelick mal . Men moet er echter
wel rekening mee houden dat het in beide gevallen om gemeenplaatsen gaat en
dat het gelijkende materiaal algemeen verspreid was. In het Costelick mal worden
fraaie 'Kleederen' en opsmuk op één lijn geplaatst met 'Begeerlickheit' en 'Pracht'
8
(v.68) ; elk modesnufje,
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Over de uitvallen van de predikanten, vgl. b.v. Meertens 1943, 174. Over Huygens' Costelick
mal zie Smit 1966, 81-116.
Schenkeveld-van der Dussen 1969.
Van Vaeck 1989, 14-5.
Van de Venne 1623, 9, 11 en 65. Overigens is Van de Venne beslist niet de enige die dit
gebruik van 'mal' heeft overgenomen; vgl. met ''tNootsaeckelick Mal' van de Huygens-adept
Westerbaen (Westerbaen 1624).
Huygens 1981, 8. Over het ontstaan van de Zedeprinten, zie ook Strengholt 1982, 96.
De citaten uit Huygehs' zedeprint werden ontleend aan Huygens 1892-9, dl.2, 32.
Daarnaast zou men met evenveel vrucht ook Huygens' Voorhout kunnen raadplegen dat
eveneens modekritische passages bevat.
Vgl. Van de Venne 1635, 267, i.m.5.
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tot het verderfelijke gebruik van parfum toe (die 'stanck' van het 'geschrabde smeer',
1
v.162-3 ), wordt ongenadig over de hekel gehaald. De mode-artikelen getuigen
immers van een 'lust in de niewigheit' (v.347) en van een verlangen naar ''t ydel
2
altijd nieuw' (v.178) . Uiteindelijk blijkt de modegek al te veel belang te hechten aan
het vergankelijke aardse goed: refereert Van de Venne aan de 'Maay en Motten'
3
(v.7822 ), Huygens heeft het over het 'verschimmelt laeken' en over het 'verrot' dat
slechts voedsel verschaft aan 'muys of mot' (v.298-300). De noodzaak van de mens
om zich te kleden, illustreert daarnaast echter evenzeer zijn nietigheid en zijn
afhankelijkheid van het dier. Zo herinnert Huygens eraan dat het 'opperschepsel
mensch' 'Duyckt onder 't volle warm van een gevilden lap' en dat hij zich 'Verçiert
(...) met den buyt van een' gestolen' pis-ziel' (de vacht van een schaap) (v.185-9).
Bij Van de Venne luidt de redenering: 'Hoe ellendigh zijn de Heerschers van alle
onbehoeftige Beesten/ naedien sy-luyden decksel noodigh hebben/ om warm
gehouden te werden van het Gediertens over-schot' (p.236, i.m.1). Deze enkele
4
voorbeelden maken duidelijk dat Huygens, net zoals Van de Venne, zich in zijn
modesatire gedraagt als de laudator temporis acti die hunkert naar de veelgeprezen
5
'oude roem van slechte deftigheit' die Holland vroeger kenmerkte (v.159 ).
Beweegt Van de Venne zich met zijn moralistische uitspraken binnen de grenzen
van de traditionele modesatire, toch doorprikt hij regelmatig de streng moraliserende
impact van zijn modekritiek en van het genre in het algemeen. Wanneer Soetje aan
Lammert vertelt dat bij de opgepronkte edellieden 'de Keel // Dickwils derven moet
een deel // Om de Regg' en Borst te decke' (v.7751-3), dan wordt deze op zich toch
wel wijze uitspraak in de marge geridiculiseerd met: 'Beter wat veel aen den Narm,
// Als te veel in Mondt en Darm'. Het blijven immers (vraatzuchtige) boeren die lachen
met de stadsmode. Een ander voorbeeld staat op p.247. Daar heeft Soetje het over
de jonkers 'Op de Haagse nieuwe Snee' en doelt daarmee op de rijkere jongeren
uit de Hofstad die de nieuwigheden op modegebied op de voet volgen. Herhaaldelijk
6
hebben contemporaine geschriften deze Haagse mode bespot . De tekst van de
glosse - hoe ironisch ook - buit deze kritiek evenwel niet uit: 'Wat vreemts en
Heerlijcks doet den Haegh wel-varen'. Kennelijk wist Van de Venne deze rijkere
Haagse elite toch tot op zekere hoogte te appreciëren: de bedoelde bevolkingslaag,
die kapitaal-krachtig genoeg was om zich zulke modieuze capriolen te veroorloven,
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Vgl. Van de Venne 1635, v.7083-4 en i.m.
Vgl. Van de Venne 1635, 56, i.m.3 en 237, i.m.1.
Vgl. ook p.274, i.m.6.
Nog andere voorbeelden zijn de diverse geijkte modetermen die we zowel bij Huygens als
Van de Venne terugvinden: vgl. b.v. v.1-10 of 334-44 bij Huygens met v.6763-802 of 7853-68
bij Van de Venne. Ook het argument dat de uitvoerige opschik erop is gericht om allerlei feilen
te verdoezelen en te verbergen, vinden we bij beiden terug (vgl. Huygens, v.143-5 met Van
de Venne, v.7823-4 en het i.m.).
Vgl. Van de Venne 1635, 236, i.m.7.
Zelf doet Van de Venne dit b.v. in zijn 'Boertich-liedt' uit het Sinne-mal.
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behoorde immers tot een politieke en economische klasse die de welvaart van de
Hofstad wist te stimuleren.

2. Hof versus land
Nauw verwant aan de oppositie stad versus land zoals die hierboven werd geschetst,
is die andere topos waarin het hofleven aan een zeer strenge, moralistische kritiek
wordt onderworpen. De vituperatio aulicae vitae was reeds bijzonder geliefd in de
middeleeuwen en werd o.m. aangewend in talloze vorstenspiegels die het
staatshoofd de vele gevaren die hem vanuit zijn hofhouding belagen, voorhouden.
De daarbij gebruikte argumenten vallen ook nu weer onder te brengen bij de loci
morales eerzucht (ambitio), vleierij (adulatio), achterklap en laster (calumnia),
veinzerij (dissimulatio) of genotzucht (luxuria). De loci-verzamelingen konden de
hofcultuur benutten om aan de hand van tal van hofkritische exempla de miseria
hominis aan de lezer voor te spiegelen. Als tegenbeeld voor de eerzuchtige,
intrigerende en heimelijke hoveling gold dan de eenvoudige herder-landman die vrij
van beslommeringen een gerust leven leidde. Dergelijke hofkritiek valt in talloze
1
literaire teksten uit het begin van de zeventiende eeuw aan te wijzen .
Van de Venne sluit zich bij deze traditie aan. Het hof en het hofleven worden in
de Belacchende Werelt ter sprake gebracht tijdens Fijtjes en Lubberts rondwandeling
op het binnenhof. Dit 'te Hoof verkeeren' vormt voor Fijtje de aanleiding om het
hofleven tegenover het leven van 'den Huysman' af te zetten (cf. v.1503-20): het
hof wordt 'geduyrigh, en wel heftigh, // Hardt bestre'en van Sorgh, en Nijdt, // En
van List, en bitter Spijt' zodat 'Boersse Slaven // Beter zijn dan Prins, of Graven'.
'Sorgh', 'Nijdt', 'List', 'bitter Spijt' en 'dwangh' zijn het gevolg van de ondeugden
ambitio en calumnia die het hofleven bepalen; zelfs het genot van de landman aan
wie zuur brood zoet smaakt, blijft de hoveling door zijn drang naar luxuria onthouden.
Dergelijke kwalificaties van het hofleven vindt men in andere hofkritische teksten
steevast terug: Coster heeft het in zijn Ithys over het 'Bedroghen Hof vol van twist',
Hooft over de hoofse staat 'vol van arbeyt, moeyt, vol sorchs en commers quaet'
en de dichter van Bauw-heers welleven over het 'sorgh-gierigheyts hert' van de
2
hoveling . Ook elders in de Belacchende Werelt wordt op de voortdurende zorgen
van de hogere standen gezinspeeld. Op p.115 leest men in de marge: 'Niemant kan
de vreesselijcke Sorghen keeren uyt de hooghe Hoogheyden-Hoofden ende Kamers'
(vgl. met v.2991-3). Een andere topos uit de hofkritiek is de maxime over de
onbestendigheid van 's heren gunst (favor) die de hoveling nu eens in achting laat
stijgen, dan weer in ongenade doet vallen volgens de grillige wetmatigheden van
3
vrouwe Fortuin . Zo staat bij Van de Venne op p. 30 in margine te lezen: ''Tis
genoeghelijck of gevaerlijck dat men veel ghe-
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3

Lohmeier 1981, 156-66, 280-313, Uhlig 1973 en Kiesel 1979.
Coster 1883, 99, v.556, resp. Hooft 1899, dl.2, 184, v.1076 en Strengholt 1977, 37, v.11.
Lohmeier 1981, 291.
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meenschap heeft met groote Heeren/ want haer gunst maekt groot/ en haer
toornigheydt kleyn'. De tekst illustreert Soetjes bedenkingen over het hof in v.635-40.
Toch heeft Van de Venne in zijn Belacchende Werelt het leven aan het hof niet
steeds even streng beoordeeld. Meer bepaald waar de Prins zelf in het gedrang
komt of waar gesuggereerd wordt dat het gaat om concrete, herkenbare Haagse
hoftoestanden, heeft de dichter zijn kritiek gemilderd en klinken zijn verzen eerder
lovend. Zo vertelt Fijtje hoe ze ooit heeft toegekeken bij de maaltijd van de Prins en
1
zijn gezin . De teksten in de marge sluiten elk misverstand omtrent de laudatieve
intenties van deze passage uit. Op p.115 wordt de Prins immers met deze heilswens
bedacht: 'De vorstelijcke loflijcke/ Aerdtsche Goden kunnen niet meer wenschen
op dese Werelt/ // als // Een Heerlijck Gesicht/ // Een eerlijck Gehoor/ // Een gesonde
Smaeck/ // Een lieffelijcke Reuk // Een soet Gevoel'. En op p.116 kan men lezen:
'Aerdigh is het Hoff, // Waerdigh komter off'. Op Lubbert heeft Fijtjes laudatieve
descriptio haar effect niet gemist. Ze inspireerde hem tot een uitgebreide lofrede op
het rijke Holland (25 verzen lang) die hij de bezoekers van de Hollandse natie in de
2
mond legt (v.3027-57) . We citeren slechts een klein gedeelte ter illustratie van deze
landenlof; het zou daarbij niet moeilijk zijn de opvulling van de verschillende loci uit
3
de laus patriae aan te duiden :
Seper, alle buyten-langders
Meuge roepen uyt heur hals:
Hol en vol-landt, Puyck van Als!
Landt vol Eel', en wijse Menschen,
Landt vol Kunst, en Lust, en Wenschen,
Landt vol Butter, Kaas, en Bier,
Landt vol Zee, en vol Revier. (v.3027-33)

De anafore constructies met 'Landt vol...' hebben de laudatio ongetwijfeld de nodige
nadruk verleend terwijl de glosse de inhoud van Lubberts woorden bevestigt: 'Kleyn
Hollandt/ groot puyck des Werelts/ vrye Woonplaets van Verstanden/ Schole vanden
Krijg/ en Kamer vol Rijkdom/ Keuken vol Voedsel: Kelder vol Bier/ en Wijnen/
Pack-huys vol Goet/ Sleutel van de Zee/ Haven van Voor-spoet'. Toch dient Lubberts
lofrede tevens met de nodige ironie te worden gelezen. In de marge staat immers
niet alleen de net geciteerde glosse maar ook deze randnotitie: 'Hollandt is soo
vol-op in Voet-saemheydt/ dat daer meer Volk in sterft van te veel te eeten/ als van
Honger te lijden'. De overvloed in de Hollandse natie gaf kennelijk ook aanleiding
tot meer moraliserende bespiegelingen.
De reden waarom het stads- en hofleven in de Belacchende Werelt zo nadrukkelijk
wordt afgewezen ten voordele van de prijzenswaardige levensstijl van de eenvoudige
landman, ligt voor de hand en stemt in hoge mate

1
2

Cf. v.2970-81, 3010-6 en 3020-5.
Ook in Cats' Houwelyck komt een dergelijke lofzang voor (Cats 1625, dl.4, 'Vrovwe',

3

83v -84v ).
Cf. Kienzle 1963 en Slits 1990.
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overeen met de moraalfilosofische opzet van het argumentatiemodel uit de
traditionele laus ruris en de bekende encomia vitae rusticae: aan de basis ligt het
meer algemene (neo)stoïsche pleidooi voor een volkomen gemoedsrust (de
tranquillitas animi) waarbij men zich niet meer laat overheersen door de turbulente
affekten of passies en waarbij men ook niet meer streeft naar het verwerven van
de z.g. falsa bona. Binnen een dergelijk streven is er geen plaats meer voor ambitio,
1
luxuria, calumnia of adulatio die het hof- en stadsleven in hoge mate bepalen ; alleen
op deze manier kan men komen tot een volkomen, standvastige levenswijze waarbij
de mens genoegen neemt met de situatie waarin hij verkeert. Binnen dit discours
passen die verwijzingen uit de Belacchende Werelt waarin de satiricus en ook de
boeren zelf ondubbelzinnig pleiten voor een volstrekte rust van het gemoed en voor
een volledige aanvaarding van de eigen toestand. Wijst Soetje b.v. in v.635-40 op
het gevaar dat schuilt in de omgang met hoge heren, de tekst in de marge merkt
wijselijk op: 'By sijns gelijck // Maeckt even rijck' (p.30). Binnen een dergelijke etiek
maakt Fijtjes dagdromerij waarbij ze de hoveling en de boer elkaars plaats laat
innemen (v.1326-40), geen schijn van kans. Lubbert is alleszins verstandig genoeg
2
om Fijtjes idee meteen te verwerpen en als 'Staat-sucht' te duiden ; hijzelf wil veeleer
genoegen nemen - 'Genoegh is meer dan overvloedt' - met het leventje dat hij nu
3
leidt: ''t Wel-genoegen maackt te vree' (v.1341-4) . Ook in andere passages waarin
de stad of het hof in contrast staan tot het leven op het land, worden de boeren
steeds weer de voordelen van een gerust en tevreden leven voorgehouden. Wanneer
Lubbert zich afvraagt of 'Boersse-Slaven' het nu eigenlijk wel beter hebben 'dan
Prins, of Graven' (v. 1509-10), wordt in de marge uitgepakt met de vertrouwde
4
maxime dat 'Niemant wroegt // Die vernoegt' . Dergelijke uitspraken, hebben vooral
te maken met het ook in de zeventiende eeuw nog vaak gehouden pleidooi om de
constantia van het gemoed in de praktijk na te streven.

§4. Uitlatingen over kunst
Waerom wert Sinne-cunst, sou yder mogen vragen,
Iuyst boven ander cunst soo hooghe voor-gedragen?
'Ick seg om dat den geest daer sonderling in speelt;
5
'Men vint geen dergelijck, soo sin-rijck mee gedeelt .

In zijn Belacchende Werelt heeft Van de Venne herhaaldelijk zijn visie op kunst en
op zijn dichtbundel als produkt van de 'Sinne-cunst' uiteengezet.
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Lohmeier 1981, 87-107.
Het woord 'Staat-sucht' wordt door Van de Venne zelf gecursiveerd.
Vgl. de sententies uit deze passage b.v. met Roemer Visscher: 'Ghenoegh is meer' en 'Duycken
en ghenoeghen' of 'Soo veel ghenoegh meer is als veel' (Visscher 1949, 67, 68 en Visscher
1918, dl.1, 75).
Ook in de daaropvolgende verzen (v.1513-20) wordt het 'slapen sonder dwangh' van de
gelukkige landman met een gerust leven in verband gebracht: 'Die gerust mach slapen/ leyt
en rust van onrust' (p.63).
v.237-40 uit de 'Zeeusche Mey-clacht' (Zeeusche Nachtegael 1623, 63).
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1

Het voorwerk bevat in dit opzicht een aantal relevante uitlatingen terwijl ook de
'In-leydinge' het boertige kermisverhaal introduceert als het relaas van een
kunstenaar: Ionck-Heer Reyn-Aert, de woordvoerder van de schilder-dichter, had
de boerengesprekken afgeluisterd en volgens 'de Edele Kunst van Wijs-Reden' 'op
2
Rijm' gesteld (p.1 en 4) . Ook in het eigenlijke kermisverhaal (p.5-280) en in de
daarbijhorende glossen wordt meer dan eens over dicht- en schilderkunst gesproken.
3
Het gaat om één van de vele onderwerpen die de boeren ter sprake brengen . Zo
verhaalt Lubbert over zijn bezoek aan een boekenwinkel en beschrijft hij de boeken
4
die er lagen . Elders discussieert Lammert met Soetje over een schilderij over de
5
zeven ondeugden dat hij bij een 'Baas van Schilder-Kunst' had gezien ; even verder
6
heeft hij het over een schilderij met 'Seuven Wijfs' die 'om een leege Broock' vochten .
Telkens vindt men in de glossen aanvullende uitspraken m.b.t. dicht- en
schilderkunst. De door de boeren gebruikte argumenten zijn niet steeds even ad
rem en getuigen, overeenkomstig het decorum, vaak van een gebrekkig inzicht.
Deze voorstelling van zaken hoeft niet te verwonderen: over de domheid en
onwetenheid van de kunstbeschouwer (hier toepasselijk gesitueerd in de boer) werd
reeds in de klassieke oudheid geschreven en de kunstenaarsbiografieën halen
graag kluchtige anekdotes aan over domme en voor de gek gehouden,
7
kunstonkundige beschouwers van een schilderij . De boeren geven hun onkunde
op dit gebied overigens volmondig toe. Wanneer Fijtje en Lubbert 'op de Saal' van
het Binnenhof zijn aanbeland, bemerken ze een aantal 'mooye Schilderyen'
(v.1376-80). Lubbert wil er geen kopen omdat hij niets van kunst afweet ('Fy! heb
8
ick verstant van borde? // Ick en sel gien koop-man worde') ; in de marge wordt dit
becommentarieerd met de bekende sententie: 'Onwetenheyt is een vyandt van
9
Konst/ en Wijsheyt' .

1. Lubberts bezoek aan een boekenwinkel (v.3062-155)
Lubbert vertelt Fijtje over een boekenwinkel die hij ooit heeft bezocht. De jonge boer
had slechts oog voor 'Reffe-reyntjes' en voor 'Briefjes' met wat 'boerde' (v.3065-7).
De glosse wijst op de populariteit van dergelijke lichte lektuur: 'Boertige Dichten
werden meest gewilt'. In de literatuur werd hierover herhaaldelijk geklaagd. In
navolging van Martialis morde Beaumont in één van zijn 'Grillen' uit de Zeeusche
Nachtegael over de geliefdheid van dit soort literatuur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cf. dl.III, A, hoofdstuk 1-4.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 2.
De uitlatingen over kunst dienen dus niet in de eerste plaats met boeren te worden verbonden.
p.118-21, v.3062-155.
p.231-6, v.6655-787.
p.239-41, v.6875-910.
Vgl. Muylle 1986, 316-9 en Kris e.a. 1980, 131-46.
v.1385-6.
Cast 1981, 140-1 en Pigler 1954.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

718
De beste boecken blijven legghen
Onvercocht, soo ist nu ghestelt:
De Druckers winnen, soo sy segghen,
1
Aen Vlespieghels 't meeste ghelt .

Ook in zijn Klucht-hoofdige Snorre-pijpen stelt Burchoorn vast 'Dat Lompen en
Leuren verkocht worden/ daer wat deegs blijft leggen' en hij voegt eraan toe: ''Tis
2
soo/ sey Gooltje, en se koft een nieuw Uyle-spiegels verhael' .
3
Toch raakte Lubbert niet zozeer gefascineerd door 'Blaeuwe-boeckjes' , maar
wel door 'een Boock daar binnen stont Tafereel van Sinne-Mallen'. Verder vond hij
in de winkel 'een Werck in Rijm (...) Sinne-fabels-Woudt geheeten' en een 'Boock,
genaemt den Turff' samen met ''t aen-klevend Wijse-Mat' (v.3068-109). Vol
enthousiasme vertelt hij over de inhoud van deze werkjes en praat hij met het weinig
geïnteresseerde Fijtje over schilderkunst en poëzie. De terloops geformuleerde
uitspraken blijken vooral de twee pijlers van Van de Vennes 'Sinne-cunst' naar voren
voren te schuiven: de 'Sinne-cunst' als didactisch, moraliserend principe en het
fundamentele samengaan van pictura en poèsis. M.b.t. het eigen dichtwerk laat Van
de Venne zich vooral uit over de Sinne-Vonck en het daarbijhorende Wys-mal. Het
boekje wordt in de eerste plaats als een lofzang op de voor Holland zo belangrijke
4
brandstof turf voorgesteld (v.3082-5) . Daarbij is de dichter zich ter dege bewust
5
van de opmerkelijkheid van zijn stofkeuze (v.3087-9) . Het Wys-mal is dan vooral
het verhaal over smid Doddus 'die voor eerlijck bleef beschaamt' en uiteindelijk
bankroet is gegaan (v.3095-105).
Van de Venne beoogt duidelijk een andere soort poëzie te brengen dan alleen
maar 'Reffe-reyntjes' met 'wat boerde'; zijn dichtwerk 'duyde meer als slechte
[eenvoudige] Lijdtjes' en behoort tot de 'Nutte Maet-woorden' en de 'Sinnige Rijmen'
die 'meest ghetrocken [dienen] te werden'. In zijn dichtkunst staat de moralisatie
centraal ('Dichten stichten'): zijn poëzie brengt inzicht en zet de bakens uit voor een
6
goed gedrag ('Dichten lichten', 'Dichten richten' ). Ook wanneer Van de Venne het
over de dichtkunst in het algemeen heeft, blijkt hij deze kenmerken voor te staan.
'Een kamer met Boecken' is een 'redelijck geselschap' en 'Letter-wijsheydt is de
7
Lantaerne van't verstant' . 'De hoogh-noodige Loffelijcke Druck-konst' is dan ook
een onmisbaar medium en een 'waerdigh behulp voor de swangre sin-rijke
Herssenen/ die onder 'tuyt-baren vande selve konst gedient wer-

1
2
3
4
5
6

7

Zeeusche Nachtegael 1982, 133. Vgl. Martialis, Ep. IV, 49 (Beaumont 1843, 65-6).
Burchoorn s.a. b, dl. 1, 4. Vgl. ook Pleij 1977, 34.
Burchoorn s.a. b, dl.2, 6. De term verwijst naar de blauwe omslag. Vanaf de zestiende eeuw
reeds de gebruikelijke benaming voor goedkope boekjes.
In v.3091 heeft de dichter het nog over het 'beroemen' van 'Turven'.
Ook in zijn Sinne-Vonck zelf wees Van de Venne op de ongewoonheid van het onderwerp
terwijl ook de lofdichten hiervan gewagen.
p.118, i.m.3. Vgl. ook met i.m.4: 'Wat reden duydt // Blijft goet geluydt' of met p.119, i.m.2:
'Goede Letters // Quaet-beletters' (eigen cursiveringen; vgl. ook p.121, i.m.5: 'Wijse Letters
zijn Mal-beletters').
p.119, i.m.4 en 5.
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1

den/ also datmen Letter-druck mach noemen: Vroedt-Wijff van Wetenschap' .
Als bron van kennis en inzicht bestrijkt de poëzie - het maakt essentieel deel uit
van de didaxis - alle domeinen van het leven en van de wereld; Lubbert stelt dat
'Over al wat inde Werelt // Is bevuylt, of over-Perelt, // Schrijft en drucktmen al op
Dicht' (v.3130-2). In zijn 'Zeeusche Meyclacht' hield Van de Venne hetzelfde voor
m.b.t. de schilderkunst: 'Cunst beelt af al het ghene dat int gheweet der menschen
2
is te vinden' .
Een dichter kan daarbij zijn onderwerp slechts laken of prijzen (het gedicht als
laudatio of vituperatio): 'Refereynders' zijn 'vergrooters, of verkleynders // Van een
3
Lack [gebrek], of hooghste Eer' . Dichtkunst wordt dan ook een machtig wapen in
handen van de dichter, die in de eerste plaats een 'wijs Poeet' dient te zijn (cf.
v.3133-7). Ook in een ander opzicht is de poëzie een belangwekkend instrument.
Als 'gront-vast van ghedachten' verdrijft zij 'de verghetenheydt/ soo dat kloecke
4
Daden/ en sin-rijke Werken lange werden beroemt' : de dichtkunst staat
5
onmiskenbaar ten dienste van de memoria (vgl. v.3151-3) .
In de hier besproken passage heeft Van de Venne het ook over de zusterkunst
van de poëzie: de schilderkunst. Op p.119 wordt in de glossen aan elke
karakterisering van de dichtkunst een gelijkaardige kentrek m.b.t. de schilderkunst
toegevoegd:
Een kamer met Boecken is redelijck geselschap.
Een Huys met konstighe Schilderyen/ zijn aendachtige
uyterlijcke verlustende binne-beelden. (p. 119, i.m.4)
Letter-wijsheydt is de Lantaerne van't verstant.
Beeldekonst is de Vrugt en stut van't vernuft. (p.119, i.m.5)
Poeeten maken gedachten.
6
Schilders voeden ghepeynsen. (p. 119, i.m.6)

2. Uitlatingen over kunst n.a.v. de schilderijen over de zeven ondeugden
7
en over de zeven vechtende vrouwen
Lammert vertelt Soetje over een schilderij dat hij bij 'een Baas van Schilder-Kunst'
heeft gezien. Het 'Bordt' vindt men terug op de gravure van p.233 en stelt aan de
8
hand van enkele dieren de zeven ondeugden voor .

1
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8

p.120, i.m.4.
Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, 61; vgl. ook v.161-4 aldaar.
v.3122-4. Vgl. ook met p.120, i.m.2 of i.m.3 of met p.121, i.m.4.
p. 121, i.m. 3.
Vgl. in de 'Zeeusche Mey-clacht' (Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, 62, v.185 en 231-4) m.b.t.
de 'Letter-conit', resp. de beide zusterkunsten: 'De nutte Letter-const doet nimmermeer
vergheten // (...) Waer vintmen sulcken paer, so grootsich van vermeugen? // Al wat vergeten
schijnt, allijckewel dcen heugen'.
Vgl. voor i.m.6 ook met de 'Zeeusche Mey-clacht' over de poëzie: 'Sy denct, en maect
gedachten' (Zeeusche Nachtegael 1623, dl.1, 62, v.210).
v.6655-787 en v.6875-910.
De dierenparen werden ook apart uitgebeeld op een serie schilderijen en op een aantal
gravures naar Van de Vennes ontwerp (Plokker 1984, 122; zie ook Schuckman e.a. 1990,
28-9).
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Het genre-achtige tafereel is 'tot des Menschen vermaek' gemaakt en heeft een
moraliserende intentie: 'Dies-halven salmen de Vier en Dry quade feylen (...)
aen-wijsen en af-prijsen' (i.m.1). Het schilderij duidt (v.6663) en presenteert
'verscheye Sin' (v.6666). M.b.t. de inventio wordt de voorstelling gecatalogiseerd
1
als 'Grillen' waarin 'Drolligh Wonder' wordt afgebeeld (v.6663 en 6666) ; het is immers
een 'Werck (soomen seydt) van dander Werelt' (p.232, i.m.4). Het 'onrealistische'
en weinig mimetische karakter van de voorstelling wordt verantwoord met de macht
van de kunst om 'levende Menschen in doode Beesten Af-val/ ende lompe Aerdsche
Ghedierte in over-dadige Dracht van bezielde Lijven' te vertonen (p.232, i.m.3). Een
pleidooi voor een ongebreidelde artistieke vrijheid m.b.t. de inventio is dit beslist
2
niet: de didaxis staat centraal, het uiteindelijke doel is de moralisatie : 'Die kan
versieren [op te vatten als inventio] // Wt geestigh swieren, // Om goe manieren, II
3
Dat mach wel tieren' (p.235, i.m.8) .
Op dezelfde wijze wordt Lammerts verhaal over de 'Seuven Wijfs' die 'Vochten
4
om een leege Broock' van commentaar voorzien . Ook hier gaat het om een
5
genre-achtig schilderij (p.241) waarvan de voorstelling nauwelijks geloofwaardig
is en dat niet op uitbeelding van de werkelijkheid mag aanspraak maken: het betreft
een 'vreemden mis-geluck' (v.6882) en klinkt 'Al te wongder' (v.6921). Het domme
Soetje heeft dan ook geen begrip voor de voorstelling (v.6903-6) en de glosse licht
dit verder toe met: 'Wat buyten Natuyre wert voort-gebracht/ dat hietmen al vreemde
Geest-grillen/ of Schilderachtigheyt' (p.240, i.m.10). De legitimering voor een
dergelijke, niet direct door de werkelijkheid ingegeven uitbeelding dient ook nu weer
in de didaxis te worden gesitueerd: 'Men magh versieren // Om goe manieren' (p.241,
i.m.3).

§5. Van de Vennes boerengesprekken in het licht van de literatuur over
het vrijen en het trouwen
Het is opvallend hoeveel aandacht er in de Belacchende Werelt (ruim een derde
van de tekst!) uitgaat naar de vrijage van Tamme Lubbert met Fijtje Goris, en van
dat 'soet gesochte Paertje' Lammert Gijsen en Soetje Strijckers (én haar twee
aanbidders, Joncker Meyndert en Vrome Koen). Steeds weer zetten deze personages
nadrukkelijk en uitvoerig, vaak ook aan de hand van ingelaste verhaaltjes of naar
aanleiding van gebeurtenissen op en rond de kermis, hun visie uiteen over
verschillende aspecten van de omgang tussen vrijers en vrijsters en de regels die
men daarbij moet in acht nemen, of over het

1
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Over grillen als benaming voor een schilderkunstig genre: Miedema 1974, Bruyn 1974,
Miedema 1974b en vooral Vandenbroeck 1987c.
Vgl. met p.202, i.m.1: 'By Beeltenissen doetmen best verstaen aen de onvernuftige' en met
p.203, i.m.1: 'Gelijckenissen beduyden het gene dat niet af-ghebeelt is'.
Vgl. ook met p.232, i.m.4: 'Want onsienlijck stelt de Kunste doot't aensien/ om af-sien te
krijghen van't gene dat na de seven Ondeugden sackt/ en vat'.
v.6876-7. Zie over deze voorstelling verder dl.III, B, hoofdstuk 4, §5, 2.
Cf. v.6875.
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huwelijk en de specifieke rol daarin van man en vrouw. De talrijke uitspraken met
een meer algemeen geldend karakter worden (zoals toen gebruikelijk was) cursief
gezet en staan op die manier binnen deze discussies en uiteen-zettingen typografisch
1
in reliëf . Bovendien wordt het eigenlijke tekstcorpus voortdurend begeleid door
spreuken en gezegden in de marge die de woorden van de boeren nu eens
veralgemenen of nuanceren, dan weer ontkennen, bevestigen, ironiseren of zelfs
een volkomen andere draagkracht geven. Aan de hand van deze uitingen is het
mogelijk een samenhangend en vrij uitgewerkt discours over het vrijen en trouwen
zoals dat in de Belacchende Werelt aan de lezer wordt gepresenteerd, uit het werk
te distilleren.
De Belacchende Werelt fungeert in dit opzicht dan ook als een leidraad op het
amoureuze vlak en lost op die manier de verwachtingen in die het voorwerk had
gecreëerd. Niet alleen op de titelprent en in de daarbij horende 'Aen-Spraecke',
maar ook in de 'Boeck-Sprake' en, in mindere mate, in het 'Voor-Beduydsel' werd
het amoureuze als een centraal gegeven van de Belacchende Werelt aangekondigd.
Dit kwam visueel tot uiting op de titelprent: Cupido met narrenkap houdt er zich, te
midden van de in het boek optredende personages, in de houding van Fortuna op
een wereldbol staande. Het begeleidende gedicht benadrukt de almacht van het
afgebeelde kind en zijn wonderlijke werken (v.5-12). Daarnaast richt de
'Boeck-Sprake' zich haast exclusief tot de 'Beluste Reden-Minnaers' (een wellicht
2
bedoelde dubbelzinnigheid ) die dan vooral als 'Maegden', 'Vrijsters' en 'Vryers' die
'aerdigh by het Minnen leeft' (v.18), nader worden gespecifieerd. Daarnaast verwijst
het gedicht zelfs expliciet naar de amoureuze directieven van de Belacchende
Werelt: 'Koom Maegden soeckt, en Vrijsters vindt // Hoe dat men Liefdt, en wert
Gemindt' (v.5-6).
Door de nadrukkelijke en haast systematische wijze waarop in de Belacchende
Werelt telkens weer onderwerpen over liefde en huwelijk ter sprake worden gebracht
en expliciet van moraliserende instructies voorzien, biedt de bundel de lezer een
uitgewerkte gedragscode m.b.t. tot het vrijen en trouwen aan. In wat volgt zullen wij
(met het oog op de functie van het dichtwerk) nagaan of en in welke mate het in de
Belacchende Werelt aangeboden materiaal aansluit bij het in dit opzicht gangbare
zeventiende-eeuwse discours. Daarbij zal de aandacht in de eerste plaats uitgaan
naar de leerdichten en emblemata uit het vroege oeuvre van Jacob Cats maar
daarnaast ook naar de z.g. vrijerijboekjes en de amoureuze liedboek- en
3
emblemata-produktie uit die tijd . De klemtoon die hier wordt gelegd op het literaire
werk van Cats, kan men met verschillende redenen verantwoorden.
Cats' eerste bundels (gepubliceerd voor 1635) vormen een belangrijke,
omvangrijke en invloedrijke bijdrage tot het moralistische betoog over het

1

2
3

De gewoonte om algemene waarheden door aanhalingstekens of door cursiveringen aan te
duiden, komt reeds bij de Franse pléiadedichters voor (Revius 1935, dl.1, 60 en 82, Van Veen
1960, 125 en 236; ook in het oeuvre van Cats wordt dit procédé veelvuldig toegepast).
Zowel liefhebbers van de 'Reden' als verstandige minnaars (eigen cursivering).
Vgl. hierover vooral Porteman 1988, Grootes 1979-80, Witstein 1980, Moore 1987, Carter
1974, Van Boheemen 1989 en Dresen-Coenders 1989.
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vrijen en trouwen. In zijn eersteling, de Maechden-plicht (Middelburg 1618), bespreekt
de dichter het 'ampt der Ionck-vrovvven' in het licht van de 'eerbaer liefde'. Hij
hanteert daarbij de voor het leerdicht karakteristieke vorm van de samenspraak,
1
die evenwel in de moderne literaire vorm van het emblema werd geïncorporeerd .
De eigenlijke embleemverzameling met niet minder dan vierenveertig 'sinne-beelden'
wordt voorafgegaan door een 'Cort begryp Van 't gene in dese T'samen-sprake (...)
verhandelt wert'. Hierin verneemt de lezer welk embleem handelt over 'het huwelijck,
ende oftet geraden is te trouwen' of weet hij het antwoord te vinden op de vraag of
'een jonge maeght haer huwelijck selfs vermagh te bevoorderen, ende aen te drijven'
o

([*4]r ). Cats' tweede embleembundel, de Silenus Alcibiadis (Middelburg 1618),
bevat eveneens tal van wenken die de zeventiende-eeuwse vrijers en vrijsters ter
harte konden nemen, terwijl ook de succesrijke Self-strydt (Middelburg 1620) o.m.
aangeeft hoe 'eerbare vrouwen haer tegen hare mannen inden houwelijckschen
2
plicht te draghen hebben' . Raadgevingen m.b.t. het huwelijk lagen ook vervat in
het Tooneel van de mannelicke achtbaerheyt (Middelburg 1622): de 'gehoude
mans-persoonen' kunnen 'tot verbeteringe (...) sien, hoe sy haer macht ontrent de
vrouvven hebben aen te leggen' terwijl de 'gehoude vrouwen' vernemen dat zij 'hare
3
mannen [moeten] onderdanich zijn als den Heere, in alle dingen' . De grootste faam
verwierf Cats evenwel met zijn Houwelyck waarin hij in niet minder dan zes uitvoerige
4
afdelingen vooral de zeventiende-eeuwse burgermeisjes en -vrouwen, en in mindere
mate hun mannelijke partners, op de hoogte brengt van de 'gansche gelegentheyt
des Echten Staets'. In zijn voorrede die Van de Venne voor dit Houwelyck schreef,
suggereert de dichter dat Cats' bundel een uitmuntend geschenk kon zijn van de
bruidegom aan de bruid aangezien 'het minste deel deses boecks' alleen al meer
voordeel 'aen haer en het geheel huys-gesin sal konnen inbrengen' dan alle
5
bruidsgeschenken samen . In 1632 werd dit monumentale dichtwerk opgevolgd
door een nog omvangrijkere (spreekwoorden)bundel die in de eerste plaats een
Spiegel Van den Ouden ende Nieuvven Tijdt (Den Haag 1632) beoogt te zijn. De
talloze emblemen die de spreekwoorden structureren, zijn gerangschikt naar
onderwerp en bieden een stevig houvast van de wieg tot het graf. Een bloemlezing
van de gebruikte koptitels illustreert dat een belangrijk deel van de bundel ook nu
weer het huwelijk en de daaraan voorafgaande vrijage behelst: 'Eerlijcke Vryagie',
'Bedenckelijcke gevallen voor de Jonckheyt', 'Dertele ende om haer dertelheyts
vville onteerde vrijsters', 'Bedrogen ende onteerde vrijsters', 'Hoeren en hare treken',
'Veroude vrijster', 'Liefdes Kort-sprake' of de reeks 'Spreucken ende
Spreeck-vvoorden, Rakende de onderlinge plichten tusschen man en vvijf'.

1
2

Cf. Porteman 1992, 72-4.

3

Cats 1622, *2v -*3r .
'Maeght', 'Vrijster', 'Bruyt', 'Vrouwe', 'Moeder' en 'Weduwe'.

4
5

o

Cats 1620, [***4]r . Zie over het succes en de receptie van deze bundel: Porteman 1986b,
311-4.
o

o

o

o

Het voorwoord wordt afgedrukt in Cats 1625, I(*)r -I(*)ijv .
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Getuigt dit korte overzicht ongetwijfeld van de omvang van Cats' bijdrage tot het
discours over het vrijen en trouwen, evenzeer staat de populariteit van het oeuvre
buiten kijf: voor 1635 beleefde de Maechden-plicht (1618) niet minder dan tien, de
Silenus Alcibiadis (1618) zeven, de lichtjes gewijzigde Proteus (1627) drie, de
Self-stryt (1620) zestien, het Tooneel van de mannelicke achtbaerheyt (1622) negen,
1
het Houwelyck (1625) twaalf en de Spiegel (1632) zes drukken . En er zijn nog
andere argumenten die onze aandacht voor Cats' geschriften rechtvaardigen. Niet
alleen kende Van de Venne als vaste Cats-illustrator het oeuvre door en door; hij
heeft uit dit werk ook onmiskenbaar geput en het zelfs aemulerend nagevolgd en
2
bewerkt . Bovendien had Adriaen een uitgewerkte en doordachte voorrede
3
geschreven voor het Houwelyck .

1. Het discours over het vrijen
De schets in de Belacchende Werelt van de wijze waarop verliefde jongeren met
elkaar dienen om te gaan en van de beeldspraak waarmee het liefdesgevoel onder
woorden wordt gebracht, wijkt niet fundamenteel af van de gedragsvoorschriften
en de petrarkistische, vaak emblematisch getinte beeldtopiek uit die literaire genres
die zich in eerste instantie richten tot het zeventiende-eeuwse jonge, gefortuneerde
4
stedelijk-burgerlijke publiek: de liefdesemblematiek en het amoureuze liedgenre .
Bekend is b.v. het beeld van de minnaar die zich vrijwillig gevangen geeft aan zijn
5
geliefde (vgl. Lammert in v.6831: 'Laet men thans gevangen blijven' ). De vrijster
wordt daarbij (ook in de traditie) vaak voorgesteld als een knip, een strik, een fuik
6
of een net waarin de vrijer graag verstrikt raakt (v.6824-9) . Een zelfde

1
2

De Jonge van Ellemeet 1887, nrs. 54-63, 27-33, 41-4, 72-89, 97-107, 112-24 en 152-7.
De samenwerking met Cats wordt door Van de Venne met trots vermeldt in zijn
'Voor-Beduydsel' tot de Bilacchende Werelt (r.219-27).

3

Cats 1625, I(*)r -I(*)ijv . In de tweede druk van het Huwelyck (1632) wordt een nieuw

o

o

o

4
5
6

o

voor-woord van Van de Venne opgenomen (Cats 1632, A4r -A5v ).
Vgl. Hooft 1983, 19-29 en Grootes 1987.
Vgl. b.v. ook met Hoofts 'Willighe vanckenis' (Hooft 1983, 131).
Vgl. ook met v.365-8 of met v.1762-8. Op het eerste gezicht lijkt de vergelijking van een vrijster
met een 'Fret' (v.1763) wat vreemd. De fret, gebruikt om konijnen op te jagen en te verstrikken,
wordt evenwel wel meer in een amoureuze context vermeld: vgl. b.v. in Cats 1618, embl. 29,
58-9 en in het lied uit het 'Tafel-spel van (...) Pover (...) [en] Armoede': 'Nu sal mijn Fret // in
Duyn te bet/ t'Conynen hol verstooren/ // Wellekoom schoon Lief// tot mijn gerief // heb ick u
o

uytvercoren' (Vier nieuwe Tafel-Spelen 1608, [Biij]v ).
Een meer uitgewerkte allegorie van de fuik (naar het antieke dictum van Socrates) komt in
de Belacchende Werelt niet voor, wel in het 'Minne-mall' (Van de Venne 1623, 22, v.307-12;
vgl. met de randnotitie aldaar: 'Fuycken, machmen ghelijcken by loose liefde-netten'). Vooral
Cats heeft het beeld van de fuik vaak gebruikt: cf. in de Maechden-plicht (Cats 1618b, 4,
embl.2), in het Houwelyck (Cats 1625, 'Maeght', dl.1, 5 en (met verwijzing naar Socrates) in
o

o

dl.4, 'Vrouwe', fol.Kkv - Kk2r ) en uiteraard in de beroemde prent (naar Van de Vennes
ontwerp) en in het gedicht over de huwelijksfuik in Ouderdom van 1656 (zie hierover vooral
Hazelzet 1985-90, Ten Berge 1979, 133-6 en 244, De Jongh 1986, 70-2, Wentzlaff-Eggebert
1975, 56-7 en Dresen-Coenders 1989b, 188-91). Overigens ging het om een in die tijd populair
o

beeld (en dictum): vgl. b.v. Venator 1603, Fijv . In sommige gevallen kreeg het beeld van het
net, de strik, de knip enz. een meer erotische en zelfs scabreuze betekenis (cf. hierover De
Jongh 1968-9); in de Belacchende Werelt lijken dergelijke (bij)betekenissen niet mee te spelen.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

724
gewilligheid vertoont de minnaar b.v. in Bredero's verzen bij de voorstelling van een
1
vogelknip uit de Thronus (1620) of in Cats' Spiegel (1632) .
Daarnaast voegt Van de Venne echter ook op een inventieve en emblematiserende
wijze nieuw materiaal toe aan de bekende amoureuze beeldtopiek. In v.2777-89
b.v. riposteert Lubbert op Fijtjes afwijzende woorden als volgt:
'khoud voor jaa, al segje neen.
Vrysters swijgen als sy veylen,
Ick gelijck het by't om-dweylen
Van een mooy, en flucks Iongh-wijf.
Hoe die set en buyght heur lijf,
Om een straet of vuyle kelder
Soo te fleeme datse helder
Schijnt te lijcke van een slet,
As men daer op vlijtigh let.
Hoe sy meer bestaat te strijcken,
En te plansen, en te wijcken,
Fy! hoe dat het beter gaat;
Aersel-dringen doet heur baat.

Vertrekkend van de voor de Hollandse republiek typerende en opgemerkte realiteit
2
van de dweilende en poetsende huisvrouw - en mogelijk reeds anticiperend op
3
Fijtjes tegenverhaal over een dweilende man - biedt Van de Venne een nieuw
emblematisch beeld voor de traditionele maxime over de volharding die de vrijer
aan de dag moet leggen om zijn doel te bereiken (vgl. met de glosse: 'Sonder
moeyten bekentmen geen schoonheyt', p.107). Een ander voorbeeld vertrekt
eveneens van de realiteit, m.n. van de rijfelarij op de kermis waar 'Gouwe Koppen,
Sulver-Schalen, Bekers, Spiegels, moy vergult' 'zijn te krijgen, of te halen' (v.1393-5).
Op Fijtjes voorstel om 'een Lootje [te] wage' (v.1390) draait Lubbert zijn repliek naar
het amoureuze toe en verzucht hij:
Datmen nergens ken versinne
Loteryen van het minnen,
Daarmen dan van alle slagh
Vryelijcken trecken mach
Soete lieve jonge Maagden,
Die het noyt mit Knechjes waagden. (v.1409-14)

De randnotitie licht deze woorden verder toe en benadrukt het (on)fortuinlijke en
vooral vanitatieve karakter van de partnerkeuze: ''tVerkiesen inde loop van jonge
Lieden/ wert hier gheleken by een Lotery/ daer hoogh/ middelbaer/ en Kleyn te
trecken is/ door Geluck: waer toe yder tracht om

1

2
3

o

Thronus Cupidinis 1968, C7v (cf. verder over dit beeld: Hooft 1983, 193-5) en Cats 1968,
dl.1, 'Over-speelders', 152 (Cats duidt het beeld hier naar het voorbeeld van de bijbel (Spr.
7, 23) op ontuchtige minnaars).
Schama 1988, 379-81.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §5, 2.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

725
1

verbeteringh/ en onder-tusschen ist een ydele niet' . Later zal Van de Venne dit
beeld ook als uitgangspunt gebruiken voor zijn grisailles n.a.v. het huwelijk van de
2
Keurvorst met Louise Henriette (1646) . De door Van de Venne geïllustreerde
maxime is alvast niet origineel en werd o.m. ook door andere emblematische stoffen
(b.v. het kegelspel) of door de verwisselbaarheid van vrouwe Fortuna met Venus
3
uitgebeeld .
Daarnaast biedt het dichtwerk een boertige variant op het traditionele gedrag van
de volhardende, dienstvaardige, verduldig lijdende minnaar uit de petrarkistische
en hoofs geïnspireerde liefdeslyriek. De boertige context werkt daarbij sterk
ironiserend en moraliserend. Zo wordt in de Belacchende Werelt veelvuldig het
geduld van de vrijer benadrukt die lijdzaam de afwijzende houding of zelfs de
scheldtirades van zijn meisje moet verduren, om uiteindelijk zijn doel te bereiken:
4
'Lijdsaemheyt is heelsaem Kruyt, // Of de Wortel vande Spruyt' . De vrijer gedraagt
zich daarbij als de dienstbare slaaf die hoopt ooit zijn verdiende loon te genieten:
5
'Waer gien dienst is valt gien loon' .
Daarnaast bevat de Belacchende Werelt tal van uitspraken die de amoureuze
woorden en daden van de boeren veralgemenen, interpreteren of in moreel opzicht
beoordelen. Samen vormen zij een geheel aan raadgevingen waarnaar vooral de
maagd en vrijster, maar ook de vrijer, hun handelingen kunnen richten. De teneur
van deze uitspraken sluit nauw aan bij de moralistische instructies zoals die ook in
6
Cats' Maechden-plicht, het Houwelyck en de Spiegel voorkomen . In het
onderstaande werd een aantal van deze uitspraken bijeengeplaatst om op die manier
in grote lijnen de inhoud van Van de Vennes moralistische betoog in dit opzicht voor
te stellen.
Bij de partnerkeuze staan enkele principes voorop. De gelijkheid van de partners
primeert terwijl ook de afkomst een belangrijke rol speelt: 'Eerlijcke Af-komst is
loflijck voor deugt-rijcke wijse Nae-komers/ ende voorderlijck in het vryen' (p.47,
i.m.2). Verschil in sociale status, leeftijd of karakter, wordt in de moralistische
literatuur steeds met de vinger gewezen; vgl. met Cats:
Bouwt en trout met uws gelijck,
Arm met arm, en rijck met rijck,
Net met kuys, en mors met vuyl,
7
Valck met valck, en uyl met uyl .
1

2
3

4
5
6
7

Later vinden we dit beeld ook bij De Bie terug (De Bie 1689, 181-2): 'Waer med' Democritus
oock laggende moest gecken // Om dat hy wist dat niemand sonder prijs te trecken // Gaet
inde Lotery van Venus minne-spel'. Vgl. ook de pamfletten nrs.14196, 14197 en 14241 in
Knuttel 1978.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §4.
Dergelijke uitbeeldingen van het kegelspel vinden we o.m. in de Nieuwen Jeucht Spieghel
(cf. hierover Landwehr 1981, 48-9). Over de verwisselbaarheid van Venus en Fortuna, zie
Doren 1922-3.
v.2564-5. Vgl. ook met v.2726-7 of met p.48, i.m.2 en p.100, i.m.5.
v.1555. Vgl. verder nog: v.7597-8, p.264, i.m.7 en p.64, i.m.2 en 3.
Steeds weer evenwel moet men bij Van de Venne met de mogelijkheid van een stevige dosis
ironie rekening houden.
Cats 1968, dl.1, 'Liefdes-Kort-sprake', 52. Cf. Haks 1985, 106-8. Het in de kluchtige literatuur
en schilderkunst geliefde motief van de ongelijke liefde in ouderdom, vindt men in de
Belacchende Werelt niet terug; of is Soetje de rijke, oude vrouw die door de jongere Lammert
om haar geld wordt bemind? De tekst bevat hiervoor geen aanwijzing tenzij men Soetjes
woorden tot Lammert in v.549-52 met de nodige ironie dient te lezen: 'Wy zijn effen oock een
Paartje; // Kijck! wy scheelen maar een jaartje. // Ick ben achtiend'-half ontrent: // 'Kwedje min
as twintigh bent'. Veeleer ligt de satire bij dit paar in de motieven waarom zij met elkaar
optrekken: Soetje houdt Lammert voor de lol aan, Lammert hengelt naar de rijkdom van het
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Soetjes vrijage met de stedeling Vrome Koen wordt op basis van de sociale,
ongelijkheid afgekeurd en Koens liefdesverklaring (v.8005-7) wordt in de glosse
1
gebrandmerkt met de opmerking: 'Lievers, speelt en teelt // Met u even-Beelt' . Een
huwelijk uit geldzucht wordt dan ook niet aanvaard; alleen de deugd dient bij de
partnerkeuze centraal te staan. Cats hierover in zijn 'Liefdes Kort-sprake':
'(...) denckt niet dat ick de grontsteen van't huwelick op gelt
of goet leggen wil. geenszins; 'toudt versje seyt wel/
Sy die een sot trout om sijn kot,
Mist licht het kot, en houdt den sot.
En die een dant trout om haer want,
2
Mist licht de want, en houd de dant .

Uit Soetjes vrijage valt ook in dit opzicht de nodige lering te halen. Aan Meyndert
geeft het meisje toe dat ze 'over-vloet' zoekt (v.7668) en dat ze hoopt deze bij Vrome
Koen te vinden (v.7648-52). De glosse kapittelt haar gedrag met: 'Weelde soeckt
Overdaedt/ maer vindt eyndelijck Gebreck' (p.267, i.m.7). Ook Lammert gaat niet
vrijuit: herhaaldelijk blijkt dat hij Soetje (het 'eenigh Kindt' van 'Strijck-Fransje' en
'Vette Iansje') om haar rijkdom mint (v.1051-6), een houding die in het 'Minne-mall'
3
met 'Het is al om 't Hebben, te doen' wordt gebrandmerkt .
Naast deze richtlijnen en exempla m.b.t. de partnerkeuze bevat de Belacchende
Werelt ook raadgevingen hoe vrijer en vrijster zich bij het verdere verloop van de
vrijage moeten gedragen. Elke avance van de vrijer stuit steeds weer op de grootste
achterdocht en voortdurend worden meisjes aangemaand om de grootste
voorzichtigheid aan de dag te leggen en elke lichtgelovigheid te mijden. De woorden
van een vrijer zijn immers nauwelijks te betrouwen, of zoals Fijtje uitvaart: 'Wie een
Vryers Eedt gelooft // Is van re'en en sin berooft' (v.891-2). Zo ook houdt de wijze
Sibille uit Cats' Houwelyck de dure eden van een vrijer voor een 'minne-treck' terwijl
in het kapittel over 'Bedrogen en onteerde Vrijsters' (Spiegel) te lezen staat dat
'Vryers eden en minne klachten' niet veel meer waard zijn dan onbetrouwbare
4
'grillen' . Spiegelt Vrome Koen Soetje tal van rijke en kostelijke

1
2
3
4

meisje. Het motief van de ook in leeftijd ongelijke liefde vinden we wel terug in Van de Vennes
Sinne-Vonck (Van de Venne 1634a, 41) en in het neepkluitje 'Off te jonck, off te oudt' uit het
Sinnemal (Van de Venne 1623, 108). Over het motief van de ongelijke liefde: Stewart 1978,
Coupe 1967 en Vandenbroeck 1987b, 262-6.
p.279, i.m.4. In dezelfde lijn acht Joncker Meyndert het verschil tussen Soetjes beide vrijers
dan ook te groot (v.7643-4). Vgl. ook in het 'Minne-mall' v.779-80 (Van de Venne 1623, 38).
Cats 1968, dl.1, 'Liefdes Kort-sprake', 52.
Van de Venne 1623, p.16.
Cats 1625, dl.2, 'Vryster', 50 en Cats 1968, dl.1, 'Bedrogen en onteerde Vrijsters', 131.
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gewaden voor, de glosse stelt ontnuchterend vast: 'By groote Beloften volghen
dickmael kleyne Giften' (p.273). Ook het 'Minne-mall' had het over 'Schoonpraeters
beloften' die slechts dienen 'om slooren te verleyden, ende [te] lieve-koosen om
1
profijt' . Cats' Spiegel peroreert in dit verband in de afdeling 'Bedenckelijcke gevallen
voor de Jonckheyt': 'Niemant wort lichter bedrogen/ als die veel vertrout' en 'Door
2
'tvertrouwen verloor 'tmeysje haer maegdom' .
Toch dienen de vrijsters de liefde van hun partner in de mate van het eerbare te
3
beantwoorden en moet het meisje de kans grijpen wanneer een ernstige
huwelijkskandidaat zich aandient: 'Grijpmen noyt te rechter tijdt, // Och! dan blijftmen
4
los in spijt' . Voorzichtigheid en terughoudendheid blijft evenwel geboden: 'Liefde
moetme stille houwen' en 'Vrysters swijgen als sy veylen' (v.6863 en 2778). Vanuit
deze optiek dienen de vrijers de steevaste weigeringen van hun geliefde te begrijpen:
Cats' Maechden-plicht bevat een aantal emblemen die illustreren dat de
5
'Weyger-const bevallijck [is] ende voorderlijck int stuck van vryaje' . In de
Belacchende Werelt gaat Lubbert herhaaldelijk op deze weigerkunst en het erbij
6
horende veinzen in: 'Vrysters lieghen als sy // neen voor jae seggen' . Hierdoor
wordt de eerbaarheid veilig gesteld en bekomt men een gunstig effect bij de vrijers:
7
'Vryers groeyen deur verlangen' . Enige vrijpostigheid van de kant van de vrijster
wordt in de moralistische literatuur steeds weer met de grootste gestrengheid
8
afgewezen. Meent Phyllis in Cats' Houwelyck dat een vrijster een vrijer mag lokken ,
de wijze Anna kent hierin geen toegeving:
Het tacketeylen (...),
Of ander dertel hantgespel,
En dient u geensins, jonge maecht,
Want tis te veel van u gewaecht.
'Alst meysje giet met eenich nat,
9
'Dat is geseyt, koomt foolt my wat .

1
2
3

4

5
6

7
8
9

Van de Venne 1623, 34.
Cats 1968, dl.1, 'Bedenckelijcke gevallen voor de Jonckheyt', 119.
Vgl. Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 32-3 waar het embleem 'Amor, ut pila, vices exigit'
begeleid wordt door spreuken als: 'D'een min brengt d'ander in' en 'Antwoort dieje vraeght.
// Mint dieje liefde draeght'.
v.6833-4. Vgl. embleem 51 uit Cats 1968, dl.1, 'Veroude vrijster', 154-7 met spreuken als:
'Tis kunst in tijts jae seggen', 'Grijpt alst tijdt is', 'Landt-kopen en goet huwelijck doen/ verschijnt
allen dagh niet'. Vgl. ook met p.6, i.m.1, p.7, i.m.7 en p.19, i.m.3.
o

Cats 1618b, [*4] r . Vgl. ook met Cats 1632, dl.2, 'Huyselicke saken', 6: 'Fy weet de
weyger-kunst, en laet den vryer draven, // Fy weet hem op de maet, en nae de kunst te laven'.
p.107, i.m.3 (het i.m. hoort bij v.2776-7). Vgl. ook met v.1194-6 (dat Lubbert deze claus zegt
tegen Besje Krimpers n.a.v. Soetjes weigering om iets bij deze vrouw te kopen, doet geen
afbreuk aan ons betoog), v.65-7, v.1295-9, p.55, i.m.3, v. 7055-6 en p.246, i.m.9. Overigens
behoort dit aanhoudend weigeren van het meisje ook tot de topiek van komische teksten: vgl.
b.v. het type 'geweigerd verzoek' in de refreinen in het zotte (Coigneau 1980-3, dl.2, 251-9;
vgl voor dergelijke weigeringen ook in de Belacchende Werelt v.23, 52, 61-4, enz.).
v.1302; vgl. ook met p.55, i.m.4 en met het embleem 'E frigore fervor' uit Cats' Maechden-plicht
(Cats 1618b, 36-7).
Cats 1625, dl.1, 'Maecht', 10 (vgl. ook Cats 1618b, 52).
Cats 1625, dl.1, 'Maecht', 24 (vgl. ook Cats 1618b, 64).
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In de 'Liefdes Kortsprake' klinkt het even kordaat: 'Veel ontrent het manne-volck te
1
boerten en te gabberen/ en is u niet te raden' want 'Wie jockt, Die lockt' . Zo ook
wordt Fijtjes voorstel om met Lubbert te gaan waar men 'Neutjes kraackt, en
bloompjes plockt, // Knickt, en lonckt, en pruylt, en jockt' (v.87-8) in de marge onthaald
op de bedenking: 'Pruylen of jocken // Doet huylen of locken' (p.9, i.m.1).
2
Het meisje dat aanhoudt zonder het te menen en dat meerdere vrijers heeft, is
onmiskenbaar lichtzinnig. Soetjes liefdesperikelen gelden hier als exemplarisch:
Lammert, die zij aanhoudt 'om den deun', hoort samen met Koen, en in zekere zin
3
ook Meyndert, in haar rijtje van vrijers thuis . Wat haar daarbij overkomt, moge de
lezer een les zijn: nadat het meisje Lammert voor Meyndert had wandelen gestuurd,
laat deze laatste haar in de steek. Soetje lijkt even tot inzicht te komen: 'Ick leer nou
gewis verstaan: // Dat, Wie spot, moet schimp ontfaan. (...) // Lammert heb ick late
gaan, // Meyndert heytme late staan!' (v.7735-40). Wanneer zij kort daarop hetzelfde
ondervindt van Vrome Koen, zegt Soetje klagend: ''tLacchen dwijnt mit Wee ten
End'!' (v.8040). Het 'Minne-mall' toonde een gelijkaardige situatie: Lijsje-Teunis
houdt er zowel met Dicke-Leendert als met Ioncker Maerten aan. Haar houding
wordt door Dicke-Leendert afgestraft met het beeld: 'Duse Vryster lijckt een dregge,
4
// Die an alle kanten haackt // Waarse vadt, off waarse raackt' . Het 'Minne-mall' in
zijn geheel is overigens (zo blijkt uit Van de Vennes voorwoord) een waarschuwing
5
'aen de jonckheyt, die te seer gheneghen zijn tot geck-scheeren' . Uiteindelijk komt
Lijsje-Teunis tot inzicht en stuurt zij Maerten wandelen onder het motto: 'Kan het
6
deeg'lick kluyven heete // Daar twee knorren om een beete?' . Om dezelfde reden
maakte Meyndert in de Belacchende Werelt plaats voor Lammert: 'ick sal van u
vertrecken, // Om geen Nijders-twist te wecken: // Twee te Kluyven an het Been //
Komen selden over een' (v.7617-20). Ook in Cats' Spiegel dient het beeld van twee
honden die aan een zelfde been kluiven en daarbij niet met elkaar overeenkomen,
7
om aan te tonen dat 'Een vrijster (...) geen deelbaer goet' is . Het omgekeerde geval,
waarbij een vrijer het aanlegt met twee meisjes, komt in de Belacchende Werelt
eveneens ter sprake. Op een bepaald ogenblik bevindt Lubbert zich als enige vrijer
in het gezelschap van Fijtje en Soetje. Heet het in Cats' Spiegel dat 'Twee te

1
2

Cats 1632, dl.1, 'Liefdes Kort-sprake', 48.
De kwestie wordt ook in Cats' Maechden-plicht aangesneden: daar vindt men m.n. in embl.
25-8 een antwoord op de vraag 'Offet betamelic [is] voor een Ionge dochter tot tijt-verdrijf
yemant aen te houden, ende voor cort-wijl onderlinge met Iong-mans te scherssen, ende
o

3

4
5
6
7

jocken' (Cats 1618b, [*4]r ).
Vgl. met v. 1059-60, v.749-56 en 7647-8. In de marge bij v.749-52 staat dan ook als
commentaar: 'Te veel goet // Is onsoet'. De lichtzinnigheid van het aanhouden 'om den deun'
wordt o.m. veroordeeld in v.656-60, 675-6 en p.31, i.m.5.
v.294-6; vgl. ook het i.m.: 'Dubbelde aenhoudtsters, machmen wel ghelijcken by een
haeck-achtige dregge (Van de Venne 1623, 21-2).
o

Van de Venne 1623, *iijr .
Van de Venne 1623, 56, v.1025-6.
Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 40-1.
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1

lieven is verdriet' , in de Belacchende Werelt wordt Lubberts gedrag onthaald op de
opmerking: ''tMoet een ruygen Hont wesen/ die twee Nesten warm kan houden'
(p.15, i.m.5) terwijl ook elders herhaaldelijk het vreemde van de situatie wordt
2
benadrukt: 'Twee an een // Fockt niet wel, 'tis buyten reen' .
Evenmin past het een vrijster een vrijer na te lopen of met een ander meisje over
een minnaar te twisten. In de Belacchende Werelt wordt dat meer dan eens
beklemtoond. Fijtje is bang de indruk te wekken dat ze samen met Soetje achter
Lubbert jaagt, terwijl ook Soetje, die zich hierbij beroept op het gezegde over het
hooi dat zich achter het paard spoedt (een motief dat de verkeerde wereld aangeeft),
een dergelijke houding als tegen-natuurlijk duidt (v.393-4; vgl. ook met v.385-8).
Elders in de Belacchende Werelt doet Lammert het vreemdsoortige verhaal over
vrijsters die zich manziek gedragen en beschrijft hij een schilderij waar-op stond
'uyt 'e schildert // Hoe dat Seuven Wijfs, verwildert, // Vochten om een leege Broock'
(v.6875-7). Het vreemde tafereel wordt in de gravure op p.241 in beeld gebracht.
Lammert hoopt met dit verhaal Soetjes liefde voor-alsnog te winnen, haar afwijzende
3
houding te verzachten of haar afgunst op eventuele mededingsters op te wekken .
Zijn woorden missen evenwel het beoogde effect: Soetje voelt slechts afkeer voor
'soo vreemden mis-geluck' (v.6882) dat slechts 'schangde voor den Doock' (v.6878)
inhoudt; deze 'Ses of seuven vlugge Meysjes' zijn immers 'Vryer-sieck, en mal, en
geyl, // Leuy en lecker, wilt en veyl' (v.6909-10). Ook de glossen duiden het verhaal
4
als 'buyten Natuyre (...) voort-gebracht' en een exempel van 'Malle Min' .
De bovenstaande bloemlezing van raadgevingen aan vrijers en vrijsters zou
gemakkelijk nog verder kunnen worden uitgewerkt: b.v. met de kwestie of het al dan
5
niet raadzaam is om met een weduwe te huwen . Samen met de talrijke exempla
schetsen deze veralgemenende uitspraken een praktische gedragscode waarnaar
het lezerspubliek van de Belacchende Werelt zich in amoureuze zaken kan richten.

2. Het discours over het huwelijk
Naast deze raadgevingen m.b.t. de vrijage bevat de Belacchende Werelt vele
uitspraken die op hun beurt bijdragen tot een even coherente en niet minder
6
instructief bedoelde visie op het huwelijk en de specifieke rol daarin van de partners .
Ook hier gaat het vaak om clichés uit de matrimoniale literatuur.

1
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3
4

5
6

Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 50.
v.383-4; vgl. ook met v.451-2.
Vgl. v.6901-2 en 6915-8.
p.240, i.m.10 en 7. Het motief was in de beeldende kunst en in de toenmalige literatuur
ongemeen populair, terwijl het ook herhaaldelijk in Van de Vennes picturale oeuvre werd
uit-gebeeld. Omwille van zijn nauwe verwantschap met het motief van de strijd om de broek,
komen we op deze passage later nog uitvoerig terug.
Cf. v.1421-44. Vgl. hierover ook Cats in zijn Houwelyck (Cats 1625, dl.6).
In dit hoofdstukje kon niet meer expliciet worden verwezen naar de inzichten uit de belangrijke
dissertatie van M.-Th.Leuker, 'De last van 't huys, de wil des mans...'. Frauenbilder und
Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts (Münster 1992).
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Karakterisering van het huwelijk
In de Belacchende Werelt wordt een aantal karakteristieken van het huwelijk
beschreven die de lezer tot waarschuwing en lering dienden. In de eerste plaats
benadrukt de dichter de onverbrekelijkheid van het huwelijk, een topic waarover de
1
moralisten het roerend eens zijn . Typerend in dit opzicht is de wijze waarop Cats
het woord huwelijk in een etymologiserend verband brengt met 'houden':
Wat yemant daer beproeft, dat moet hy eeuwich houwen
Want houwen is de naem. Wijs, sot, gesont en kranck,
2
Men isser aen geboeyt zijn leven dagen lanck .

In zijn gedicht 'Minne-coppel Aen alle Ionghe luyden' uit het Sinne-mal, had Van de
Venne de hechte binding van het huwelijk reeds beklemtoond: 'Als 't Ià-woordt is
3
gheseyt dan blijft den Bandt gehecht' . Precies het definitieve karakter van het
huwelijk geeft in de Belacchende Werelt herhaaldelijk aanleiding tot waarschuwingen
tegen een overhaaste beslissing om te trouwen: 'Die lichtvaardigh schickt en gist //
4
In't gemeen hy veultijds mist' .
Een andere karakteristiek van de echt ligt in het lief en leed dat de trouwers te
5
wachten staat . Herhaaldelijk wordt er op gewezen: ''tHouwelijck heeft eenen grooten
sleep en gevolg: als/ // Lust/ Dwang/ Hoop/ Vrees/ Gheluck/ Ongeluck/ // Arbeydt/
Sorghe/ Blyschap/ Droefheyt/ en Gesontheyt/ en // Sieckte/ ende meer by-loopende
6
Bekommeringen' .

Noodzakelijke eendracht tussen de echtgenoten
Tot de belangrijkste voorwaarden om het huwelijk te laten slagen, zo beklemtoont
Van de Venne verder, behoort de volkomen eendracht die beide partners in lief en
leed weten te betonen. Heeft Cats deze gedachte in zijn Houwelyck treffend verwoord
7
in een uitgesponnen anafore constructie rond het woord 'Gemeynschap' , in de
Belacchende Werelt lijkt Van de Venne ook in dit opzicht het dichtwerk van Cats op
een boertige wijze te imiteren en te variëren, m.n. in de woorden van Lubbert tot
Fijtje:

1
2

3
4
5
6
7

Haks 1985, 20-3.
o

Cats 1625, dl.3, 'Brvyt', 2r . Vgl. deze verzen met de Belacchende Werelt, p.188, i.m. 6:
'Houd/ wilje Houwelijken' (anders dan bij Cats verwijst 'houden' hier eerder naar het
door-zettingsvermogen van de vrijer in amoureuze aangelegenheden).
Van de Venne 1623, 68, v.20.
v.979-80; vgl. ook met v.5810-1.
o

Vgl. hierover ook Cats 1625, dl.1, 'Vryster', 4 en dl.3, 'Brvyt', 8r .
p.204, i.m.5; vgl. ook met v.5807-9, p.203, i.m.5 en p.188, i.m.7.
'Gemeynschap in de sorch, gemeynschap inde lust, // Gemeynschap inde woel, gemeynschap
inde rust, // Gemeynschap in verlies, gemeynschap in het winnen, // Gemeynschap in het lijf,
gemeynschap in de sinnen, // Gemeynschap in vermaeck, gemeynschap inden druck, //
Gemeynschap int gevaer, gemeynschap int geluck, // Gemeynschap over al. dat sijn de rechte
o

gronden // Waer op in ouden tijt de wijse vaders stonden' (Cats 1625, dl.3, 'Brvyt', 8r ).
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Kon ick jou daer mé belesen,
Een-dracht
Om dan mit jou eens te wesen:
Maeckt kracht.
Eens in't willen, eens in't gaen,
Eens in't sitten, eens in't staen, (...)
Eens in't suyrtjen, eens in't soet,
Goedt en Le'en
Eens in't vleysje, eens in't goet,
Moet gemeen
Eens in't slapen, eens in't waken,
Seyt de Re'en.
Eens in't breken, eens in't maken,
Eens in Weuningh, Boogaert, Landt, (...)
Elck wat voor elck.
Eens in't gaen, of noo'n te gast;
Twee-dracht
Eens, want noyt on-eens en past.
Wee-dracht.
Eens in brengen, eens in halen,
Eens in sieckten, eens in qualen,
Eens, soo lange tot de Doot
1
Iou, of mijn, eens d'oogen sloot! (v.141-61)

De zo geprezen eendracht laat Van de Venne nog eens uitvoerig aan bod komen
in Lubberts relaas over wat hem 'lestent quam te vooren' toen hij zat te slapen bij
2
'een Slootje droogh en diep' . Daar hoorde hij het 'keffen, jancken' en 'briesen' van
'drie-paer Honden' die 'Staart an staartje vast 'e bonden' waren:
d'Eene trock, en voelde prangh,
d'Angder koos sijn ouwen gangh;
En de dorde teegh an't loope;
'tVierde Beesje dwongh het knoopen,
Doch het vijfde hielt hem stil
Ongder 'tseste Dier sijn wil. (v.5678-83)

Precies n.a.v. deze toevallige gebeurtenissen wordt dan door Lubbert verder
geëmblematiseerd: 'Daar uyt liep ick overlegghen, // Ofmer oock wat op kon seggen'
(v.5684-3; vgl. met Cats' latere 'Invallende gedachten op voorvallende
3
gelegentheden' ). Lubberts verhaal over de honden wordt in de bundel gevisualiseerd
in de gravure die P. de Jode naar Van de Vennes ontwerp vervaardigde (p.199).
Op de achtergrond rechts werd ''tkoppel Hase-Winden' (v.5689-5707) afgebeeld;
op de voorgrond vechten de twee 'Bracken' (v.5708-31) en links voor de boom staan
de twee gedweëe dieren uit v.5732-55. De gravure was vroeger reeds gebruikt voor
4
het gedicht 'Minne-coppel' uit het Sinne-mal . De verzen daar hebben weinig te
maken met Lubberts duiding uit

1
2

3

4

Ook elders in de Belacchende Wereti vindt men een dergelijke constructie: vgl. met v.2690-705.
Dat precies een half slapende Lubbert een toch wel minder gewoon voorval meemaakt, is
niet verwonderlijk: als literaire inkleding is de topos van de slapende of half wakende verteller
die iets vreemds ziet gebeuren en daardoor tot inzicht komt, zeker bekend (Iansen 1971,
42-58 en Porteman 1989, 147).
Cf. hierover Porteman 1984b, 101-2 en K. Porteman, 'Cats's Concept of the Emblem and the
Role of Occasional Meditation' in Emblematica 6 (1992), 65-82. Uiteraard wordt het
emblematische karakter van deze passage nog versterkt door de gravure op p.199. Vgl. ook
met v.5686-7, v.5708-9 en v.5744-7.
Van de Venne 1623, 67-8.
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1635. In het 'Minne-coppel' blijkt nl. vooral 'het liefden-spoock' (d.i. Cupido) ervoor
verantwoordelijk te zijn dat 'dees arme Honden Met locke-min, en spel te gader
[werden] ghebonden' (v.5-6). Het gedicht illustreert dan ook 'hoe de geyle jonckheyt
lichtelijck aen den bandt raeckt, (...) als dienende haer tot een lesse, datse moeten
1
't oogh houden op vvel gevoughde trou' .
Het gedrag van de zes honden wordt in de Belacchende Werelt anders uitgelegd.
Het koppel hazewinden brengt Lubbert op een wat geforceerde wijze in verband
met het o.m. door Cats geïntroduceerde spreekwoord over de twee om een been
2
vechtende honden die uiteindelijk hun kluif aan een derde verliezen (v.5690-9) .
Hierin ligt dan een les voor vrijers die 'gaan vichten om een Lief': 'Fy! terwijls' om
'tMeysje kampen, // Krijghse Gaeuwert inde klampen' (v.5704-5). Wellicht heeft Van
de Venne deze (amoureuze) duiding van het spreekwoord ontleend aan Cats'
Spiegel. Daar neemt een embleem uit de afdeling 'Eerlijcke Vryagie' het gezegde
als uitgangspunt en past het, zoals bij Van de Venne, toe op 'Twee vryers, die gelijck
een rijcke vrijster minden' en elkaar daarbij te lijf gingen; uiteindelijk gaat een derde
3
vrijer ('die maer stont en keeck') er met de vrijster aan de haal . Het 'jollen' van het
tweede paar honden past Lubbert toe op de heersende nijd en tweedracht
(v.5716-31); omdat vechtende honden traditioneel staan voor nijd en gekrakeel,
4
klinkt de duiding ook in dit opzicht nauwelijks verrassend . Het vredelievender gedrag
van het derde koppel honden toont 'Wat Een-willigh al vermagh' (v.5735) en illustreert
dat waar 'de Vree weunt gaetet wel' (v.5739). In de marge staat te lezen:
5
'Eendrachtigh // Is machtigh' . Voor Lubbert toont dit derde stel honden bovendien
6
aan hoe de echtgenoten zich binnen het huwelijk moeten gedragen (v.5750-2) .
Lubberts inventieve, emblematische interpretatie werd wellicht ingegeven door een
embleem van Adriaen Hoffer uit de Zeeusche Nachtegael. Onder het o.m. aan
Horatius' en Ovidius' ontleende motto 'Concordia discors' prijkt een gravure (naar
Van de Vennes ontwerp) met twee paar honden in het open veld. Van elk koppel
zijn nu niet de staarten maar wel de halsbanden door een touw met elkaar verbonden.
Alludeert het antieke motto oorspronkelijk op de harmonie in de natuur ondanks de
tegenstrijdige

1
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o

Van de Venne 1623, *iijv , r.87-92.
Stoett 1943, dl.1, 351-2, nr.919.
Cats 1968, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 57-9.
Cf. Coigneau 1980-3, dl.2, 396 en de daar in noot 357 vermelde literatuur. In Pers' Nederlandse
vertaling van Ripa's Iconologia wordt het 'Burgerlijck Oproer' uitgebeeld o.m. aan de hand
van 'twee honden, die malkanderen aenblaffen, en de tanden sien laeten'. Zij staan voor 'de
Mannen, die, alhoewelse huysgenoten in eene stadt zijn, komen (...) in twist en verschil,
stroyende in haer Vaderland schadelijcke oproeren van Burger twisten, even als dolle beesten
en huyshonden' (Ripa 1971, 72-3).
De verbinding van de begrippen eendracht en vrede met de aan elkaar gebonden honden is
beslist geen toeval. Bekend is b.v. de anekdote over de jachthonden die met de halsband
aan elkaar wsaren vastgemaakt en op die manier 'vrede en eenicheyt' uitbeeldden (de
anekdote vindt men niet alleen in de Nederlandse literatuur terug; cf. hierover Een nyeuwe
clucht boeck 1983, 179 en 223).
Ook verder komr Lubbert hier nog op terug (v.5800-3).
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natuurkrachten, Hoffers bijschrift draait de idee om en leest het motto in het licht
van het huwelijk:
Dees Honden rwee aan twee gaan nevens een ghebonden,
Het jock is wel ghemeen, maar elck een kiest sijn sy,
De eene wilt: dit heen, de and're heeft ghevonden
Een wegh die hem behaaght, end' wilt soo wesen vry,
Sy trecken teghen een, end' willen van een wesen,
Sy konnen niet van een, het jock dat houd haer vast.
Het waar wel dienstigh dat dit werde veel ghelesen
1
Van man, end' vrouw niet wel in eenen band ghepast .

Opmerkelijk is wel dat Van de Vennes dieren niet met de halsband maat wel met
de staart aan elkaar waren vastgebonden. Voor deze voorstelling ging Van de Venne
wellicht terug op Rechters 15, 4-5. Daarin staat nl. te lezen hoe Samson driehonderd
vossen per paar met de staarten vastbond en voorzag van brandende fakkels om
op die manier de akkers van de Filistijnen te vernietigen. Precies deze geschiedenis
nam De Brune in zijn vijftiende - door Van de Venne geïllustreerde - embleem als
uitgangspunt om de tweedracht van de Christenen uit te drukken: 'De steerten zijn
2
verknocht, // Maer d'hoofden zijn verdeelt: elck zoeckt een ander locht' . Mogelijk is
juist een combinatie van Hoffers embleem met De Brunes verwijzing naar het
bijbelverhaal verantwoordelijk voor de vreemdsoortige voorstelling van de honden
in de Belacchende Werelt en in het Sinne-mal. Als één van de initiatiefnemers tot
de Zeeusche Nachtegael én als illustrator van Hoffers embleem had Van de Venne
ongetwijfeld nog voor de publicatie van de Zeeusche Nachtegael inzage gehad van
Hoffers tekst; daarnaast moet Van de Vennes arbeid voor de illustraties van De
Brunes embleemboek wellicht ook in deze periode worden gesitueerd.

Rol van de echtgenoten binnen het huwelijk
Binnen het huwelijk heerst er tussen de echtgenoten een functioneel onderscheid
3
waarbij de superioriteit van de man in gezag, orde en beleid centraal staat . In de
Belacchende Werelt wordt de man 'den Vooghd' (v.2810) of het 'Wijfs Hooft' (v.2339)
genoemd, de vrouw is het 'Onderhooft' en een 'Mans hulp' (v.2350). In de traditie
en in talloze contemporaine geschriften werd ijverig naar redenen gezocht om deze
voorstelling

1

2

3

Zeeusche Nachtegael 1982, 157-8, v.1-8. In 1635 werd het embleem met een nieuwe prent
naar Van de Vennes ontwerp opgenomen in Hoffers verzamelbundel Nederduytsche Poemata
(Hofferus 1635, 114-5).
De Brune 1970, 115. In de afsluitende verzen van het voorafgaande essay, anticipeert De
Brune reeds op dit verhaal. De verwijzing naar het bijbelverhaal dient daar om de gevaren
van de nijd en afgunst te demonstreren (p.114): 'Samsons vossen zagh-men branden // Al
het koren, steert aen steert; // Maer zijn tonghe, zonder banden, // Yders goede naem verteert'.
Haks 1985, 11. De plaats van de vrouw in het huwelijk in het begin van de moderne tijd werd
ontleed in Bange e.a. 1985; voor de laatmiddeleeuwse situatie vgl. ook Pleij 1986. Over de
(gehuwde) vrouw in Cats' oeuvre zie vooral Boekema-Sciarone e.a. 1978. Zie ook
Dresen-Coenders 1989, 1989b en 1989c.
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1

van zaken te legitimeren . Huygens beroept zich in zijn gedicht 'Tvrouwe-lof' (1620)
op de bijbel, de gang van de wereld, de natuurwetten, het gezag van de Griekse
2
dichters en op Erasmus' geschriften om de mannelijke superioriteit te rechtvaardigen .
Van de Venne zelf brengt de kwestie in een dispuut te berde (cf. infra) en voegt in
de rand een aantal glossen toe die de gangbare visie met de gebruikelijke
argumenten bevestigen. In de marge van p.108 lezen we b.v. 'Sy is om Hy, Hy niet
om Sy', meteen een verwijzing naar een in deze context graag gebezigde bijbelplaats
(1 Kor.11, 9). In het Houwelyck bepleit Cats, op gezag van Paulus, de onderdanigheid
en onderworpenheid van de vrouw aan de man en geeft o.m. als reden: 'door dien
het wijf is gheschapen om den man, niet de man om het wijf'. Dit argument, zo licht
de dichter nog verder toe,
'is ghenomen van het eynde waerom het wijf sy geschapen, als kennelick
sijnde dat het eynde waerom eenigh dingh is gemaeckt, altijt uyt nemender
is als het ghene dat gemaeckt is (...); De mensche is het eynde waerom
alle gedierten sijn geschapen, ende mitsdien is hy oock aensienlijcker als
alle de selve, ende onder andere mede als de vrouwe, de welcke mede
3
is eene vande schepselen die om des mans wille gemaeckt sijn' .
4

Een ander argument dat Cats aan Paulus ontleent , vinden we eveneens in de
Belacchende Werelt terug, m.n. in de teksten uit de marge waar Van de Venne het
verschillend karakter van man en vrouw aangeeft: 'De Man is eerst vande Aerde
geschapen/ daerom hy deftigh/ gestadigh/ en gront-houdend' is' en 'De Vrou is van
been gemaekt uyt de Man/ waerom Sy lichter blijft genegen 'tKakebeen meer te
5
rammelen' .
Vanuit dit denkpatroon wordt de verhouding tussen man en vrouw binnen het
6
huwelijk bepaald. Graag beroept men zich hierbij op Spr.12, 4 . De bijbelplaats wordt
in de Belacchende Werelt in de reeks 'VVaer-Spreucken aen Hou-gelijck, dienende
Op Echte Man en Wijff Hun goedt en quaedt Bedrijff' gevarieerd en overvloedig
geamplificeerd tot:

Den Vromen Man is

Het goede Wijff is

Een Wijfs Hooft,

Een Mans Hulp,

Een Wijfs Heer, (...)

Een Mans Troost, (...)

Een Wijfs Licht,

Een Mans Leven,

Een Wijfs Naem.

Een Mans Hemel!

1
2
3
4
5

6

Cf. hierover o.m. Haks 1985, 150-1. Vgl. ook Bange e.a. 1985, 13-5.
Huygens 1984, 42-4, v.244-88.
o o

Cats 1625, dl.4, 'Vrovve', fol.L12r -v .
'om dat de man eerst is geschapen en daer na de vrouwe', 1 Tim. 2, 13- Vgl. ook Gen. 2, 7
en 21-3.
p.109, i.m.2 en 3. Vgl. voor andere voorbeelden waarbij de verschillen in karakters aan
fysiologische oorzaken werden toegeschreven Haks 1985, 150-1. Voor de eigenschappen
die Van de Venne met het element aarde verbindt: cf. Ripa 1971, 118.
Vgl. b.v. Ysermans 1628, 243 of, voor een voorbeeld van een boertig-komische pendant
hiervan, Coigneau 1969-70, 66. Verwant hiermee (en eveneens op de bijbel geïnspireerd)
zijn ook de talrijke pendantgedichten die de goede vrouw loven en haar waarschuwen tegen
de snode vrouw (vgl. b.v. A.Schotte in De Zeeusche Nachtegael 1982, 198-201).
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Den Boosen Man is

Het Quade Wijf is

Een Wijfs Straff!

Een Mans Verdriet!

Een Wijfs Prangh! (...)

Een Mans Bederff! (...)

Een Wijfs Ellend!

Een Mans Doodt!

Een Wijfs Sterven!

Een Mans Helle! (v.2338-81)

Daarnaast werden in de literatuur over het huwelijk ook wel meer specifieke
richtlijnen m.b.t. de taakverdeling tussen man en vrouw gegeven. Zo is een belangrijk
gedeelte van Cats' Houwelyck gewijd aan de verplichtingen van de echtgenote:
'soo dient yder echte wijf sich te vertoonen trouwe ende minnelick aen
haren man; lieffelijc ontrent hare kinderen; gespraecksaem voor de
gebueren, in huys besich; op straten stemmich; in woorden ghespaersaem,
1
en boven al nau-siende over haer schaemte ende eerbaerheyt' .
Bovendien verneemt de lezer uit datzelfde werk de nodige voorschriften m.b.t. de
plichten 'eenes rechten Hvys-vaders' die zich als 'Hoeder van het Wijf' en 'Prince
2
van het huys-bedrijf' dient waar te maken . In de Belacchende Werelt wordt eveneens
op de noodzaak van een goede huishouding gewezen (''tHuys moet ghehouden
zijn/ of 'tHuys houdt geera Houders', p.92, i.m.6); het koken ligt daarbij, aldus Lubbert,
op het terrein van de vrouw, de kostwinning behoort tot de taak van de man
(v.1216-20). Dergelijke expliciete instructies over de specifieke taken van de beide
echtgenoten komen in de Belacchende Werelt niet veel voor. Wel worden we vaak
geconfronteerd met bazige en boze vrouwen die hun huishoudelijke plichten geheel
verwaarlozen en overlaten aan hun sullige echtgenoot. In de satirische literatuur
3
zijn deze typen reeds sedert eeuwen gemeengoed ; qua didactische functie sluiten
dergelijke huwelijkssatiren nauw aan bij de intenties van de traktaten over het
huwelijk. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat zelfs in Cats' belerende
geschriften over het huwelijk deze kluchtige typen voorkomen en als te mijden
exempla fungeren. De talloze Jan Hennen en bazige vrouwen die ih de
zeventiende-eeuwse literatuur en in de Belacchende Werelt figureren, mag men
beslist niet verklaren vanuit een vermeende eigentijdse realiteit waarbij het reëel
maar onrechtmatig vaak voorkomen van zulke creaturen de dichter zou hebben
4
aangespoord tot het schrijven van zijn satire . M.b.t. de Belacchende Werelt dienen
deze kluchtige types veeleer te worden geduid vanuit hun functie binnen de instructie
over het huwelijk in deze komische satire: als negatieve exempla

1
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4

o

Cats 1625, dl.4, fol.L12r .
o

o

Cats 1625, dl.3, fol.Xr -Yr .
Cf. Paulson 1967,10-ll en Geerars 1972, 20. Over het voorkomen van deze typen in de
literatuur uit de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijd en over de functie van
dergelijke teksten. zijn we goed ingelicht: cf. hierover vooral Dresen-Coenders 1977, Pleij
1977, Knijnenburg 1982, Pleij 1983, 210-4, Franssen 1982-3 en 1983-4, Van Engeldorp
Gastelaars 1984 en Dresen-Coenders 1989c, 15-7; zie verder ook de catalogus Tussen heks
en heilige 1985.
Tegen een dergelijke rechtstreekse projectie zet ook Grootes zich af in zijn interpretatie van
Huygens' 'Tvrouwe-lof'. Hij verklaart de opname van dergelijke motieven vanuit de specifieke
functie van het gedicht (Grootes 1985, 6-9). Vgl. hierover verder ook Van Deurzen 1978-9,
dl.2, 12-6.
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dragen zij bij tot de didaxis van de bundel. Hieronder halen we enkele passages uit
de Belacchende Werelt aan waarin de populaire motieven van Jan Hennen, bazige
echtgenoten of de strijd om de broek zijn terug te vinden.

Jan Hennen en bazige huisvrouwen: negatieve exempla over de rol van
man en vrouw
In v.1094-112 bedenkt Lubbert zichzelf met niet minder dan zevenendertig weinig
vleiende 'toe-namen' waarmee hij de 'Vryers beveynsde lijdt-saemheyt' demonstreert.
De wijze waarop hij zichzelf in deze verzen inschat, moet de lezer heel wat vermaak
hebben bezorgd, niet alleen door de inventieve opeenstapeling van vaak voor deze
gelegenheid samengestelde invectieven maar ook door de betekenis die deze
scheldwoorden connoteren. Een flink aantal van deze woorden typeert Tamme
Lubbert expliciet als het traditioneel kluchtige type van de onderdanige, sullige
echtgenoot - vaak ook de horendrager - die zijn specifiek mannelijke taken vergeet
en zich inlaat met de huishoudelijke bezigheden die voor de vrouw waren weggelegd:
'Dweyle-spoelder, vate-wasser, Henne-taster, vroetelaer, Gortentelder, hoetelaer,
Bedde-schudder, vloere-veger, Vyer-an-legger, Spinnepleger, Quijle-babbe,
futsel-kous, Roere-potje, mengel-sous' (v.1102-8). In talloze genres (in kluchten,
rijmprenten, refreinen, liedjes, anekdoten, epigrammen, enz.) wordt de hennentaster
als een komisch, negatief didactisch exempel over de plichten van man en vrouw
1
voorgehouden .
Een man die door de tirannieke houding van zijn vrouw de huishoudelijke taken
op zich neemt, is ook het mikpunt van spot in Fijtjes verhaal over een dweilende
man (v.2793-2833). Het verhaal wordt in beeld gebracht op de gravure van p.109:
een rijk geklede man slooft er zich uit bij het dweilen onder het nauw toeziend oog
van een vrouw die bij het haardvuur de benen warmt (het type van Jan de Wasser).
Van achter een gordijn slaat een oudere vrouw met bril het tafereel gade. De
ontwerptekening voor deze gravure wordt in het Amsterdamse Rijksprentenkabinet
bewaard. Een gelijkaardige scène had Van de Venne uitgebeeld op een
roodkrijttekening op groot formaat (de tekening bevindt zich nu in de Stichting
Custodia, Parijs): op de voorgrond, aan de voeten van de vrouw bij de haard, werd
2
een banderol afgebeeld met de veelzeggende woorden: 'Mans-verdriet!' . De
uitdrukking vinden we ook in de Belacchende Werelt terug n.a.v. het verhaal over
de dweilende man. In de marge staat op p.108 genoteerd: 'Wijfs-ghebiedt is
Mans-verdriet'.
Het motief van de thuis geringeloorde en dweilende Jan Hen was in de zeventiende
eeuw ongemeen geliefd in diverse komisch-satirische genrses.

1

2

Heel wat voorbeelden worden vermeld in Knijnenburg 1982, 7-12; zie verder voor liet
voorkomen van dit type in refreinen in het zotte Coigneau 1980-3, dl.1, 56, 61-2, 68, 93, dl.2,
252, 254, 346, 353, 386-8, 443, 493 en dl.3, 578, 615. Vgl. verder ook Sabbe 1932, 592-4,
De Meyer 1962, 463-4 en Grauls 1957, 141-7. Over de hennentaster als voorwerp van spot
in volksgerichten, zie Pleij 1983, 34-5.
Over beide tekeningen, cf. Hollandse tekeningen 1961, 29, nr.26 (met reproductie van het
Parijse exemplaar, plaat VI) en de daar vermelde literatuur.
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De teksten bevestigen én bepleiten (via de gepresenteerde verkeerde wereld ) de
algemeen voorgeschreven taakverdeling en machtsverhouding tussen gehuwde
man en vrouw Zo wordt achteraan in de editie uit 1662 van de satirische Die
Euangelien Vanden Spinrocken een spotplakkaat - uitgegeven door 'Feminarius' opgenomen. Hierin verordent deze 'Stadt-houder en Schutheer der Vrouwen' dat
'den Man ghehouden sal zijn (...) 't Huys uyt te schrobben', 'asch op te scheppen'
2
3
of 'vuer aen te leggen' . Ook in de liedproduktie , in de epigrammenliteratuur of in
de kluchten wordt de spot gedreven met de man die specifiek vrouwelijke huistaken
op zich heeft genomen. Een epigram van Beaumont in de Zeeusche Nachtegael
hekelt de in het openbaar agressieve, vechtlustige, pronkende en bluffende 'dollen
droes' die thuis evenwel een pantoffelheld blijkt te zijn:
Al schijnt hy nae 't ghewaey een Roelandt, of een Reus,
Thuys wort hy van sijn wijf gheringelt als een kint,
4
Hy wast, hy dweylt de vloer, en haspelt wat sy spint .

Evenveel vreugde beleeft vrouw Iannetje aan het gedrag van haar man Goossen
in Van Milderts Boertighe Clucht van Sr Groengeel (1633):
Goossen die moet schuren en wassen, Noch ten alderlest.
Wryve Boene, schom'le plassen, 'tIs soo voor my best,
Icker de Man, hy de Vrou,
5
'kHebber de Broeck an jou, jou, jou .

Deze voorbeelden illustreren hoezeer Fijtjes relaas van de dweilende man aansluit
bij de gangbare beschrijving van Jan Hen. Minder gebruikelijk is wel de wijze waarop
het verhaal in de Belacchende Werelt aanleiding geeft tot een debat tussen Fijtje
en Lubbert. Lubbert geeft lucht aan zijn verontwaardiging over deze vreemde garig
van zaken (v.2816-7) en krijgt daarbij weerwerk van Fijtje die de houding van de
vrouw verdedigt: 'VVijfs zijn wijs die Mans gewennen, // En gelijck een Hengst
bemennen // Binnen met gesloten deur' (v.2818-20). En ook nu weer wordt
(overeenkomstig het genre) het debat zonder een overtuigend gelijk van één van
beiden afgesloten wanneer Fijtje stelt: 'Ick (...) // VVeet niet wat de VVijfs behaaght;
6
// Minder noch van Mans heur sinnen' .
Van de Vennes verhaal over de dweilende man wordt door de randbemerkingen
duidelijk betrokken in het discours over het huwelijk en over de plichten van de
7
echtgenoten . Ook Cats verwijst in zijn Houwelyck naar het
1

Vgl. b.v. op de prent van de hennentaster van Hans Liefrinck: 'Ten is gheen wonder al ghaet
de weerelt verdraeyt' (cf. Knijnenburg 1982, 11); voor een zeventiende-eeuws voorbeeld zie
Den Verkeerden Hemel s.a., 12.

2

Die Euangelien Vanden Spinrocken 1662, fol.Er -E3r .
Vgl. b.v. de liederen over Jan de Wasser in 't Hoorns Vermaeck'lijck Treck-schuytje 1663,
142-9 en 155-60.
Zeeusche Nachtegael 1982, 132, nr.14, v.8-10. Tideman geeft geen bron op voor deze gril
(Beaumont 1843, 62-5).

3
4
5
6
7

o

o

o

Van Mildert 1633, fol.A3r .
v.2828-30. Zie hierover Walther 1984, 15; vgl. ook met dl.III, B, hoofdstuk 4, §3.
Enkele voorbeelden hebben we hierboven al aangehaald: p.108, i.m.1 en 7 en p.109, i.m.2
en 3. Vgl. ook nog 'Binnen so wel Man als buyten' (p.109, i.m.1), 'Dat in huys niet wel en staet
// Weetmen selden op de straet' (p.108, i.m.3), 'Vijs-wijs' (waarmee dan expliciet Fijtjes
verdediging van de tirannieke huisvrouw wordt afgekeurd, p.108, i.m.8) en verder nog de
pendant-spreuken: 'Een boose Vrouwe/ en schoone Kleedingh/ en vuylen Roock doen het
Huys ruymen' en 'Een goet Wijf/ en quaet Been/ en verslonste Kleeren doen de Wooning
bewaren' (p.108, i.m.5 en 6). Beide laatste gezegden heeft Van de Venne wellicht variërend
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populaire motief. In de afdeling 'Vrovwe' bespreekt hij de 'Verdeylinge vande
huys-plichten tusschen man en wijf' en richt zich daarbij tot de man: 'Leert hier uyt,
deftich man, uw plichten onderscheyden'. Tot lering wordt het voorbeeld van de
huismoeial voorgehouden die door Cats met een hele reeks invectieven wordt
bedacht (vgl. met Belacchende Werelt, v. 1102-8):
De man is aen den heert en over al verdeylt,
En daermen kassen boent, en daermen vloeren dvveylt.
Fy! moey-al, roert-de-pot, sout-klijver, vrouwe-quelder,
Fy! tayaert, seuteraer, gruys-siffer, gorte-telder,
Fy! pot-lijs, keucken-voocht, moes-wrijver, hinne-vaer,
Fy! pluyser, al-beschick, fy rechte duymelaer;
Het vvijf is niet alleen om uvven lust te stelpen,
1
Maer boven al gemaeckt om u te mogen helpen .

De strijd om de broek
Even bekend en populair als het motief van de hennentaster is een ander motief uit
literatuur en beeldende kunsten dat evenzeer binnen de context van de
2
huwelijksinstructie dient te worden geïnterpreteerd: de strijd om de broek . In
v.5376-84 wordt Lubberts haast om te trouwen door Lammert gelaakt met de
woorden:
Och! hoe nichtigh, en hoe schielick
Den Houwelijcken Staet
Is hier Lubbert om een Hielick!
Is dwee, en stuyr,
'tLijckent uyt sijn geyle praat,
En soet, en suyr.
Dat hy kome sel te laat
Ongder dwangh van slappe Vrouwen,
Mans-hant boven/ (seytDie de Bocksen 'tongder houwen!
men ghemeenlijck) Al
Wangt, men siet althans den Doock
buyght den huys-houderSwieren boven Hoet, en Broock!
onder.

De uitdrukking 'Mans-hant boven', die hier in de marge wordt aangehaald, vindt
men ook in de volledige titel van Huygens' Tvrouwe-lof: 'tvrouwe-lof

via Cats ontleend: vgl. nl. in de afdeling 'Vrovwe' van Cats Houwelyck ('Drie dingen, seyt de
spreuck [bedoeld wordt: Spr. 27,15], sijn oorsaeck dat de man // Oock aen sijn eygen heert
niet lange dueren kan. // Roock in het huys verspreyt, een dack gewoon te leken, // Een wijf,
die haren mont gewent tot leppich spreken, // Maer boven alle roock, en voor een lekend'
dack, // Soo is een quade vrou een droever ongemack'; Cats 1625, dl.4, 'Vrovwe', 28), in de
afdeling 'Eerlijcke Vryagie' uit Cats' Spiegel ('Een goede vrouwe en een quaedt beenl // Dienen
thuys en alleen'; Cats 1632, dl.1, 'Eerlijcke Vryagie', 69) en in de afdeling 'Spreucken ende
Spreeck-vvoorden, Rakende de onderlinge plichten tusschen man en vvijf uit Cats' Spiegel
met verwijzing naar een Franse spreuk ('La femme a la maison, & la jambe rompue. // Quade
beenen, goede wijven, // Dienen wel in huys te blijven; Cats 1632, dl.2, 'Rakende de onderlinge
plichten tusschen man en vvijf', 3) (eigen cursiveringen).
1
2

o

o

Cats 1625, dl.4, fol.Mmv -Mm2r .
Zie hierover vooral Dresen-Coenders 1977, Dresen-Coenders 1989c en Tussen heks en
heilige 1985, 180-1.
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alias Mans handt bouen'. En op een rijmprent met een gravure door Kittensteyn
naar Van de Vennes ontwerp vindt men een banderol met de tekst 'Manshant boven'
en het bijschrift 'Mans-Hand Boven, Wat een Wonder! // Wijffs' genaed De Voogt
1
leijt onder' . Op de gravure zelf gaat een boerin een op de grond liggende boer te
lijf met een mand met eieren. Op de achtergrond tracht een andere boer haar tegen
te houden, een jongetje steekt smekend de handen omhoog. Een gelijkaardig motief
2
had Van de Venne aangebracht op zijn schilderij 'Zomerlandschap' (1614) : voor
de molen krijgt een boer wiens mand met eieren op de grond is gevallen een pak
slaag van een boerin die hierbij een hoenderkevie hanteert. Een klein meisje kijkt
toe en steekt smekend de handen in de hoogte. Het is de situatie waarin Van de
Vennes eierboer uit de 'Boersche Eyer-clacht' uit het Sinne-mal dreigt te verzeilen.
Deze boer had een mand met eieren laten vallen en vreest nu voor de slagen van
zijn vrouw:
Ick wens hier noch een ding, dat, elck een mocht behouwen
De vooghdy vande broeck, ey mackers, laet geen vrouwen
De opper-stem van't huys; de proeff heyt mijn gheleert,
3
'Waer mannen sijn verwijft, daer isset huys ghekeert .

Nauw verwant aan het motief van de strijd om de broek is het nu minder bekende,
maar toen zeer geliefde motief van zeven vrouwen die om een mansbroek vechiten.
We hebben er vroeger reeds op gewezen dat in de Belacchende Werelt een dergelijk
verhaal door Lammert aan Soetje wordt opgedist (v.6875-910; vgl. met de gravure
4
op p.241) . Soetje zelf en de. satiricus in de marge hadden geen goed woord over
voor de vertoonde 'Malle Min' van de manzieke meisjes. Het tafereel wordt in de
marge in verband gebracht met de strijd om de broek: 'Laet Mannen by de Broeck,
// En Wijven by den Doek' (p.240, i.m.11). Het motief is reeds zeer oud en gaat terug
op Jes. 4,1. De bijbelplaats vootspelt dat alle mannen van Jeruzalem zullen worden
gedood; daarna zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zijn naam willen
dragen om op die manier de schande van hen weg te nemen. Het motief komt
veelvuldig voor in de beeldende kunsten en in de literatuur. In de zestiende- en
zeventiende-eeuwse literatuur duikt het vooral op in kluchtige teksten:
vastenavondspelen, toneelstukken,

1
2
3
4

Hollstein 1949-, dl.9, 24. De prent wordt gereproduceerd in Dresen-Coenders 1989c, 14,
afb.12.
Afgebeeld in Bol 1982-4, I, 171, afb.3 en in Bol 1989, 13, afb.3.
Van de Venne 1623, 85-93, v.209-12 (eigen cursivering).
Cf. dl.III, B, hoofdstuk4, §5, 1.
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rijmprenten, liederen of spotprognosticades . De (ongeoorloofde) gretigheid waarmee
de meisjes zich van de man (of, met een meer erotische connotatie, van zijn broek)
meester willen maken en de vreemdheid van een vrouwengevecht maken kennelijk
de aantrekkingskracht van het motief uit. De concrete duiding van het verhaal is
afhankelijk van het soort tekst waarin het wordt gebruikt. Nu eens wordt het motief
gehanteerd als argument voor de aantrekkelijkheid van de man of alludeert het op
de erotische begeerten van de vrijsters, dan weer dient het ter illustratie van de strijd
om de broek, bepleit het de nodige waakzaamheid bij de vrijsters om geboden
kansen niet te laten liggen, of spiegelt het de afgewezen man betere tijden voor.
De komische context valt in de meeste gevallen nauwelijks te ontkennen. Op enkele
zestiende-eeuwse rijmprenten wordt de libido van de vrouwen in deze strijd om een
broek op de volgende wijze kluchtig bespot:
Clopt up u billen ghij mans en knechten
Die in de broecke wel fraij sijt ghestelt
Want seven vrouwen om een broeck vechten
Mits dat veel mans verslaghen syn int tfelt
Dus die vrouckens en sparen u broeckmanschat of u gelt
En doen veel chiers aen vol trouwen
Om de vrolickheyt die in broeckman is onghequelt
Willen die vroukens broeckman, behouwen
1
Om dar broeckman peys maecker is van alle vrouwen .
Daer de wijfs vechten, en ghebreeckt gheenen tier
Elck van sevenen is hier als de cloecke
Treckende en sleurende sonder manier
2
Tis haer meer om tvoeijer dan om de broecke .

In Een schoone ende wonderlijcke prognosticatie van sloctoors Ulenspieghels
calculatie (1545) - de tekst werd nog in 1606 herdrukt - verheugt de voorspeller zich
in deze belangstelling van vrouwen. Overeenkomstig de wetten van de
spotprognosticatie, wordt in deze bundel een tweeëndertig jaar geleden oorlog
'voorspeld':
Daer sooveel ruyters sullen blijven ende knechten,
Datter seven vrouwen om een broeck sullen vechten.
Byloye, ick wil mijn broecken wel nauwe bewaren
Om daer eenen hoop vrouwen mede te vergaren!
5

Over de oorsprong en de verspreiding van het motief gaat vooral Warburg 1932, 179-84 in.
Over dit motief in de prentkunst zie Warburg 1932, 179-84 en 368-9, Lippmann 1886, Fuchs
1906, 54, 71, 109, Vignau Wilberg-Schuurman 1983, 25, 93-4 en Walzer 1963, 153-5, in de
Nederlandse prentkunst zie vooral Lebeer 1939-40, Vervliet 1893, 182, Tussen heks en heilige
1985, 180, nr.43, verder ook De Jonge 1919, 32, De Meyer 1962, 405, afb.135 en een tekening
door Pieter Quast wordt bewaard in de Atlas van Stolk (Stolk 1895-33, nr.2129). Voor
voorbeelden uit de latere prentkunst, zie o.m. Fuchs e.a. 1913, dl.2, 447-8. Over het motief
in het toneelrepertoire: Von Keller 1858, 14-6, Wackernaghel 1879, 400-1 en Catholy 1961,
103. In de Nederlandsc kluchtenliteratuur (vgl. hierover ook Van de Graft 1943, 17) komt het
o

1

2

motief ook nog in het begin van de achttiende eeuw voor: vgl. De Bie 1710, fol.A3r . In
archivalia bleven bovendien gegevens bewaard waaruit blijkt dat dergelijke voorstellingen
ook in ommegangen werden meegetroond; zie Verellen 1952. Andere voorbeelden van het
motief in de Nederlandse literatuur worden verder gegeven.
Lebeer 1939-40, 214; zie ook Tussen heks en heilige 1985, 181, nr.43. Over dit bijschrift zie
ook Coigneau 1980-3, dl.3, 304 waarin de sexuele humor uit deze verzen vermeld wordt
i.v.m. met gelijkaardige grapjes uit refreinen in het zotte.
Lebeer 1939-40, 215-6.
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Hoe ruyterlick sullen se malcanderen trommelen!

Daarnaast komt het motief ook voor in andere genres, die niet meteen tot de
populaire literatuur kunnen worden gerekend. De duiding is aan de

3

Het zal koud zijn 1980, 71; over de herdruk uit 1606 zie op p.56-7 aldaar.
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functie van de tekst aangepast. Zo eindigt in de bundel Apollo (1615) een bedroefde
minnaar zijn liefdesklacht met de (mogelijk ook wel ironische) verzuchting dat ooit
deze 'prophetij' in vervulling zou gaan
Die ick eens gheschreven vondt
In de tweed' oft derde ploye
Van een Pals-rock/ daer in stondt/
Dat noch seven Meysjens moye
Souden met haer sleutels kloeck/
1
Strijden om een Jongmans broeck .

In een 'Brvy-loft spel' uit Ysermans' Encomivm matrimonii (1628) zingt 'Recht-wt'
een 'lieken vvt den geest' waaruit deze passage wordt gelicht:
Den tijt is op de hielen/
Dat d'oorlogh gans // meest al de mans
Sal doden/ en vernielen
Dan sullen seven vrijsters cloeck
Noch vechten om eens vrijers broeck/
Want bergh/ en dal/
Het sal // dan al
Van geiren bruyten crielen.
Ghy meyskens dan // wie mach oft can
En laet u niet langh vleyden/
Versiet u van // een gaey/ oft man
Want soo ghy noch wilt beyden
2
T'sal u berouwen eer iet lanck .

Het motief wordt hier kennelijk geïnterpreteerd vanuit de in de bruilofts-poëzie
bekende topos waarbij de speelnoten tot trouwen worden aangezet.
Zelf heeft Van de Venne in zijn picturale oeuvre de strijd van zeven vrouwen om
3
een mansbroek herhaaldelijk uitgebeeld, o.m. in twee olieverfpanelen . Daarnaast
stellen twee van zijn rijmprenten de strijd van zeven vrouwen om een broek voor
4
(afb.4 en 5) . De gravures op beide bladen werden ontworpen naar Van de Vennes
tekeningen en zijn voorzien van een verschillend bijschrift. Het bijschrift op de jongste
rijmprent (ca. 1660) (afb.5) wijst op de bizarre pikanterie van de voorstelling en gaat
in op de 'leering' van deze 'gril'. De les blijkt vooral te zijn beperkt tot een vrij getrouwe
weergave van de bijbeltekst:

1
2
3

4

Apollo 1985, 59.
Ysermans 1628, 222-3.
Eén exemplaar wordt bewaard in de Gemäldegalerie te Pommersfelden (paneel, 46,5 × 64
cm.), een ander bevindt zich in de collectie Hoogsteder (paneel 77 × 104 cm.) (cf. hierover
Bol 1982-4, X, 72-3 - met reproductie van het Hoogsteder-exemplaar (afb.130) - en Bol 1989,
133).
De oudste rijmprerit wordt beschreven in Hollstein 1949-, dl.IX, 249. De gravure werd
ontworpen door C. van Kittensteyn. De tweede rijmprent werd door Rombout van de Hoeye
te Amsterdam gepubliceerd. De gravure werd door C. Isac naar Van de Vennes ontwerp
vervaardigd. Zie over deze rijmprent Franken 1878, 87-8, nr.25. Een exemplaar van deze
prent kon in de Bibliothèque Nationale te Parijs worden teruggevonden dank zij de hulp van
M.Préaud en van M. Van Berge; de prent heeft er als signatuur: Tf 2, rés. in-folio, p.22.
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God zal, over 't gansche land, Iesa: 3. vers 15
Zijn verschrikkelikke hand,
Eens zoo stijf en langsaem wryven
Dat er, van elcx dorrips ban,
Naeuwelix een weerbaer man
Na dien brand, zal overblijven Iesa:13.
Door dien oorzaek zullen dan Iesa: 4 v.1
Zeeven Vrouwen eenen man
Tot heur hoofd en heer begeeren;
Op dat, uit zijn lendnen weer,
Vloeijen mogt heur hail en eer
En 't versmaden van haer keeren.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Van de Venne deze verzen zou hebben
vervaardigd. Van zijn hand was wel het bijschrift op die andere rijmprent (afb.4) die
door Broer Jansz. in Den Haag werd gepubliceerd. Deze uitgever had in 1632 ook
Van de Vennes Bid-daghs-bede uitgegeven; het laatste vers van het bijschrift bevat
een toespeling op Van de Vennes kenspreuk: 'Al souckt ment nae men vintet niet'.
De dichter beklemtoont in het bijschrift de 'groote nijt' van de vrouwen en de 'strijt'
die hier door de 'Ridders vanden douck' wordt geleverd 'om eenen Brouck'; hij past
het voorval toe ('Vraeght Jmant nu wat ick gevoel') op de niet te vermurwen 'Vrysters
trots' en voorspelt dat ooit 'de Tijt eens koomen sal // Dat hier en elders sal gheschien
// Dat in dees Plaete wert gesien'. Het bijschrift besluit met: een aanmaning tot de
vrijsters om hun kansen niet voorbij te laten gaan en niet elke vrijer af te wijzen:
Wel aen dan Vrijsters wie ghij sijt
Neemt acht op uwen goeden tijt
En let doch wel op u beiagh
Terwijl het u ghebeuren mach
Want alsmen eens sijn kans versiet:
Al souckt mentnae men vintet niet.

Anders dan de auteur van het latere bijschrift heeft Van de Venne met deze verzen
de rijmprent ingeschakeld in het gangbare discours over het vrijen.
Het bovenstaande toont aan dat de Belacchende Werelt een grote hoeveelheid
uitspraken bevat die rechtstreeks moeten worden gesitueerd in het betoog over het
vrijen en trouwen in de zeventiende eeuw. Op die manier lost het kermisverhaal de
verwachtingen in die o.m. in het voorwerk, en dan vooral in de 'Boeck-Sprake' en
op de titelprent, werden gecreëerd: de Belacchende Werelt biedt een coherent
geheel aan morele instructies waarmee (en dit is belangrijk met het oog op de functie
van het dichtwerk) de vrijende en huwbare jeugd haar voordeel kon doen. Het oeuvre
van Cats heeft daarbij een belangrijke invloed uitgeoefend: de dichter van de
Belacchende Werelt leunt zeer nauw aan bij het gedachtengoed dat door Cats
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in zijn vele matrimoniale dichtwerken werd uitgedrukt. Rechtstreekse beïnvloeding
van dit oeuvre op Van de Vennes dichtbundel lijkt op vele plaatsen zeer aannemelijk
maar kan uiteindelijk niet met zekerheid worden bewezen. Belangrijker is wel dat
Van de Venne, anders dan Cats, zijn imposant geheel aan raadgevingen heeft
opgebouwd door gebruik te maken van vele negatieve didactische exempla contraria
zoals we die b.v. terugvinden in de woorden en gedragingen van de boeren op en
rond de kermis. Origineel is de manier waarop talrijke motieven die veeleer thuishoren
in de populaire komische en kluchtige literaire teksten of in de niet minder populaire
prentkunst, in de Belacchende Werelt dienstig worden gemaakt aan het discours
over het vrijen en het huwelijk.
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Hoofdstuk 5
'De voornaemste Woel-Lieden, ofte Kermis-Gasten'
Tijdens hun rondgang op de kermis komen Van de Vennes boeren in contact met
'alle de onghelijcke Aen-sichten, die de Vreught maken in het Reden-spelen van de
Belacchende Werelt' en ontmoeten zij revue-gewijs de 'voornaemste Woel-Lieden,
1
ofte Kermis-Gasten' . Op die manier wordt hun heel wat gesprekstof aangereikt
waaraan allerlei (moraliserende) bespiegelingen kunnen worden vastgeknoopt. De
diverse 'Woel-Lieden' horen thuis in de sfeer van de kermis als jaarmarktgebeuren
of hebben te maken met het entertainment dat de kermis aan haar bezoekers biedt
(§1). Onder de 'Kermis-Gasten' bevinden zich ook heel wat (oneerlijke) zwervers
en landlopers die, aangelokt door de grote toeloop op de kermis, hun geluk in Den
Haag willen beproeven. Tegen deze bevolkingsgroep en hun al dan niet vermeende
wandaden trachtte de zeventiende-eeuwse burgerij zichzelf te beschermen. Telkens
opnieuw worden marginalen zonder vaste woon-plaats vervolgd en verbannen. Een
plakkaat uit 1614 rekent 'Ketelboeters, Sulfer-priemers, Cuypers, Schoenlappers,
Cramers, Leprosen, Quacksalvers, Deecken, Rattecruyt ende Plecken
uyt-verkoopers' naast 'Heydenen, Egyptenaren [=zigeuners] ofte diergelijcke
Landtloopers' tot het zwervende 'uitschot' en verordent dat zij 'nochte in Steden,
2
nochte ten platten Lande mogen (...) hare Neeringe ofte Handtwerck exerceren' .
In de Belacchende Werelt zijn zij met de figuren van de 'Waer-seggende Heydenen',
de kwakzalver Meester Kan-Al, de 'Troggel-guyten' Snege Jasper en Sijmen Gaeuw,
de Botte Slijper en de 'Gielende jonge Bedelaers' ruimschoots vertegen-woordigd.
Daarbij worden in de bundel niet zozeer de kwakzalver of de slijper maar vooral de
zigeuners en de beroepsbedelaars uitdrukkelijk als verwerpelijk uitschot
3
gepresenteerd (§2) .

§1. Handel en ontspanning

1. Fopje Garnaets-Jongen, Besje Krimpers en Aafje Koeck-wijff
Heete Garnaet, wel gesouten,
Heete Krabben, goe-koop bouten,

1
2
3

'Voor-Beduydsel', r.286-8 en 340-1.
Hollandts Placcaet-boeck 1645, dl.1, 204 en 425-8. Vgl. hierover Danckert 1979 en Blok
1981.
Cf. de agressieve reacties van de boeren tegen de Heydenen en de bedelaartjes.
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Alykruycken heet en krul,
Heete Kluyvers snoept as dul. (v.1137-40)

Met deze woorden prijst het garnaalverkopertje Fopje zijn warme eetwaar bij de
kermisgangers aan. Het ventje staat afgebeeld op de eerste gravure uit het
kermisverhaa] (p.5) en op de titelprent van de Belacchende Werelt. Tevens had
Van de Venne het figuurtje reeds afgebeeld op fol.92 in zijn album met gouaches
1
uit 1626 . Op de prent van p.5 herkent men echter ook Tamme Lubbert die tussen
de kramen op het Buitenhof - met op de achtergrond de gebouwen van het Binnenhof
- staat te praten met Fijtje en Soetje, terwijl Lammert, leunend op een stok, zich wat
afzijdig houdt (vgl. v.257-440). Links op de voorgrond houdt een vrouwtje temidden
van aüerhande smulgoed haar bakpan boven een houtvuur. Een dergelijke vrouw
duikt in de tekst op als het oude Besje Krimpers met 'Aerd-aeckers' (v.1153-1201)
of als het 'Koeck-Wijff' Aafje (v.2863-941). Zoals Fopje trachten beide verkoopsters
met schelle roep de voorbijgangers te lokken:
Hier, al heet, al heet Aerd-aeckers,
Schier soo goet als Hylijck-makers;
Ionge-luy, hier, proof de smaack, (...)
Kindt, of Vrijster, Wijff, of Man
Koop wat vets hier uyt de Pan. (v.1153-64)
Hier mijn Broertje, hier mijn Susje,
VVat begeerje uyt den hoock?
Delfs of Goutse Tafel-koock? (...)
Siet, hier heb ick in mijn doosjes
Hielijck-makers, proeft een beet!
'tIs een lust voor diese eet. (v.2863-73)

Als descriptie van het marktgebeuren hadden dergelijke straatroepen (ten dele
gebaseerd op de realiteit) reeds lang literair bestaansrecht verworven. Ze komen
vooral in komische en kluchtige teksten voor: vgl. b.v. het relaas van Kackerlack uit
Bredero's Moortje over de verschillende roepen die hij tijdens zijn tocht langs de
Amsterdamse markten had gehoord, of Bredero's kermislied 'Van Gijsjen en Trijn
2
Luls' waarin Gijsjen door de verschillende kramers wordt aangeklampt . Soms maakt
de weergave van verschillende

1
2

Royalton-Kisch 1988, 324-5.
Bredero 1984, 167-74, v.639-733 (cf. ook de toelichting op p.80 aldaar) en Bredero 1975, 50,
v. 13-5. Coigneau geeft verder nog enkele voorbeelden uit refreinen in het zotte (Coigneau
1980-3, dl.2, 317). Vgl. verder ook in Biestkens Klucht van Claas Kloet (1619) waar de kramer
Vroech bedurven in v.313-43 eveneens zijn spullen aan de man probeert te brengen (Biestkens
s.a., 57-8), of G.H. van Breughels 'Een clvchte Van eenen Cramer hebbende te Coop
veelderley drollighe Liedekens' (Van Breughel 1985, dl.2, 257-61). Een enkele keer wordt de
straatroep gebruikt om in de eerste plaats het marktleven te evoceren. Zo b.v. het 'krakeeligh
geldloos appelwyf' of de roep van de 'Oesterman' ('Haal Oesters, haal, varsch, blank, en vol')
uit Six van Chandeliers ''sAmsterdammers winter' (Six van Chandelier 1953, 64, v.293-306;
ook uitgegeven in Six van Chandelier 1988 en in Six van Chandelier 1991, dl.1, 101-25). Vgl.
ook voor voorbeelden in tafelspelen: Pikhaus 1988-9, dl.1, 201.
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1

straatroepen zelfs het hoofdbestanddeel van het gedicht uit . Vooral de Franse
2
(geïllustreerde) Critz de Paris zijn in dit opzicht erg bekend . Een typisch Nederlands
voorbeeld uit de vroege zeventiende eeuw is Van Breughels 'Ballade van allen
tghene datmen tot Amstelredam langs der straten Roept/ ende te coopen is' of het
'verhael-dicht van al het gene men roept, singht ende schreeuwt soo op de merckten
3
als straten van de princelijcke stadt Brussel' . Het motief heeft hier een komische
functie: Van Breughels 'Ballade' is opgenomen in zijn verzameling Boertighe Cluchten
en het Brusselse 'verhael-dicht' wordt op de titelpagina van de epitheta 'Kluchtigh
ende belacchelijck' voorzien. En in de latere bundel Antwerpsche merckten (1649)
tracht de ik-figuur zijn gezel, die treurt over de teloorgang van de handel in de
Scheldestad, op te vrolijken door te luisteren naar het kluchtig gekwebbel van de
schreeuwende verkoopsters:
K'bid u/ laet my u eens leyden/
Daer ick lest wat cluchtighs sagh.
K'wed/ ghy sult u heel herscheppen?
Slaet die trecksken maer eens gaey/
Van die wijfs? ghelijck als kleppen
4
Gaet dat backhuys vroegh en spaey .

Wanneer Van de Venne in zijn Belacchende Werelt dergelijke kermisroepen opneemt,
dan vermeldt hij dus niet alleen een tot op zekere hoogte reëel kennisgegeven maar
5
presenteert hij tevens een vast komisch en vooral vermakelijk nummer . Tegelijk
geven deze roepen bij Van de Venne echter ook aanleiding tot verdere belerende
en moraliserende bespiegelingen: n.a.v. Fopjes woorden vernemen we b.v. dat
6
meisjes niets van hun vrijer mogen aannemen , de bedenkingen bij de
koekverkoopster waarschuwen voor spilzucht, verkwisting of het gevaar van
7
bankroetgangers , en als

1

2
3
4

Zie hierover Coigneau 1980-3, dl.2, 216-9 en de daar op p.318 vermelde literatuur. Coigneau
geeft er ook een overzicht van de verschillende specimina uit de Nederlandse literatuur en
verwijst naar de schilderkunstige pendant van dit literaire genre. Voor de Zuidelijke
Nederlanden kan men daarnaast nog verwijzen naar de Antwerpsche merckten, uitgegeven
in 1649 bij J. Meesens (Antwerpsche merckten 1649). Over de marktroepen zie ook Komrij
1986, 144-53 en Puts 1991.
Coigneau 1980-3, dl.2, 318-9. Vgl. ook de studie van Massin 1978.
Van Breughels 'Ballade' vindt men terug in Van Breughel 1985, dl.2, 290-3; het Brusselse
'verhael-dicht' werd uitgegeven in De Cock 1912.
o

Antwerpsche merckten 1649, A2r . Ook het voorwoord 'Tot den Leser' benadrukt de
vermakelijkheid van het gepresenteerde: 'om de ionckheyt haren gheest te vermaken' (fol.
o

5
6
7

[A]v ).
Aafjes roep zit dan ook in een komische context: cf. m.n. de boertige scène waarin Fijtje een
kermiskoek in twee wil hakken.
v.1149-52.
Vgl. b.v.: v.2938-41 (met in v.2941 de bedenking: ''tBeursje leeght, al volt den Darm'), p.113,
i.m.6: 'Houdt Maet, // Of laet'. Over de bankroetgangers: p.111, i.m.7: 'Die binnens Jaers rijk
wil zijn/ die moet rekeningh maecken buyten 'thalf jaer de hielen te lichten/ en de rugghe
aende Poort te veeghen: of in uyt-lantse tael genaemt: Banckeroet speelen'. Daarnaast stond
wellicht ook het koekhakken op zich reeds in een ongunstig daglicht: herhaaldelijk hebben
de gemeentebesturen maatregelen getroffen tegen het gevaarlijke koekhakken tijdens de
kermis (Ter Gouw 1873, 345 en Bogaers 1985).
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gevolg van de woorden waarmee Besje haar koeken aanprijst, wordt de lezer (o.m.)
1
de gulzigheid als ondeugd voorgehouden . Met een dergelijke moralisatie staat de
dichter niet alleen. In Bredero's 'Van Gijsjen en Trijn Luls' trekt het opgeklede Gijsjen
2
met zijn meisje naar de kermis en wordt er door de kramers toegeroepen . Uiteindelijk
koopt Gijsjen op aandringen van Trijn een kermiskoek en hakt deze, zoals het toen
de niet ongevaarlijke gewoonte was, met een bijl op een houtblok in twee (v.19-22).
De boertige wijze waarop hij zijn mond volpropt, houdt kennelijk een les in:
Gysjen gingh wringen en duwen
d'Hiele koeck in sen holle mongt,
Sagger uyt soo kakel-bongt,
Dat ter ien mensch schier souw of gruwen (v.25-8)

De passage wordt immers als 'brassen' en 'slempen' geduid (v.31). Het is best
mogelijk dat dit lied, waarmee Van de Venne bekend was (cf. infra), voor de scène
met het koekhakken en voor Lubberts moraliserende repliek in de Belacchende
3
Werelt model heeft gestaan .
In Van de Vennes literaire oeuvre komen straatroepen wel meer voor. In het
gedicht 'Vyt-roep' uit het Sinne-mal wordt de toeschouwer naar de boedelverkoop
4
van een modegek gelokt met het geschreeuw 'Gae-by, Gae-by, Gae-by' . Het gedicht
hekelt -zo staat het in het voorwoord- de 'Malle-pracht, die in dese tijdt soo veel
5
ende veyl is' . In dezelfde bundel staat ook een reeks gedichten -geheel in de traditie
6
van de paradoxale encomia- over de 'Zeevsche Mossel-man' . De venter zelf wordt
7
op de gravure van p.95 uitgebeeld . Het eerste gedicht uit deze serie amplificeert
in een acht-tal verzen het 'Mossel-mans gheroep' - 'Hael moslen' - zoals die ook
8
vanuit andere literaire teksten is bekend . Het geschreeuw van de verkoper wordt
in de volgende gedichten van verdere bedenkingen voorzien. In het 'Mossel-mans
Korde-vvagen-liedt' bezingt de venter de bijzondere eigen-schappen van mosselen,
geeft hij een aantal bereidingswijzen op, heeft hij het over het nut van mossels als
medecijn en over het gebruik van hun

1
2
3
4
5
6

7
8

Van dit laatste getuigt Lubberts repliek in v.1165-70 op Besjes lokroep. Vgl. ook dl.III, B,
hoofdstuk 4, §2, 4.
Bredero 1975, 50-2; vgl. hierin v.13-5: 'Als de Kramers Gysjen sagen, // Riepen sy: kom koop
wat vaar! // Wilje niet? ick houme waar'.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §2, 4.
Van de Venne 1623, 9-10. Over dit gedicht als openingsgedicht in de bundel: Van Vaeck
1989, 8.
o

Van de Venne 1623, *iij r , r.70-1.
Van de Venne 1623, 95-9. De reeks is opgedragen aan Van de Vennes Middelburgse
stads-genoot en kunstbroeder Pieter van Meldert. Zie over deze opdracht Van Vaeck 1989.
Over de traditie van lofdichten over minder gebruikelijke voorwerpen: Spies 1986.
Bredius vermeldt nog een uitbeelding van een 'Mosselcruyertje' van Van de Venne (Bredius
1915-22, dl.2, 376).
Vgl. b.v. v.2 'Hael moslen vors, en vvit' met Bredero's Moortje: 'Hael mosselen, hael mosselen,
Zeelantsche mosselen, varsch enne wit' (Bredero 1984, 173, v.710) (vgl. verder ook Pleij e.a.
1974-5, 402-3).
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1

2

schelpen door schilders en bellenblazers , terwijl het mosselwater tevens als
poetsmiddel kon worden gebruikt; de zangwijze van het lied - 'De Ruyter die stack
zijn paert met sporen' - verwijst naar de melodie van Bredero's 'Van Gijsjen en Trijn
3
Luls' . In het gedicht dat volgt op het 'Korde-vvagen-liedt' wordt op emblematiserende
wijze de 'Vorsse-mossels eyghenschap gheduydet Op de ghelijckenisse der
menschen seden, en leven'. De bespiegelende intenties van deze gedichtenreeks
over de mosselman worden in het voorwoord uit het Sinne-mal uitvoerig uiteengezet:
'De Leser sal 't gesichte slaen op de Zeeusche-Mosselman, die met
geroep, ende zijn Mossel-sanck geeft te verstaen vvat eygenheyden de
Zeeusche-Mossels by sich hebben; en hoedanighe beduytselen daer op
te bedencken zijn, al hoevvel de selve slecht end' geringhe schijnen: dies
niet tegenstaende is het mede met Plaet-druck uyt-ghebeelt, om de
onkenders te beter aen te voeren tot kleyne dingen haer groote crachten;
o

op datmen te meer peynse aen grooter en grooter'(*iiijr , r.111-7).
Later heeft Van de Venne deze mosselmangedichten opnieuw bewerkt en aangepast
voor een plano-uitgave (afb.6) die door Isaac Burchoorn in Den Haag voor 'Pieter
vande Venne, ende den sijnen' werd gedrukt: de 'Nievwe vasten-kost Aen-gevvesen
4
by des Mossel-mans-geroep/ en Veyl-Gesangh' . Aan weerszijden van de gravure
(overgenomen uit het Sinne-mal) vinden we een bewerkte versie van het
'Mossel-mans Korde-vvagen-liedt". Het oorspronkelijke aantal van veertien strofen
werd gereduceerd tot acht: alleen de strofen 1 tot 5, en 7, 8 en 10 werden in grote
trekken in de nieuwe bewerking overgenomen. De grotere nadruk die nu valt op de
bereidingswijze van mosselen, heeft in de eerste plaats te maken met de functie
5
van de plano-druk: de uitgave dient zich expliciet aan als een vastenavondtekst .
De wijs-opgave citeert het beginvers van Bredero's lied: 'Soo haest als Gijsjen hadt
vernomen, & c.'. Onder de gravure wordt de oorspronkelijke roep van de mosselman
in een gelijk aantal verzen gevarieerd terwijl in de marge een zestal spreuken en
gezegden die in hoofdzaak op de handel betrekking hebben, werden toegevoegd.
De 'Versche Mossels eygenschap, geduydet met Zeden-plicht op de Gelijckenisse
van des Menschen Leven' beslaat de onderste helft van het plano-blad en volgt vrij
6
getrouw de originele versie . De plano-uitgave werd door Muller gedateerd op 1650.
Franken meent dat 'Les inscriptions ajoutées se rapportent aux événements de
7
1650' . De nieuwe versie blijft echter zo dicht bij de tekst uit 1623 dat het niet voor
de hand ligt om de plano-uitgave te betrekken op de gebeurtenissen uit 1650.

1
2
3
4
5
6
7

Cf. hierover Snoep 1968-9, 109-10.
Vgl. b.v. De Jongh 1967, 82, afb.68.
Vgl. Bredero 1979b, 50-1 en 63.
Muller 1863-82, nr.1983 en Franken 1878, 85, nr.15.
Vgl. nl. de titel van de plano: 'Nievwe Vasten-kost' (eigen cursivering).
De aanspraak tot Pieter van Meldert blijft er uiteraard achterwege.
Muller 1863-82, nr.1983 en hs. Franken en Waller, kaft 5, nr.25 (Amsterdam,
Rijksprentenkabinet).
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2. De rijfelarij
Tijdens hun rondgang op de kermis nemen de boeren een kijkje 'Nae de mooye
Schilderyen, // En de reyne Krameryen' in de Grote Zaal op het Binnenhof
(v.1375-80). Het is er drukker dan gewoonlijk: rond de kermistijd verzoeken elk jaar
1
opnieuw vele schilderijenverkopers en kramers om een plaatsje op de Grote Zaal .
2
Er staat ook een soort loterijspel opgesteld . De boeren kunnen hun bewondering
voor de te winnen prijzen (traditiegetrouw vooral goud- en zilverwerk) nauwelijks
wegsteken: 'Gouwe Koppen, Sulver-Schalen, // Bekers, Spiegels, moy vergult'
(v.1394-5). Meteen wil Lubbert zijn geluk beproeven: 'Soo laat ongs een reysje
smacken // Deur de Trachter, om gewin' (v.1610-1).
Lubbert en Fijtje staan hier niet voor het gewone loterijspel, maar voor de variante
ervan, de rijfelarij (vgl. v.1391: 'Rijffel-loerdery'): een lot geeft recht op een worp met
drie dobbelstenen die in de rijfelbeker worden geschud en via een trechter op het
3
bord gegooid . Deze vorm van vermaak stond bij de overheid niet in een gunstig
daglicht. Steeds weer worden plakkaten tegen het houden van loterijen en rijfelarijen
uitgevaardigd: voor zover dergelijke spelen van particuliere zijde werden
georganiseerd, waren er immers maar weinig garanties voor een eerlijk verloop van
het spel en de eenvoudige burger zou zich maar al te vaak aan een buitensporige
4
verkwisting en goklust te buiten zijn gegaan . Wellicht werd de rijfelarij hier op het
Binnenhof toch geduld omwille van de winst die de huur van de staan-plaats
5
opbracht .
Precies de spilzucht van de spelers die in het wilde weg hun kans waagden,
maakte het deelnemen aan loterijen, rijfelarijen en andere kansspelen tot een in de
satirische en moralistische literatuur vaak gehekeld tijdver-drijf. De mogelijkheid dat
men zijn geld volledig verspeelt, plaatst de kans-spelers in het rijtje van dwazen en
6
narren . In de moralisaties n.a.v. een loterij of rijfelarij ligt de uitwerking van de wel
7
erg toepasselijke tegenstelling tussen 'yet' en 'nyet' dan ook voor de hand . Van de
Venne sluit zich

1
2
3
4
5
6
7

Kossmann 1932, 68, 79. Over de verkoop van schilderijen op de kermis: zie ook Mees 1915
en Floerke 1905, 66.
Over de loterijspelen en de daaraan verwante rijfelarijen zie vooral De Roever 1886, Fokker
1862, Ter Molen 1983-4 en Huisman e.a. 1991.
Voor een uitvoeriger beschrijving van de spelregels van een rijfelarij, zie De Roever 1886,
192.
Zie hierover o.m. De Roever 1886, Fokker 1862 en Ter Molen 1983-4.
Vgl. hierover dl.III, B, hoofdstuk 3, §1.
Vgl. b.v. Coigneau 1980-3, dl. 2, 440 en 448 en Feeste 1615, str.11 en 17. Vgl. ook nog Het
zal koud zijn 1980, 79, v.294-7.
Vgl. b.v. Huygens in zijn zedeprint van 'Een gemeen soldaet' (Huygens 1981, 44, v.41-2):
'Gaet loten in de kans van dusenden om een, // Gaet worden niet om yet, en van geringh tot
geen'. Deze (vanitatief bedoelde) tegenstelling komt ook in andere gedichten (die niet over
de loterij handelen) voor: vgl. b.v. Lievens 1959 en Coigneau 1978. Vgl. ook Visscher 1949,
122 waarin de tekst op een loterijbriefje wordt geciteerd: de tekst benadrukt de vergankelijkheid
van wat men bereikt wanneer men ernaar streeft om zijn geluk te vermeerderen: 'Ey arme
woelwaters, mooght ghy niet wel ghedachtigh wesen een ghedicht, dat in de Lotery ingheleyt
was: Ick had veel en sochte meer/ Wat sal't eijnde zijn lieve Heer. Niet'.
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bij een dergelijke moralisatie aan. Fijtjes woordspel waarbij rijfelarij tot 'Rijffel-loerdery'
wordt omgevormd, brengt het rijfelen niet alleen met de loterij in verband maar ook
met de bedrieglijke aard van het kansspel (loeren betekent tevens foppen,
1
bedriegen ). Bovendien neemt de tekst in de marge het onfortuinlijke karakter van
het gokken op de korrel: 'Wie gist, // Die mist' (p.58, i.m.6). De spreuk werd door
2
Van de Venne ook op zijn andere (loterij)grisailles aangebracht . Daarnaast reageert
Fijtje op Lubberts voorstel om een gokje te wagen in de rijfelarij met de wijze
woorden: 'Denckt eens recht, ist gien gewelt // Voor de Niet te laten 'tGelt?'
3
(v.1615-6) .

3. Kunstenmakers en rokende aapjes
Op het Binnenhof wonen Fijtje en Lubbert het optreden van verschillende kunstenen potsenmakers bij:
Laate wy gaan sien de Lanssers,
Beuytelaars, en Koorde-danssers,
Of Krommediangte Spul, (...)
Siet de Luy heur lijff om-wringen
Voor, en after op het Paart!
Hoort, en let hoe't Sotje baart! (v.1637-9 en 1645-7)

Vroeger werd reeds aangegeven hoe enkele weken voor de aanvang van de kermis
tal van 'coordedanssers', 'constenaers van springen', 'volteseerders' en 'Comedianten'
4
bij de overheid een aanvraag voor een plaats op de Haagse kermis indienden . Een
aantal van deze potsenmakers wordt in de Belacchende Werelt afgebeeld op de
gravure van p.69. De voortekening werd in 1972 op een veiling gesignaleerd en is
5
gedateerd op het jaar 1628 . Op het verhoog op de achtergrond (voor het
dwarsgespannen gordijn) vertoont een zwierig geklede man zijn kunsten op een
houten paard (v.1646-7) terwijl een komediant (?) naast het paard zijn stuk opvoert
(vgl. v.1639). Rechts van het paard spelen vier muzikanten. Uiterst links buitelen
twee knaapjes aan een koord (v.1638). Hoog boven de begane grond van het
middenstuk met de ruimte voor het publiek houdt een vrouw zich op een touw in
evenwicht (v.1654); aan de staken van deze constructie hangt de nar, her 'Sotje'
uit v.1648. Vanaf het verhoog op de voorgrond kijken Fijtje en Lubbert toe en wijzen
naar een tafeltje waarop een aapje (begeleid door de muziek van een vedelaar en
een fluitspeler) rondtuimelt, terwijl een ander aangekleed aapje een pijpje rookt. Op
de tafel liggen verder nog de attributen van de goochelaar: enkele kaarten en een
beker (v.1464-88). De

1
2
3
4
5

WNT 7 2, 2569.
Ook andere voorstellingen voorziet Van de Venne van dit motto: cf. Plotter 1984, 86-7, nr.28.
Over de huwelijksgrisailles zie dl.III, B, hoofdstuk 3, §4.
Bovendien wordt ook Lubberts voorstel uit v.1610-1 in de marge afgestraft met de spreuk:
'Lichtelijck ghewaegt/ doet beswaerlijck verliesen'.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §1.
100 × 131 mm.; cf.Pluis 1987, 119 en Bol 1989, 133. De tekening werd gereproduceerd in
Bol 1982-4, X, 71, afb.129 en Bol 1989, 133.
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scène speelt zich wellicht nog af in de Grote Zaal van het Binnenhof. Dat - zoals
Stanton-Hirst beweert - het optreden van de kunstenmakers in de Kaatsbaan of in
de Pikeerschuur moet worden gesitueerd, valt uit de tekst in de Belacchende Werelt
niet af te leiden. Veeleer lijkt alles erop te wijzen dat de boeren zich nog steeds in
de Grote Zaal bevinden. In zijn studie over het Haagse toneelleven geeft Van Gelder
trouwens aan dat de Grote Zaal wel degelijk voor opvoeringen werd gebruikt. Zijn
gegevens i.v.m. opvoeringen in de Pikeerschuur of in de Kaatsbaan hebben
betrekking op de tweede helft van de zeventiende eeuw. Bovendien stemt de door
Van Gelder beschreven inrichting van Kaatsbaan en Pikeerschuur nier overeen met
Van de Vennes voorstelling. Ook Stanton-Hirsts suggestie dat de voorgestelde
'activities probably did not take place at once' hoeft niet met de waarheid overeen
te stemmen: tijdens de kermis kregen de verschillende groepen een plaatsje
toegewezen waarbij elke groep het nodige aantal kijklustigen voor zijn spektakel
1
trachtte te winnen .
De vertoonde kunstjes worden in de Belacchende Werelt op het nodige
satirisch-moraliserende commentaar onthaald. In moreel opzicht werden van oudsher
de joculatores (grappenmakers), de histriones (toneelspelers) en de scurrae
(hansworsten) gebrandmerkt als vertegenwoordigers van de laetitia saecularis; hun
2
uiterlijke kunsten zouden een innerlijke onstandvastigheid weerspiegelen .
Koorddansers stonden in een even slecht daglicht: hun halsbrekende toeren waren
een bron van ergernis en de nutteloosheid van de vertoonde kunsten kon in moreel
3
opzicht niet worden verantwoord . Roemer Visscher b.v. haalt uit tegen alle
'Guychelaers, Aessack-speelders, Koordt-dansers, en dierghelijcke dinghen meer'
omdat het hier gaat om 'konsten daer men sich aen verwondert' en die 'gheen nut
4
en schaffen tot het ghemeene besten' . Herhaaldelijk werd dan ook (o.m. van
kerkelijke zijde) tegen de aanwezigheid van kunstenmakers op de kermis heftig
5
geprotesteerd; soms leidde dit zelfs tot een verbod om op te treden . Het ongenoegen
blijft nog lang bestaan zoals blijkt uit deze uitlatingen in de Algemeene Hollandze
Kerk-mis (1672): 'tonneelspelen/ Koorde-dansseryen/ en meer diergelijke
ligtveerdigheden (...) zijn quade toevallen/ die tot het wezen van de Kermis niet
6
gehoren: en dat die quaad zijn zal niemand ontkennen' .
Toch is het opvallend dat de toon tegenover de vertoonde optredens in de
Belacchende Werelt vrij mild is. Slechts één keer wordt een vertoning, m.n. de
voorstelling door een koorddanseres, ronduit afgekeurd. Haar gedrag wordt door
Lubbert - het is niet duidelijk of zijn woorden hier dubbelzinnig moeten worden
7
opgevat - én door de glosse ('Winst ver-
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Stanton-Hirst 1978, 57-62 en Van Gelder s.a., 8, 16-8.
Suchomski 1975, 26-8.
Schotel 1868-9, dl.2, 311-2.
Visscher 1949, 144; eigen cursivering.
Van Deurzen 1978-9, dl.2, 48.
Algemeene Hollandze Kerk-mis 1672, 7.
'Klimmen' met betekenis van beslapen, was alleszins reeds in de tweede helft van de
zeventiende eeuw bekend (vgl. WNT 7, 4055).
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blindt schande') onomwonden als schandelijk gehoond: 'Op een touw een Vrouw
te springen? // Dat is nieuw, en onbeschaamt! // 'tWijve-klimmen niet betaamt'
(v.1654-6). In het licht van de ingetogenheid die de vrouw volgens Van de Venne
moest beoefenen, hoeft deze uitval geenszins te verwonderen. De optredens van
de andere kunstenmakers worden in de Belacchende Werelt nauwelijks met de
1
vinger gewezen : veeleer fungeren zij als aanknopingspunt voor verdere
moraliserende bedenkingen. Zo wordt de opvoering van de komedianten die in één
persoon 'wijs, en sot, en dul, Kort, en langh, en vuyl, en schoone' weten te 'verthoone'
(v.1640-2), geïnterpreteerd als een blijk van bedriegelijke schijn (cf. p.67, i.m.3) en
'lout're Toovery' (v.1644). Niet het toneelspel op zich, wel de schijn en het bedrog
die het in zich besloten houdt, liggen aan de basis van kritiek.
Een ander voorbeeld van een dergelijke wijze van moraliseren vindt men bij het
optreden van de aapjes in v.1664-88. Het vertonen van kunstjes met dieren was
een vast gegeven op de zeventiende-eeuwse kermis. Het haast menselijke gedrag
van apen stond immers garant voor amusement en verwondering: vgl. b.v. De
Brunes bemerking in zijn Emblemata:
'Wat vremder grimmatsen, wat oubolligher, en ongheloovelicker dinghen,
werden op Kermissen en Iaer-mercten, deur beesten en on-vernuftighe
schepselen vertoont? Om niet van Apen en Paviaenen te spreken, die
zoo wat schijnen te menschelen, en op onze gedaente te trecken (waer
deur oock zommighe droomen, dat het besworen, en vervloeckte
2
menschen zijn)' .
'Menschelen' doet zeker het tweede aapje uit de potsenmakersscène in de
Belacchende Werelt wanneer blijkt dat het 'Toebackje drinckt' (v.1688). Het rokende
aapje zorgt voor een discussie tussen Lubbert en Fijtje over de voor- en nadelen
van het tabakroken. Fijtje wijst voor zichzelf het roken resoluut van de hand
(v.1693-6). Satirische teksten en voorstellingen uit die tijd doen het voorkomen alsof
3
het niet ongewoon was dat vrouwen rookten . In Van Heemskercks Batavische
arcadia komt een 'onhebbelijk wijf' 'met een toback-pyp aen de mont' voor die een
gezelschap jongeren voor 'een pijpe smookx, en een dronckje soenwater' naar haar
herberg uitnodigt. Ook Quintijns Hollandsche Liis en Brabandsche Bely bevat een
4
uitval tegen rokende vrouwen . Voor Fijtje heeft het roken van tabak alles te maken
met 'stincken' en 'quijlen' (v.1706-8). Lubbert daarentegen verdedigt het
tabaksgebruik ('Goe Toeback is eten, drincken', v.1705) en wijst op de medicinale
krachten van het kruid (v.1709-16) terwijl ook in de glosse de heilzame werking van
tabak wordt aangehaald (p.70, i.m.5).
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Wel worden de diverse optredens als 'lichte-vreugt' en 'Tijdt-verquistingh [die] niet en deugt'
(v.1660) geduid.
De Brune 1970, 197. Ook Fijtje verwondert er zich in de Belacchende Werelt over dat
'nou een Beest Heyt schier Menssen list of geest!' (v.1679-80).
Brongers 1964, 193-7 en Schotel 1848, 56-8.
Van Heemskerck 1982, 20-2 en Quintijn 1629, dl.2, 196.
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Fijtjes en Lubberts dispuut over de voor- en nadelen van het tabakroken weerspiegelt
de heftige polemiek die o.m. in de literatuur uit het begin van de zeventiende eeuw
1
over deze nieuwerwetse gewoonte werd gevoerd . Ook in zijn overige literaire oeuvre
heeft Van de Venne herhaaldelijk en uitvoerig op dit gebruik gealludeerd: nu eens
stelt de dichter tabak voor als een roesmiddel, dan weer als een droge dronkenschap,
een al dan niet gevaarlijk genotmiddel, een vanitas-symbool of een nieuwigheid van
2
de modegek . In de Belacchende Werelt laat hij Lubbert tabak vooral verdedigen
vanuit de medicinale werking van het kruid. De toenmalige botanisch-medische
literatuur schreef tabak immers heilzame krachten toe. Het meest invloedrijke
geschrift in dit opzicht is Dodoens' Crvydt-boeck: zijn uitvoerige beschrijving van
het 'Bilsen-kruyd van Peru (..) of Taback' wordt b.v. in Ampzings Nederlandse
vertaling van Scriverius' Satvrnalia (over 'het gebruyk ende misbruyk' van tabak)
3
integraal overgenomen . Er stond o.m. in te lezen dat 'den rook (...) bequaem [is]
om den honger ende dorst te doen vergeten' (vgl. v.1705: 'Goe Toeback is eten,
4
drincken') . Ook de geneeskrachtige werking van dit hete en droge kruid dat de
vochtigheid van de ogen zou bestrijden (vgl. v.1709-12), vindt men in dergelijke
werken beschreven. Van de Vennes toevoeging in de marge waaruit blijkt dat de
'Oly' van de 'bloemen van de Toeback' genezend zou werken op 'quade oogen' en
'veele andere gestoote ofte gevalle leden-plaetsen', wordt eveneens in Dodoens'
tekst vermeld: een zalf op basis van tabak is goed 'om de schellen van de oogen
weg te nemen' terwijl 'Olie van Taback' bijzonder geschikt is 'om te suyveren/ ende
te ontdoen/ ende om te genesen alle oude kankerachtige/ ende voord-etende seren
(...) [en] vochtige tranende seren hoe quaed die ook mogen wesen'. En ten
overvloede stelt Dodoens nog 'dat sommigge hardbarige menschen in hunnen
ouderdom door desen roock hun by na verloren gesicht zomtijds wedergekregen/
ofte immers verscherpt hebben: so dat de gene die naulijkx door de brillen sien
5
konden/ sonder de selve wel ende klaerlijk gesien hebben' .
Dat Lubbert zich zo vertrouwd weet met de geneeskrachtige werking van tabak
komt bij Fijtje komisch over: zij bestempelt zijn gebrabbel als praat-
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Tot de oudere, maar nog steeds bruikbare studies over deze polemiek behoort Schotel 1848,
1-128 (met uitvoerige voorbeelden uit de Nederlandse literatuur en met een 'Lijst van schrijvers
over den tabak'). Een bibliografie over tabacologia vindt men ook in Bragge 1874. Tot de
meer recente studies behoren Brongers 1964, Elaut 1970 (vnl. over Neanders geschrift) en
de uitstekende studie over tabak in de Nederlanden van Roessingh 1976. Meer gegevens
over Van de Vennes uitlatingen over tabak vindt men in Van Vaeck 1986, 7-8 en Gaskell
1987, 123-7. Over het onderwerp tabak in literaire teksten zie Martens 1975, McFarlane 1982,
Knapp 1988 en ook Gaskell 1987 (daar o.m. m.b.t. de beeldende kunsten). Over tabak; als
vanitas-element in literaire teksten zie ook De Ligt 1970.
Vgl. Roessingh 1976, 92. Van de Venne schrijft over tabak in één van zijn Neepkluytjes uit
het Sinne-mal en (herhaaldelijk) in zijn Sinne-Vonck (cf. Van Vaeck 1986, 7-8) maar vooral
in het daaraan toegevoegde tweede deel, het Wys-mal.
Scriverius 1630, 13-22.
Scriverius 1630, 14. Vgl. ook met Van Beverwyck 1680, dl.1, 178.
Dodoens in Scriverius 1630, 18 en 21.
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jes van een 'Dommetoor' of 'Brabbel-bier' (dokter of barbier) (v.1720). Overigens
hoeft Fijtjes en Lubberts discussie over deze kwestie in een komisch-satirisch
dichtstuk niet te verwonderen: tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw
1
wordt het onderwerp een vast nummer in de boertige en satirische literatuur .

4. De kwakzalver
2

Tijdens de kermistijd, maar ook tijdens de gewone weekmarkten , komen heel wat
kwakzalvers en 'operateurs' met hun middeltjes en zalven naar Den Haag afgezakt
nadat ze bij de overheid een plaats op de kermis of de markt hadden aangevraagd.
Verschillende van dergelijke rekesten zijn bewaard gebleven. Zo krijgt Jan Moset
'operateur' op 4 mei 1633 toelating om zijn geneeskunst uit te oefenen tijdens de
3
Haagse kermis . En ook buitenlandse kwakzalvers doen Den Haag in kermistijd
aan: op 27 april 1646 consenteren de Burgemeesters en schepenen van Den Haag
aan Salvatore Diverne, 'Napolitaen', om 'geduyrende d'aenstaende kermisse met
syn tafel ende medicamenten (...) [te] mogen voorstaen, ter plaetse hem aen te
4
wijsen' . In de Belacchende Werelt is het de 'Vry-Meester kan-Al, van Pochen-hout'
die in een Hoogduits brabbeltaaltje zijn kundigheden als kwakzalver bij het publiek
aanprijst (v.2481-581). Kwakzalvers trokken van plaats tot plaats om hun
geneesmiddeltjes aan de man te brengen en hun bedrieglijke geneespraktijken uit
te oefenen. Deze rondtrekkende figuren genoten geen al te beste reputatie bij de
overheid die wel eens beperkende maatregelen nam om de toeloop van vagebonden
5
én kwakzalvers af te remmen . De literator Verstegen alludeert in zijn 'Character
van eenen Quacksalver' met humor op de voortdurende omzwervingen en de
frauduleuze handelingen van de pseudo-genezer: 'Hy weet datmen inde werelt
gheen blijvende stede en heeft/ ende daerom als hy de menschen in d'een Stadt
6
zoo veel bedroghen heeft als hy can/ dan treckt hy naer een ander' .
De kwaltzalversscène in de Belacchende Werelt wordt op p.99 geïllustreerd met
een gravure (naar Adriaens ontwerp) van Daniël van Bremden. De ontwerptekening
7
wordt bewaard in het Museum Catsianum van de Leidse Universiteitsbibliotheek .
Een boer leunt tegen een kist ter-

1

Vgl. b.v. in Starters latere editie van de Friesche Lust-hof (Starter 1627, dl.2, 34-8) of in Van
der Borchts Brusselse liedboek (Van der Borcht 1641, dl.2, 168-70). Vgl. ook de bemerkingen
van Gaskell 1987.

2

G.A., O.A., nr.47, fol.124 v , dd. 8 februari 1620.
G.A., O.A., nr.123, p.257, dd. 4 mei 1633.
G.A., O.A., nr.124, p.299, dd. 27 april 1646. Over de kwakzalvers in de zeventiende eeuw,
zie vooral Van Andel 1981 en de daar op p.XV-XVl en op p.148-51 vermelde literatuur.
Van Kappen 1965, 535. Vgl. ook met Irsigler e.a. 1984, 110-25.
Rombauts 1933, 214.
Inv. 1983, L2 (Pluis 1988, 78).
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1

wijl de kwakzalver, gekleed in een zwierig ruiterskostuum , hem aan het oog opereert.
Ondertussen berooft een even rijk geklede dame, de helpster van de geneesmeester,
de patiënt van zijn beurs. Het jongetje rechts kijkt zeer ostentatief op het
2
beurzensnijden - het is een vast motief op kwak-zalversvoorstellingen - toe. Op de
achtergrond rechts bemerkt men Lubbert en Fijtje. Achter de kwakzalver bevindt
zich een tafeltje (met de geneesmiddelen en het medisch instrumentarium) en enkele
vaantjes die de aandacht op het kraam van de kwakzalver moeten trekken: op één
van de doeken staat een kwakzalver afgebeeld die met de degen naar een doktersbul
3
wijst . Op de voorgrond links leunt een hansworst tegen een geopende kist. Hij moet
4
met zijn gekke streken, grappen en grollen het publiek naar het kraam lokken . Een
dergelijk tafereel werd door Van de Venne meer dan eens in beeld gebracht. De
kwakzalver en diens helpster (het zijn dezelfde als op de gravure uit de Belacchende
Werelt) vinden we terug op een grisaille uit 1631. De man opereert er niet aan het
oog maar trekt een tand bij een boer die ondertussen wordt bestolen. De tekstrol
op het schilderij spreekt voor zich: 'Lijdt en mijdt'; de zieke boer had veel beter zijn
5
tandpijn verdragen i.p.v. zijn toevlucht te zoeken bij een bedrieglijke kwak-zalver .
Ook andere kwakzalvervoorstellingen zijn van Van de Venne bekend gebleven:
telkens wordt het bedrog van de heelmeester aan de kaak gesteld en blijken de
6
toehoorders of de patiënt de dupe te worden van hun nieuwsgierigheid en naïviteit :
zo dient de banderol 'Alle baeten helpen' m.b.t. de prestaties van de kwakzalver
zeker met de nodige ironie te worden gelezen terwijl de tekstrol 'Bij het volck is de
neering' in de eerste plaats satirisch op de levenswijze van de rondreizende
heelmeester moet worden betrokken.
In de literatuur komt de kwakzalver steeds weer in een kluchtige, satirische context
voor: op het toneel is het bedrog van de kwakzalver waarmee hij de toehoorders
7
(meestal boeren) in de doeken wil doen, vaak het uit-gangspunt van de intrige . In
de Belacchende Werelt heeft Van de Venne
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Vgl. met de 'miles gloriosus' en het type van de 'Capitano' uit de Commedia dell' arte
(Stanton-Hirst 1978, 76-129).
Cf. Pleij 1975-6, 111 en Jurina 1985, 126.
Vgl. De Jongh 1967, 72 en Tot lering 1976, 87-9.
I.t.t. wat Te Winkel en Ornée beweren, is er op deze gravure wel degelijk een hansworst te
zien (Te Winkel 1914, 10 en Ornée 1970, 6; over de hansworst en zijn functie cf. Te Winkel
1914, 8 en Van Gils 1917, 20).
Plokker 1984, 178-80, nr.70.
Cf. Plokker 1984, 26-7, nr.2 en 73-4, nr.22 en een tekening in het Leidse prentenkabinet, inv.
nr.3560; niet van Van de Vennes hand is wellicht het paneeltje vermeld bij Plokker 1984,
188-9, nr.74. Over kwakzalvervoorstellingen in de beeldende kunst, zie o.m. Van Rijnberk
1914 en Jurina 1985.
Over het optreden van de kwakzalver in de literatuur, zie vooral Te Winkel 1914, Van Gils
1917 en Bredero 1971, 24-8 en de daar vermelde voorbeelden. Vgl. verder Coigneau 1980-3,
dl.2, 293, 445 en 543 en Pikhaus 1988-9, dl.1, 197-9; over de dokter-kwakzalver, zie ook
Thijssen-Schoute 1932.
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zich nauw bij de bestaande traditie aangesloten. De komische naamgeving
('Vry-meester kan-Al, van Pochen-hout') wijst niet alleen naar de voorgewende
deskundigheid maar ook naar de onbetrouwbare herkomst van deze
'hoogh-roemende Quets-Salver' (vgl. 'kan-Al' met het reeds in de zeventiende eeuw
1
bekende 'kanalje' ), terwijl ook de verwijzing naar de keisnijding in v.2539 ('Hastu
2
Scheur-buyck? grosser Steynen?') een traditioneel motief is . De onbetrouwbaarheid
van de man wordt doorzien - 'de Poff-kaack, die (...) meest quackel-leugens blaast'
(v.1735-6) - en de lezer wordt gewaarschuwd om de kwakzalver niet te geloven:
'Waer het met segghen te doen!' en ''tVolck wil bedrogen zijn' (p.99, i.m.3 en p.98,
i.m. 6). Ook het Hoogduitse koeterwaals van meester kan-Al mag dan al door de
realiteit van de vele Duitsers in de Hollandse republiek uit de beginjaren van de
zeventiende eeuw zijn ingegeven, de Duitssprekende dokter-kwakzalver heeft in
3
komische teksten o.m. via Coster en Bredero literair bestaansrecht verworven .
De scène met de heelmeester geeft Van de Vennes kermisboeren ook de
gelegenheid om te praten over zaken die maar weinig met het optreden van de
kwakzalver hebben te maken. Lubbert vraagt zich af of de kwakzalver 'niet een
Blaauwe Scheen' zou weten te helen 'Mit sijn Oly, Smout, en Salven' (v.2553-6).
Het wijze Fijtje weet hierop het antwoord waaraan uiteindelijk alle afgewezen vrijers
een boodschap hebben: 'Lijdsaemheyt is heel-saem Kruyt' (v.2564).

5. De Botte Slijper
Even buiten Den Haag 'ten eynde van't Noord-endt' (v.5994) ontmoeten Lammert
en Lubbert een 'Slijpers-Gast' (v.5990) die zich 'buyten de vermakelijcke Haeghsche
Vesten' in eenzaamheid heeft teruggetrokken 'om te rusten van 'twettelijck Werck'
(p.210). In de zeventiende eeuw genoten scharen- en messenslijpers geen goede
faam: herhaaldelijk worden zij in stedelijke verordeningen gelijkgeschakeld met
landlopers en boeven die onder het mom van kostwinning een zwervend en oneerlijk
4
bestaan leiden . Precies een dergelijke vagebond is een uiterst geschikte figuur om
(met de hulp van Lammert) de domme Lubbert te bedriegen en belachelijk te maken.
De wijze waarop dit gebeurt, geeft aanleiding tot een kluchtige scène die
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WNT 7 1, 1212.
Over dit motief zie Coigneau 1980-3, dl.2, 426-7 en de daar opgegeven literatuur op p.426-33.
Over de Duitssprekende kluchtfiguur, zie o.m. Bredero 1971, 24-8, Ornée 1970 en Alleman
1985, 65-7 en 72-86. Over het brabbeltaaltje als komisch element, zie ook Bredero 1979,
44-54; vgl. ook Van den Bergh 1972, 148-9.
Vgl. Van Kappen 1965, 535. Ook in de kunst worden zij gerekend tot de onmaatschappelijken
die uit de maatschappij dienen te worden verdreven (Vandenbroeck 1987b, 272). Vgl. ook
met Burchoorn 1641, 29: ''Tis een loos Volck dat in een onnoosel Straetjen Scharen en
Messen verkoopt'.
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1

Van de Venne in zijn schilderkunstige oeuvre herhaaldelijk heeft gevarieerd .
Ook al vindt Lubbert van zichzelf dat hij 'geslepe Saken weet' (v.5979), in zijn
woorden en handelingen tijdens en na het herbergbezoek laat hij zich kennen als
een domme en naïeve boer die last heeft van het 'Al te bot' (v.5983). Wanneer
Lubbert en Lammert vernemen dat de Botte Slijper 'kan spitsen' het 'Veel te Bot, //
Dat soo meenigh dingh verbrot' (v.6046-7) en iemand zelfs weet 'te slijpen, // Tot
de Leuter-Key verslijt' (v.6057-8), wil Lammert Lubbert van zijn botheid afhelpen.
Hij heft zijn gezel over de schouder zodat de Botte Slijper Lubberts keien uit het
hoofd kan slijpen en hem dus ook geslepen maken (v.6061-143). Al spoedig is het
drietal omringd door toeschouwe rs die in lachen uitbarsten 'om 'twonder doen'
(v.6109-19). Onder hen bevindt zich ook 'een jonge Mocke, // Met een Ionckheer
mooy gepluymt, // Die al 'tdrollig-dom beluymt' (v.6113-5): het zijn de traditioneel
afstandelijk toekijkende rijke burgers die zo vaak op boertige voorstellingen
2
voorkomen . Het komisch-burleske tafereeltje wordt op de begeleidende gravure
afgebeeld (p.215). De voortekening wordt bewaard in het Museum Catsianum van
3
de Leidse Universiteitsbibliotheek .
In feite kan de kluchtige scène worden teruggevoerd op de visualisering van een
bekende metafoor die reeds in Horatius' Ars Poëtica voorkomt: het slijpen van de
4
wetsteen staat er voor het scherpen van het verstand . Overigens is Van de Venne
hier minder origineel dan op het eerste gezicht wel lijkt: niet alleen vinden we een
gelijkaardige letterlijke uitbeelding van het slijpen van een hoofd terug in Albertinus'
5
embleemboek uit 1618, de Hirn-schleiffer , ook in talloze pseudo-realistische en
boertig-komische voorstellingen uit de zestiende en zeventiende eeuw worden
tongen of neuzen op de slijpsteen gelegd, verdrijft men in de distilleeroven de grillen
en fantasieën uit het hoofd van een dwaas of wordt een slecht hoofd hersmeed (cf.
6
de figuur van Lustucru) of zelfs door een vers gebakken exemplaar vervangen .
Verwant zijn ook de talrijke literaire en schilderkunstige voorstellingen van een
keisnijding waarbij het dwaze slachtoffer hoopt van zijn keien uit het hoofd te worden
7
verlost . Ook in de Belacchende Werelt komen de

1
2
3
4

Van Vaeck 1988, 108-9 en de daar vermelde literatuur.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 3, §2.
Pluis 1988, 78.
Horatius, Ars poëtica, v.304-5 ('Ergo fungar uice cotis, acutum // reddere quae ferrum ualet
exsors ipsa secandi'; 'laat ik dan maar de slijpsteen zijn, die zonder zelf te snijden ijzer scherp
o

5
6
7

maakt', Horatius 1980, 45); in dezelfde zin ook aangewend in Orisandt 1643a, *3v : 'Maer,
ghelijck de slijp-steen, bot zijnde, de bijle scherp maeckt; soo hoop ick dat door mijn reden
eenige dronckene Wereltlingen tot nuchtere Hemelingen sullen komen te worden'. In de
emblematiek komt het beeld van de scherpende slijpsteen herhaaldelijk voor: vgl. b.v. in Cats
1618, 50-1, embl.25 of in Cramer 1981, 172-3.
Zie hierover o.m. Van Gemert 1979, 594-605 en Larsen 1985.
Cf. hierover de literatuur vermeld in Van Vaeck 1988, 113, n. 32. Vgl. verder ook Vandenbroeck
1987, 50 en 52, Hazelzet 1988, Stalpaert 1965-6 en De Meyer 1964.
Coigneau 1980-3, dl.2, 426-33; zie voor de beeldende kunsten daarnaast ook Vanden-broeck
1987b, 312-4.
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motieven van de slijpsteen en de kei samen voor. De Slijper wil Lubbert immers
1
'slijpen, Tot de Leuter-Key verslijt' (v.6057-8) .
De Botte Slijper doet echter meer dan alleen maar Lubberts hoofd slijpen: hij
vergast de toeschouwers ook op een slijperslied (op de populaire zangwijze van
Bredero's bekende 'Boeren Geselschap') waarin hij het nut van de scharenslijper
aan de toehoorders uiteenzet. In zijn Tafereel van Sinne-mal had Van de Venne
een reeks gedichten bijeengebracht onder de titel 'Sinnighe Zeevsche slyper'
(p.73-84). De serie opende daar met een dedicatiegedicht voor Magdalena van de
Passe waarin Adriaen de Utrechtse graveerster dankt voor de hem toegezonden
kunst van haar hand (p.74); hierop volgt een 'Sinnighe slypers-liedt' (p.75-80) dat
telkens met een 'VVeder-liedt' van de vrouwelijke en de mannelijke omstaanders
wordt beantwoord (p.80-2). Een 'Aen-Spraecke tot Alle onghesleepen Luyden' en
2
een gedicht over 'De Slechte-Vouvve' (p.84) sluiten de reeks af . Bij het 'Slypers-liedt'
hoort een gravure waarop een slijper staat afgebeeld (afb.7). De man wordt omringd
door verschillende omstaanders die hij in zijn lied aanspreekt. Hij kijkt daarbij naar
de rijkgeklede en wat apart staande dame (wellicht Magdalena van de Passe zelf)
die de slijper een schaartje aanreikt. Het is niet uitgesloten dat dit gebaar een allusie
bevat op de 'cunst' waarvan in de dedicatie aan Van de Passe sprake is en waarmee
3
Magdalena Van de Venne zou hebben vereerd . Mogelijk gaat het dan om papieren
knipwerk waarvoor de ostentatief getoonde schaar werd gebruikt. Ook al is er in de
literatuur over Magdalena van de Passe niets bekend van knipwerk van haar hand,
toch moet men er rekening mee houden dat men wel weet heeft van knipwerk van
Magdalena's leerlinge Anna Maria van Schurman die de techniek wellicht van haar
4
Utrechtse leermeesteres had geleerd . Indien deze hypothese juist is, krijgt het
5
slotgedicht over 'De Slechte-Vouvve' in het Sinne-mal een bijkomende betekenis .
Het 'Sinnighe slypers-liedt' uit het Sinne-mal heeft als 'Stem-wijse' Bredero's 'Arent
Pieter Gijsen' en telt tweeëntwintig strofen. In str.1-3 stelt de slijper zijn ambacht
voor en in str.4-16 somt hij de verschillende beroepen op die van zijn diensten
gebruik maken. De volgende strofen (str. 17-21) spelen op de verschillende vormen
van slijpen waarvan de ambachtsman zich uitdrukkelijk distantieert. Zo heeft hij met
6
het slijpen van de 'schaeren van overscheerdery' (str.17) , met het sjiekere slijpen
van brillen of diamant (str.18) of met de leeglopende 'Straete-steenen-slijpers' (str.19)
niets te

1
2
3
4
5
6

Vgl. ook nog v.6097.
Cf. over deze gedichten en meer bepaald over de opdracht aan Magdalena van de Passe,
Van Vaeck 1989, 17-8.
Van de Venne 1623, 74.
Van der Stighelen 1987, 177-89.
Voor een andere duiding van het vererende toegezonden kunstwerk, zie Van Vaeck 1989,
17-8.
Van de Venne heeft het thema van de overscheerderij herhaaldelijk visueel uitgebeeld: cf.
hierover Plokker 1984, 246-8, nr.106.
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maken en zelfs voor het slijpen van 'bottemuylen' en 'leuter-keyeraers' blijkt zijn
wetsteen uiteindelijk niet geschikt (str.20). Evenmin is zijn gereedschap
verantwoordelijk voor de geslepenheid van hoofse vrouwen (str.21). De laatste
strofe alludeert op de naam van de adressaat: Magdalena van de Passe. Dergelijke
slijpersliederen heb ik in de literatuur voor 1635 niet teruggevonden. Later wordt
het 'Sinnighe Slypers-liedt' uit 1623 bewerkt door J. van Nyenborgh voor zijn 'Winckel
der Handtwercken'. De prent van een slijper wordt er voorzien van een 14-regelig
gedicht waarin de verschillende beroepen worden opgesomd die een beroep doen
op de diensten van de slijper. De opsomming van de verschillende beroepen is
1
onmiskenbaar op Van de Vennes slijperslied gebaseerd . Genologisch is het lied
uit het Sinne-mal wellicht nog het meest verwant aan de (soms uitge-breide) markt2
en verkooproepen, waarvan we verschillende specimina in het Sinne-mal aantreffen .
De scharensliep vinden we ook in de reeks visuele voorstellingen van het literaire
3
genre van de 'cri' en in de literaire roep zelf zoals b.v. in v.56 uit Van Breughels
4
'Ballade': 'Slijp Scharen en messen' . Vanuit dit genre kan dan de amplificerende
enumeratie in str.4-16 van de verschillende beroepen die van de diensten van de
slijper gebruik kunnen maken, worden begrepen.
Ook al kan men het slijperslied uit het Sinne-mal interpreteren als een hommage
aan Magdalena van de Passe, toch was dit beslist niet de enige intentie van het
lied. De 'Aen-spraecke tot Alle onghesleepen Luyden' (p.82-3) duidt het slijperslied
ook als 'jock, en boertigh spel' (v.4) en wijst erop dat 'onder jocken schuylt vvel yet
// Dat meer beduydet, als een niet' (v. 17-8). Ook het voorwoord tot het Sinne-mal
heeft het over dit surplus in de woorden van de 'Sinnighe Zeeusche-Slijper' 'die al
5
singende yder het sijne geeft' . Waarin de satire dan precies bestaat, valt af te leiden
uit het wederwoord van de mannelijke en vrouwelijke omstaanders. De toehoorders
voelen zich vooral door de woorden van de slijper in str.17-21 geviseerd: verzetten
de 'Vrouvve-luyden' zich met klem tegen elk verwijt m.b.t. geslepenheid, de
'Mannelijcke omstaenders' werden pijnlijk getroffen door de uitval tegen botheid,
luiheid en overscheerderij.
Het heeft weinig zin de hekelende impact van het slijperslied klakkeloos op de
nieuwe versie uit 1635 over te dragen. Toch heeft het lied uit 1635 zich duidelijk
geïnspireerd op de tekst uit 1623, waarmee het beslist meer dan alleen de wijsopgave
gemeen heeft. In de eerste drie strofen worden, zoals in 1623, de activiteiten van
de slijper beschreven en geeft de ambachtsman aan hoezeer de juffertjes voor hun
huishoudelijke taken van zijn diensten kunnen gebruik maken (str.4-7). De
daaropvolgende strofen

1
2
3
4
5

Van Nyenborgh 1659, dl.2, 90-1.
Cf. hierover dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 1.
Cf. Massin 1978, 33, 37, 45.
Van Breughel 1985, dl.2, 291.
o

Van de Venne 1623, *iijv , r.100; eigen cursivering.
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wijken meer van het origineel af. Na een overgangsstrofe (over het 'Onweetigh Sot')
somt de Botte Slijper (de volgorde is anders dan in 1623) de verschillende beroepen
op die van zijn stiel gebruik kunnen maken. In str.9 en 10 (het zijn twee volledig
nieuwe strofen) bijten de hogere standen met de 'Advocaten', 'Spitse Procureuren',
'Geleerde Doctoren', apotekers en drogisten de spits af. Daarop volgt de groep van
beroepen die met de kunstwereld in betrekking staan: 'Loffelijcke Geesten',
'Poëtelijcke Schilders', 'Platen-snijders', 'Beelt-houwers', 'Redelijcke Setters',
'Druckers', 'Boecke-binders', 'vergulders' en 'Alchemisters' (deze laatsten worden
omwille van hun nauwe band met de 'Gout-smits' nog bij de kunstenaars geplaatst).
Vervolgens maakt de slijper een overgang naar een volgende beroepscategorie:
'Nevens Konstenaren, gerieff ick Ambachts-lien' (v.6255). Tot de 'Ambachts-lien'
behoren dan o.m. de 'Timmer-luyden', 'Schrijn-werckers', 'Pelsers', 'Wevers',
'Schoene-makers', 'Koockers' en ook 'Dienst-maegden' (str.14-18). Van de Venne
heeft hier, anders dan in 1623, de verschillende beroepen en ambachten geordend.
Tot de sociaal laagst gewaardeerde categorieën behoren de als laatste opgesomde
'Veylsters van de Vissen' en de landarbeiders: de 'Maeyers' en de 'Maffers van de
Ploegen' (str.19). De 'Vryers' en 'Vrijsters' wier schaatsen door de slijper worden
gescherpt, pasten niet in deze indeling en werden als hekkensluiter in str.20
toegevoegd. Ook de slotstrofen zijn t.o.v. 1623 gewijzigd: elke allusie op Magdalena
van de Passe is verdwenen evenals de verwijzingen naar de geslepenheid van
meisjes en naar overscheerderij. In plaats daarvan wordt in v.6309-13 aan de nieuwe
scène met Lubbert gerefereerd:
Gy dan, Bott' en Dommen, laet-dunckig al-te-saem
Trantelt na de Wagen, dan vat ick u bequaem
By 'tgeen ick niet en schaem, ha aem!
Soo kenje doen Verstandt uyt-broen,
Ter eeren van dijn Naem.

Nieuw is ook dat de dichter boven elke strofe een woord in fractuur heeft
aangebracht. Achter elkaar geplaatst vormen die woorden een zin die aansluit bij
de betekenis van de slotstrofe (dergelijke kunstgrepen komen ook bij andere dichters
1
voor ): 'Kijckers: hoort hier dat goedt rondt met Reden wijst/ en wett'/ om te weten
wat plomp kan aerdigh spits maken tot ciersel voor 't Verstandt'. Het optreden van
de slijper is er, anders dan in 1623, vooral op gericht om de botte geesten te slijpen.
Met dit verschil in betekenis hangen ook de verschillen in de resp. gravures uit de
edities 1623 en 1635 samen: scherpt in 1623 de slijper de gebruikelijke voorwerpen
(afb.7), op de gravure in 1635 dient de botte Lubbert te worden gescherpt (p.215).

1

Vgl. b.v. Revius' 'Gebet der over-heerde Nederlantsche provincien om vrede ende verlossinge
vande Spaensche heerschappye' (Revius 1935, 150-2) en ook de beide anonieme gedichten:
'Boerenlitanie ofte klachte der Kempensche landlieden, over de ellenden van deze lankdurige
oorloge' en 'Vroomheid der landlieden ofte antwoord der krijgsknechten op de vorige
boerenklachte' (afgedrukt in Meertens 1942, 81-7).
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Tenslotte geeft de Botte slijper nog een hele reeks spreuken die bedoeld zijn om
'eenige Sinne-Koppen (...) op te scherpen' (p.220-3). Daarin wordt de Belacchende
Werelt vergeleken met een slijpsteen: 'De Ronde Belacchende Werelt is een
Slijp-Steen, voor de gene die oorsaeck hebben om deselve beschreyelijck te
be-omme-komen'. De gepresenteerde gezegden, de 'Wet-' en 'Neep-sprevcken',
hebben een sterk moraliserende en hekelende impact zoals de Slijper het zelf
aangeeft: 'Scharpt mijn Steen niet door het ronde, // Siet dan wett' ick met de Monde'
(v.6419-20). Bovendien wijst de prozatekst die op p.223 werd ingelast op het moment
dat de slijper zich uit de menigte terugtrekt, op het satirische en corrigerende karakter
van de spreuken: 'Alle die te sacht geraeckt zijn van de ronde Wett-Streken, die
sullen sich voort-aen voegen op het Spoor daer den BOTTE SLYPER, by
ghelegentheyt, noch eens met zediger manier van Fleemen sal op-scharpen; voor
dese mael is den ronden Draeyer bescheydelijck af-gescheyden'.

6. De optocht van de Haagse schutterij op de kermis
Tot de belangrijkste evenementen op de meikermis behoorde ongetwijfeld het
optrekken in groot ornaat van de schutterij. Tweemaal gaat Van de Venne uitvoerig
op dit kleurrijke gebeuren in. Wanneer Fijtje in v.3159-64 de kermis wil verlaten,
houdt Lubbert haar tegen en wil hij haar ertoe dwingen om het optreden van de
schutterij bij te wonen. Het meisje neemt dit niet en vlucht weg, terwijl Lubbert vol
enthousiasme de schitterende optocht beschrijft (v.3165-265). Op het amoureuze
vlak leert dit voorval dat een vrijster geen 'Vryer-wachter' is (v.3215) en dat een
vrijer zijn meisje nooit iets tegen haar wil mag opleggen (v.3271). Later legt Lubbert
aan Lammert uit in welke omstandigheden Fijtje is weggelopen. Al vlug hebben de
beide boeren het alleen nog over het spektakel van de schutters: terwijl Lubbert
over de Haagse schutterij vertelt, stelt Lammert hier een kermisoptreden van de
Delftse schuttersbende tegenover (v.5028-113).
Tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw kregen de schutterijen in
de steden een aantal specifieke taken toegewezen. In de eerste plaats handhaafden
de schutters de openbare orde en stonden zij in voor de militaire beveiliging van de
steden: om beurten verzorgden de verschillende rotten de dag- en nachtwacht,
hierin bijgestaan door de ratelwacht en de aangeworven huursoldaten. Ook bij
eventuele oproeren schakelde de stads-magistratuur haar schutterij in om de orde
te herstellen. Tevens werd op de schuttersvendels een beroep gedaan om (althans
met een deel van de manschappen) de troepen in de garnizoensteden aan het front
bij te staan. Talloze resoluties van de Haagse magistraat hebben dan ook betrekking
op het uittrekken van de schutterij ter 'bezettinge van de frontiersteden' (1622) of
1
duiden de schutters aan b.v. 'voor het uijttrecken naat Geertruijdenberch' (1629) .
Daarmast hadden de schutterijen als symbool voor de militaire

1

o

Cf. G.A., O.A., nr. 48, fol. 30 v , dd.14 september 1622, fol. 89, dd. 26 september 1624, fol.
o

107 v , dd.14 februari 1625 of nr. 49, fol. 91, dd. 5 augustus. 1629. Vgl. ook het verslag van
Michiel Vlack over het optrekken van de Goudse schutterij in 1629 bij de belegering van
's-Hertogenbosch (Keersmaekers 1985, 77-8).
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macht van het land en de weerbaarheid van de steden een representatiefunctie: bij
Blijde-Inkomsten van de vorst of bij de verwelkoming van belangrijke buitenlandse
gezagsdragers traden de schutters in volle wapenrusting aan. Verordeningen voor
de Haagse schutters, gepubliceerd n.a.v. dergelijke intochten, getuigen van de
1
koortsachtige bedrijvigheid waarmee deze officiële bezoeken werden voorbereid .
Tot de representatieopdracht behoorde tevens het 'ommetrekken' en de grote
wapenschouw tijdens de kermis. Elk jaar opnieuw werd dit gebeuren door de overheid
2
tot in het kleinste detail voorbereid en beregeld .
Voor haar leden recruteerde de Haagse schutterij voornamelijk uit de bemiddelde
3
burgerij . Zelf was Van de Venne tot 1648 lid van deze burgerwacht geweest: op
11 april van dat jaar vroeg en verkreeg hij (omwille van zijn leeftijd) vrijstelling van
4
alle tochten en wachten die hem als schutter waren opgelegd . In die tijd bestond
de schutterij uit vier vendels of compagnieën (elk met eigen onderscheidingstekens)
overeenkomstig de vier stadswijken in Den Haag. Elk vendel had zijn eigen
loopplaats: 'het eerste quartier, zynde het Oranje Vendel, had tot loop-plaats de
Markt; 2. quartier of Witte Vendel de Plaats; 3. quartier of Blaauwe Vendel de
5
Wevers-plaats; 4. quartier of Oranje-Blanje-Bleu Vendel de Kapels-Brugge' . De
vier vendels stonden onder leiding van een deken of kolonel, meestal een lid van
de stadsmagistratuur. Een compagnie werd aangevoerd door een Kapitein die werd
bijgestaan door de overige hoofdofficieren (hoofdman, luitenant en vaandrig) en
6
enkele sergeanten . Elk jaar opnieuw vaardigde de stedelijke overheid de specifieke
bepalingen uit met bettekking tot het optrekken en de wapenschouw van de vendels
7
op kermismaandag . De algemene richtlijnen lagen vervat in de generale ordonnantie
van 18 maart 1617:

1

2

3
4
5
6
7

Vgl. b.v. G.A., O.A., nr. 619, dd. 26 februari 1642 n.a.v. de intocht van de Engelse prinses,
dd. 21 augustus 1638 bij de intocht van de Franse koningin of dd. 2 november 1637 bij het
inhalen van de Prins van Oranje.
Een grondige detailstudie m.b.t. het Haagse schutterswezen is niet voorhanden. Het meest
uitvoerig is nog De Riemer 1739, dl. 1 2, 706-7 en dl.2, 436. Een uitstekend overzicht van de
verschillende schutterijen in de republiek en van hun betekenis en functie in de
zeventiende-eeuwse maatschappij vindt men in de tentoonstellingscatalogus Schutters in
Holland (1988). Zie hierin vooral de bijdrage van P. Knevel over 'De kracht en de zenuwen
van de Republiek. De schutterijen in Holland, 1580-1650' op p.36-53 met het literatuuroverzicht
op p.53. Meer gegevens m.b.t. de Haagse doelen, zie in deze catalogus op p.56-7, 73 en
341-5; over de Haagse schuttersstukken: p. 128, 260, 270, 386 en 394.
Schutters in Holland 1988, 40-1.
G.A., O.A., nr.124, p.327, dd. 11 april 1648 (zie ook Bredius 1915-22, dl.2, 379). De
dichter-schilder was toen bijna zestig jaar (vgl. Schutters in Holland 1988, 40).
De Riemer 1739, dl. 1 2, 707.
De Riemer 1739, dl.1 2, 706 en Schutters in Holland 1988, 40.
Dat het omtrekken telkens op maandag viel, blijkt uit de verschillende ordonnanties van de
opeenvolgende jaren: vgl. G.A., O.A., nr.619, dd. 18 april 1631, dd. 8 mei 1632 en 29 april
1645.
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'Dat alle meysche kermistijden op alsulcken dach als byde Magistraet sall
worden geordonneert ende den schutters by publicatie gedenunchieert,
by alle de schutteryen wapenschouw gedaen sall worden, ten waer de
magistraet alhyer t'selue nydt goet en vonden, ende sullen de respectiue
schutters jnt ommetrecken vandyen hen moeten vergulden nade
particuliere ordre alsdan te vercundigen, ofte t'commandement van haere
o

officyeren' (art. 52, fol.97v ).
'Ende sall nyemandt vande Schutters vant ommetrecken exempt syn,
dan Schoudt, Burgemeesters, Schepenen, Weesmeesteren,
o

vroetschappen, ende den Secretaris van sGravenhaghe' (art. 53, fol.97v ).
'Soo wye sich sonder verloff vande Magistraet absenteert ende nyet omme
en treckt, ten waer hy van huys ofte syeck waere, ende wel acht daghen
voort ommetrecken om notelycke affairen van huys geeyst waeren, sall
o

o

verbeuren een boete van zes ponden' (art. 54, fol.97v -98r ).
'Item soo wye jnt ommetrecken, nyet en hadt mit syn volle geweer
compleet, soo van stormhoet, als anders, sall verbeuren gelycke boete
als vooren, ten waere expres consent vande Magistraet, deecken, Cornel,
o

ende capiteijn daer onder hy sorteert' (art. 55, fol.98r ).
'Nyemandt sall vermogen jnt ommetrecken syn musquet ofte roer mit
scharp, proppen, pampyer, ofte yet anders te laden, ten eynde daer gheen
ongeluck en geschyede, op peyne van arbitraele correctie, ende een
o

boete van drye ponden' (art. 56, fol.98r ).
'Dat jnt ommetrecken vande Schutteryen, de toecomende reyse voor
trecken sullen, den deecken cornel met den Capiteyn vant Orange
vaendel, daer aen volgen sall het witte Vaendel, ende daer aen het Blauwe
ende lest het Orange, Blange, Bleu Vaendel, ende dan voort van jaer tot
jaer successiuelycken eerst sall optrecken een ander Vaendel te weeten
de naeste reyse het witte, ende dan voorts vervolgens by gebeurten, dat
den Capiteyn, die t'eene jaer voor, het ander jaer lest trecken sall moeten,
op peyne van hondert ponden byden Capiteyn vendrich hooftman ende
lieutenant, ende drye ponden by yder Schutter contrarie doende te
o

1

verbeuren' (art. 63, fol.99v ) .
De uitvoerigheid waarmee het optreden van de schutterij op de meikermis werd
beregeld, illustreert het belang van dit evenement voor het prestige van de stedelijke
overheid: meer dan de ingehuurde legers en de betaalde beroepssoldaten
symboliseerden de schutters de militaire macht van de jonge natie en van de stad
in het bijzonder. De belangen van die stad stonden evenwel vaak haaks op de
verlangens van de schutters die zich liever aan deze militaire verplichtingen
onttrokken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dar o.m. in 1631 (en ook in de
2
daaropvolgende jaren ) de Haagse magistraat het absenteïsme en het gebrek aan
militaire discipline met zware boetes probeerde in te dijken:
'Alsoo de Magistraet van sGrauenhage zedert eenige jaeren herwaerts
beuonden heeft, dat opde jaerlycxe wapenschouwen vande schutterien
alhier ver1
2

G.A., O.A., 612, dd.18 maart 1617.
Dezelfde richtlijnen werden steeds weer opnieuw uitgevaardigd: vgl. b.v. G.A., O.A., nr.612,
dd. 2 mei 1633, 1 mei 1634, 3 mei 1638, 2 mei 1639 en 26 april 1641.
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scheyde ongeregeltheden ende disordren werden gepleecht soo int
t'ommetrecken als te gaen inde gelederen daerinne een yegelyck by syne
o

Officier wordt gestelt, dat mede nyettegenstaende t lij ende liij articulen
vande ordonnantie vande schutterie ende publicatien dien aengaende
gedaen veele schutters sonder behoorlyck consent hun vande voors.
wapenschouw absenteeren, ende neffens andere schutters nyet om en
trecken, Soo est dat Schoudt, Burgem. Schepenen ende Regierders van
s'Grauenhage gekeurt, geordonneert, ende gestatueert hebben (...) dat
op maendach den vyfden May toecomende (...) een yder Schutter wie hy
zy geduyrende de clock opt Stadthuys geluyt zal werden twelck sal wesen
van halff seuenen tot half achten nuchteren ende bequaem zynde, eerst
voort logement van zyn Vendrich, ende daernae zal hebben te vervougen
opde Viuerberch alhier [m.n. voor het gebouw van de
St.-Sebastiaansdoelen], ende aldaer wesen voort ophouden vande voors.
clock elck met zyn complete geweer, als te weeten de picqueniers bouen
haer picken met haer voorste ende achterste morillons, ende zydgheweer,
ende de Musquettiers bouen haer mousquetten met haer bandeliers,
morillons ende zydtgeweer sonder dat yemandt wie hy zy oock die geene
die als hooffmans gedient hebben, ende nyet en zyn gecomen totten
ouderdom van tsestich jaaren, hun vande voors. wapenschouw sullen
mogen absenteren ofte afftrecken voor ende aleer t vendel gebracht sal
werden voort logement opde boete van twintich gulden, sal mede een
yegelyck schutter moeten volgen, ende naercomen soo int trecken voor
ofte achter, ende stellen vande gelederen den order die hun by den
Colonel, Capiteyns ende Officiers sal worden gegeven op pene van drye
guldens alles ter behouw vanden officier voor d'eene helff, ende d'ander
helff vande Schutterie, waarvoor de gebreeckigen paratelyckx sullen
werden geexecuteert.
Dat mede nyemandt vande schutters hem sal hebben te vervorderen te
schieten in eenige glasen tsy waer het soude mogen wesen ofte oock te
schieten naede vendels waermede die in eeniger manieren geschent
worden opde boete van sesenthien gulden, ende daerenbouen noch de
1
schade vande glasen ende vendels te sullen moeten vergoeden' .
De optocht zelf moet door de schitterende wapenuitrustingen en de archaïserende
2
kledij van de officieren een bijzonder spektakel zijn geweest . Het hoogtepunt van
3
de rondgang viel samen met het afvuren van de musketten en roeren . Een
overdreven aandacht voor een schitterende kleding, die door elke schutter zelf werd
4
bekostigd , schijnt zich in de loop van de zeventiende eeuw op een exuberante
manier te hebben gemanifesteerd: De Riemer klaagt erover dat
'men in laatere jaaren heeft gezien, dat de toerusting der hedendaagsche
Schutterye, hoe langs hoe meer na ostentatie van pronk en praal gelykent,
en niet zoo zeer tot manhaftige verrigtingen ten oorlog afgevaardigt te
zyn, als hunne krygskundige. wetenschap en sindelyke wapenhandel wel
5
schynt te willen brallen' .
1
2
3
4
5

o o

G.A., O.A., nr.612, dd.18 april 1631, fol.226 r -v
Schutters in Holland 1988, 47.
Schutters in Holland 1988, 235.
Schutters in Holland 1988, 40.
De Riemer 1739, dl.l 2, 707.
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In de Belacchende Werelt worden de schutters door Lubbert en Fijtje op het moment
1
dat ze de doelen op de Vijverberg verlaten , opgemerkt. Het boerenpaar was na
hun bezoek aan het Binnen- en Buitenhof langs de Kneuterdijk naar het Voorhout
2
geslenterd om via het Haagse Bos naar huis terug te keren . Meteen is Lubbert door
het gebeuren geheel in beslag genomen. Opgetogen beschrijft hij de pracht van het
spektakel en de kostbaarheid van kleding en wapenrusting, maar beklemtoont tevens
de dapperheid van de schutters en het belang van de schutterij voor de
3
krijgsverrichtingen en dus ook voor prins en vaderland (cf. v.3222-33 en 3242-53) .
Van de Venne lijkt hier in eerste instantie de functie van de schuttersoptocht, zoals
de stedelijke overheid die zag, te bevestigen. Toch moet men deze verzen ook met
de nodige ironie lezen: niet elke pronkende schutter zal zich op het slagveld even
dapper hebben gedragen. Het i.m.5 bij v.3242-5 b.v. kan dan ook dubbelzinnig
worden opgevat: ''t Zijn al geen Kocks die besmeerde Schorte-kleen dragen'. Het
relaas over de schutters wordt in een komische context gepresenteerd en gaat
vergezeld van nog andere lachwekkende elementen. Zo b.v. de heftige schrikreactie
van het domme Fijtje bij het afvuren van de musketten: 'Och! ick sou van 'tschricke
beve, // Al men Leedjes trille, siet!' (v.3171-2). Ook elders in Van de Vennes oeuvre
komt dit komisch motief voor. Op Adriaens schilderij van de Haven van Middelburg
(1613) zien we een rijke dame op een schip die ostentatief de oren dichthoudt bij
4
het salvo van een kanon . Nog komischer wordt het wanneer Lubbert het bange
Fijtje voorstelt haar aangezicht en bovenlijf te verstoppen door rok én onderrok als
een klok rond het hoofd te houden (v.3207-10). Lubberts opmerking ('Of me jou al
wat begeckt, // Denckt! je Leetjes zijn bedeckt', v.3212-3) getuigt van uiterste domheid
of van zijn zin voor ironie. De glossen laten alvast verstaan dat het meisje dan haar
achterwerk zou ontbloten: 'Deckje Geckje' en 'Wie hem verberget sonder noodt, //
Die wert van schande staegh ontbloot' (p.123, i.m.4 en 5). Een grappige uitwerking
hebben ook Lubberts woorden tot Fijtje op het ogenblik dat het meisje al lang is
weggevlucht (v.3254-63). De randnotitie voegt er even nuchter als toepasselijk aan
5
toe: ''tIs verlooren gepepen als de Vink het Net ontsnapt' .
Een komisch-satirische houding van de kant van de dichter t.o.v. de optocht van
de schutterij (voor zover die al niet schuilging achter Lubberts uitvoerige beschrijving
van de kleding van de schutters) ligt zeker aan de

1
2
3

4
5

'Hoor thans 't Schuttery gewoel! // Trecken noch eerst uyt den Doel' (v.3180-1).
'Laate wy na'tKneuter-Dijckje, // By 'tVoor-hout gaan om een kijckje, // En soo voort deur
'tBosch na Huys' (v.3162-4).
Vgl. meer in het bijzonder v.3222-3 ('braven [dappere] Cappiteyns'), p.124, i.m.l ('Vrome
Schutters // Goed' beschutters'), v.3430-3 ('Krijgh-beminners, // Taye Mans, of Alverwinners,
// As het op een Stormé gaat // Voor het Landt, en Prins, en Staat') of v.3243-5 ('Vyant-vegers;
// Die een Ruyter houwe staan, // As hy meent Haas-op te gaan').
Franken 1878, 45. Vgl. met afb.34 in Bol 1989, 49.
De tekst in de marge alludeert daarmee ook op het tierelieren van de fluit uit v.3253.
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basis van Lubberts en Lammerts gesprek over het optreden van de Haagse
schuttersbent in v.5028-113. Lammert heeft het daarbij over het ongeregelde
optreden van enkele lichthoofden in de schutterij die er maar op los schoten en
1
zichzelf ruimschoots van bier en wijn voorzagen , volgens Lubbert een oud zeer bij
de schuttersgilden (v.5038-51). Het optreden van de schutterij op de kermis wordt
door Lubbert en Lammert als een ongerijmde zaak bestempeld die men echter als
een blijk van 'mal' moet gedogen (v.5066-84). Het zijn precies dergelijke
ongeregeldheden en excessen die het stadsbestuur ten allen prijze wil verhinderen
en waarop o.m. Bredero in zijn boertig drinklied over de 'Haarlemsche drooghe
2
harten' zinspeelt .
Tenslotte besteden we nog even aandacht aan Lubberts en Lammerts uitvoerige
vergelijking van de Haagse en de Delftse schutters (v.5028-5113). De evaluatie in
deze verzen van de schuttersoptochten ter gelegenheid van de kermis in beide
steden heeft in de eerste plaats te maken met de verisimilitudo van het verhaal:
Lammert, afkomstig uit het dorpje Pijnakker bij Delft (v. 1066), is goed geplaatst om
wat meer te vertellen over de Delftenaars. Tegelijk speelt ook de stadsanimositeit
tussen Den Haag en Delft een rol. Tijdens de eerste decennia van de zeventiende
eeuw kwam het economisch expansieve Den Haag herhaaldelijk in conflict met de
handelsbelangen van het naburige Delft: de geschillen varieerden van onenigheid
3
omtrent de brouwnering tot het aanleggen van een vaarweg . De oorzaak van deze
tweespalt werd door sommige tijdgenoten helder ingezien. In zijn pamflet over de
Delfs-Haeghsche Twee-dracht schrijft de Haagse rechtsgeleerde Geul de oorzaken
van de twist in hoofdzaak toe aan de opkomst van Den Haag als handelsstad:
Die van 'sGraven-Hage noch niet opgheklommen zijnde/ tot de hooghte
van hare Nabuyren/ in groote/ sterckte/ gesagh/ ende authoriteyt van
publicque s'Lants bestieringe/ werden door exempelen / ende ommeganck
van anderen verweckt/ tot verhooginge ende verbeteringe harer staet/
ende trachten na een bysondere volmaecktheyde/ beyde in materie ende
4
forme' .
Het optreden van de schutterij ter gelegenheid van de kermis zal dan ook wel door
beide steden zijn aangegrepen om elkaar in rijkdom en macht de loef af te steken.
Er kunnen nog andere redenen zijn geweest waarom Van de Venne de Haagse
en de Delftse schutters tegen elkaar heeft afgewogen. In zijn satire 'tNoodsaeckelick
Mal (Den Haag 1624), een duidelijke navolging van Huygens' enkele jaren vroeger
verschenen Voorhout en Costelick mal (1622), had de Haagse arts Jacob
Westerbaen een aantal strofen in de mond van een Haagse vrijer gelegd waarbij
5
deze de Delftse schutters op de korrel neemt .

1
2
3
4
5

Ook de stadsmagistraat deed zijn beklag over dergelijke praktijken (cf. supra).
Bredero 1975, 161-6. Over de interpretatie van dit lied zie Bredero 1983, 264-5.
I.v.m. de brouwnering, cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §3, 1; over de onenigheid i.v.m. het aanleggen
van een vaart, zie Geul 1644.
Geul 1644, 5.
Vgl. hierover ook Boone 1988.
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Zijn woorden horen thuis in een passage waarin de satiricus de Haagse vrijers
tijdens hun schuttersoptocht op de meikermis ridiculiseert: de jongelingen trekken
op in groot ornaat onder het keurende oog van hun vrijsters die luidop commentaar
geven. Na de optocht pochen de jongeren over hun deelname aan het spektakel.
Eén van hen uit daarbij enkele schimpscheuten aan het adres van de Delftse
schutters:
Dirckjen, sal den eenen seggen,
Meugen niet de Delvenaers
Wel haer boxsens keumen leggen
By de hoofsche Hagenaers?
Kalver schieters sijn maer boeren
Alsse 'skermis komen uyt,
En se passen aen haer roeren
Als een Esel aen de Luyt.
'Ksagher eens een Vaendel trecken,
Hoor, Agnietjen, hoe ick voer,
'Ksagher soo veel lompe gecken
Met de loopen op haer schoer;
Ginder sou een Vrijer schieten
En 'tmusquet was niet gelaen,
Water, water, help doch gieten
Eer wy al te mael vergaen;
Herwaerts quamper drie marcheren
Die gelijck'lick leyden aen,
Mit se trocken aen de veeren
Saghmen vlam noch roock opgaen;
D'een en d'ander had vergeeten
'tLonck te setten op den haen,
d'Ander scheen noch niet te weeten
1
Dat de Pan most open staen .

Deze drie strofen uit Westerbaens poëem waren de Delftse schutters in het verkeerde
keelgat geschoten en er werd meteen gereageerd in een pamflet 'Ghestelt tot
Nootsaeckelicke verantwoordinge Der Schutteren van Delff. Teghen het
2
Nootsaeckelick-mal Van Iacob VVesterbaen' . In de opdracht 'Aen de E. Capiteynen,
Officieren ende Schutters der Stadt Delff' geven de auteurs van het paskwil lucht
aan hun verontwaardiging, niet alleen over het werkje van Westerbaen maar ook
over het gedrag van de Hagenaars: 'alsoo 'tselve [Westerbaens pamflet] (na ons
oordeel) by die van den Hage wert toegestaen, vermits het aldaer openbaerlick
ghedruckt, ende verkocht, als mede in andere steden versonden wort om te
3
verkoopen' . Westerbaen repliceerde met zijn 'Lege tonnen rasen meest' waarin hij
de Delftse pamfletschrijvers de mantel uitveegt en hen elke poëtische zeggingskracht
én

1
2
3

o o

Westerbaen 1624a, C2 r -v .
Caedimus 1624 (Knuttel 1978, nr.3566).
o

Caedimus 1624, [A] v .
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1

leesvermogen ontzegt . In dit pamflet stelt hij bovendien de Haagse schutterij resoluut
boven de Delftse:
(Haegje, wilt het my vergeeven
Soo 'k hier niet genoegh en schrijf
Voor u Schutters, voor u Helden,
Weynigh hoeft een schoone Bruyt, (...)
'Kwil geen quaed met quaed betaelen,
Maer waer vindmen Haegs gelijck?
'tSy je op haer goe geweeren,
'tSy je op haer vasten tret,
'tSy je op haer braeve kleeren
2
'tSy je op haer handen let .

In zijn uitgave van de Minne-dichten uit datzelfde jaar (1624) besloot Westerbaen
de zaken niet verder op de spits te drijven. Een verkorte versie van 'tNoodsaeckelick
Mal wordt in deze bundel opgenomen: de twaalf strofen (waaronder de drie gelaakte)
3
over de optocht van de schutterij werden stilzwijgend achterwege gelaten . In 1633
wordt de zaak echter opnieuw onder de aandacht gebracht van het (Haagse) publiek:
in zijn nieuwe editie van de Minne-dichten neemt Westerbaen de beknotte versie
van 'tNoodsaeckelick Mal op maar geeft in extenso de weggelaten twaalf strofen in
een 'Nota' achteraan met als commentaar: 'Dese volgende 12. verskens waren, in
4
den tweeden druck uytgelaten' . Westerbaens reactie tegen het Delftse pamflet
5
wordt eveneens in deze bundel gepubliceerd .
De zaak was na 1624 wellicht wat in de vergeethoek geraakt. Met de nieuwe
bundeling in 1633 (slechts enkele jaren vóór het verschijnen van de Belacchende
Werelt), en meer bepaald door de opname van de gewraakte teksten, kwam alles
evenwel opnieuw in de openbaarheid. Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat de
Hagenaar én schutter Van de Venne (van Delftse origine!) van de in die jaren wellicht
amusant geworden kwestie op de hoogte was. Opmerkelijk in dit opzicht is niet
alleen het feit dat de dichter in zijn Belacchende Werelt de Delftse en Haagse
6
schutters op een polemiserende wijze tegen elkaar afzet , maar ook het sterk
gelijkende woordgebruik in beide teksten. Net als in Westerbaens gedicht worden
de schutters bij Van de Venne als 'vryers' aangeduid (v.5090) en worden de Haagse
schutters 'Helden' genoemd (v.5054). Nog andere aanwijzingen maken een allusie
op Westerbaens 'tNoodsaeckelick Mal aannemelijk. Wanneer Huygens in 1622 zijn
Costelick mal publiceerde, was het woord 'mal' in de titel zeker

1
2

Westerbaen 1624b.

3

Westerbaen 1624c, C r -F3 r .

o

Westerbaen 1624b, B v .
o

o

4

Westerbaen 1633, D r -G2 r . De 'Nota' wordt afgedrukt op fol.[Q7] r -R v

5

Westerbaen 1633, R2 r -S3 v .
Vgl. v.5053-4: 'Trecken Delfse Poorters moyer // As de Helden van den Haagh?'. Vergelijk
verder ook met Lammerts bedenking in v.5104-7.

6

o

o

o

o

o

o
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niet gebruikelijk. Bij de lezer is Huygens' titel wel aangeslagen: in 1623 gaf Van de
Venne (onmiskenbaar in navolging van Huygens) zijn 'Tafereel van Sinne-mal' uit.
Adriaens voorwoord heeft daarbij haast twee pagina's nodig om de gehanteerde
titel toe te lichten en de bundel zelf bevat heel wat gedichten die eveneens op het
1
'mal' alluderen . Naar Huygens' 'Costelick mal' verwijst ook Westerbaens nauwelijks
twee jaar later gepubliceerde 'tNoodsaeckelick Mal'. Binnen deze context lijkt het
dan ook geen toeval meer dat Van de Venne in zijn Belacchende Werelt precies in
de passage waar Lammert over de optocht van de Delftse schutterij spreekt, de
beide boeren het optrekken van schutterijen in het algemeen als 'mal' laat
bestempelen (v.5079) terwijl ook de teksten uit de marge dit veelvuldig amplificeren
(p.178, i.m.3-7).
De veronderstelling dat Van de Venne met zijn evaluatie van het optrekken van
de Haagse en Delftse schutters aan Westerbaens tekst refereerde, is bijzonder
aantrekkelijk maar kan uiteindelijk niet worden bewezen. Wel is duidelijk dat Van
de Vennes tekst een bijkomende betekenis krijgt tegen de achtergrond van de
specifiek Delfts-Haagse tweedracht, van een (mogelijke) tweespalt tussen beide
schutterijen of van de polemiek rond Westerbaens geschrift. Daarbij doet het er
weinig toe of dit surplus ook door de intenties van de auteur kan worden
gelegitimeerd.

7. De trekschuit naar Delft
Aan het einde van hun kermisbezoek in Den Haag besluiten Soetje en Lammert
met de trekschuit van Delft naar huis terug te keren (v.6930-8). Het is de belangrijkste
en goedkoopste verbinding tussen de hofstad en het naburige Delft. In de jaren
1632-1647 kende het gebruik van de trekschuit in de republiek een ongemene
hausse o.m. als gevolg van een aantal innovaties en verbeteringen: de traditionele
mankracht op het jaagpad werd vervangen door de goedkopere trekpaarden terwijl
van overheidswege de uitbreiding van het bevaarbare waterwegennet werd
gestimuleerd. Bovendien werden de (frequente) afvaarten aan een strikt tijdsschema
gebonden en door de overheid gecontroleerd. De betrekkelijk lage kostprijs werd
voor de bootreiziger van Den Haag naar Delft bovendien nog gedrukt door de korte
afstand tussen beide steden: de zeventiende-eeuwse reiziger zou anders maar al
te vlug een voetreis verkiezen. In tijdsduur was er zelfs weinig verschil: de trekschuit
2
haalde amper een snelheid van zeven kilometer per uur . Van de Venne doet in zijn
Belacchende Werelt de verisimilitudo

1

2

Vgl. nl. de 'Vyt-roep Ofte Boel-coop Van Malle-pracht' (p.9-10), het 'Minne-mall Van
Dicke-Leendert, en Lijsje Teunis, met loncker Maerten' (p. 11-57) en het 'Kalle-mal, ofte
Dvbbel-praet, van Bouvven-stram, en Soetje-lam' (p.65-6). Later (in 1634) publiceert Van de
Venne ook zijn Wys-mal.
Over de trekschuit zie vooral de belangrijke economisch-historische studie van De Vries 1978;
vgl. daarnaast ook Francken 1942, 245-6, Zumthor 1959, 51-2, Morgan 1980 en Nieuweboer
1984, 52-61.
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dan ook geen geweld aan wanneer hij Lammert, die tijdens een tussenhalte de boot
had verlaten, eerst het vaartuig langzaam uit het oog laat verliezen (v.7522-4) en
de boer later bij de uiteindelijke aanlegplaats betrekkelijk vlug opnieuw laat opduiken
(v.7609-12).
Van de Vennes beschrijving van Lammerts en Soetjes bootreis (v.6977-7612)
geeft een vrij getrouw beeld van de historische werkelijkheid van de trekvaart. Bij
de vertrekplaatsen werd de orde gehandhaafd door een opziener die van
overheidswege werd aangesteld. In de Belacchende Werelt vinden we hem terug
in de figuur van Pieter Prangh, de 'Schuyt-voerders Toe-siender' (p.244). Zij waren
ervoor verantwoordelijk dat de schippers de gemeentelijke verordeningen m.b.t. de
trekvaart strikt naleefden. Ze inden van de schippers de tolgelden en reguleerden
de goede gang van zaken bij het vertrekken van de schepen (vgl. v.6995-7006,
v.7023-38 en 7041-8). Tevens bepaalden zij ook wie recht had op een kosteloze
1
reis (vgl. Pieter Prangh in v.7303: 'Drie man reken ick voor niet') . De boot zelf stond
onder de hoede van een zelfstandige schipper (in de Belacchende Werelt
Schuyte-Baes, mijn Hartje) die er uiteraard alle belang bij had om, alle uitvoerige
en gedetailleerde ordonnanties ten spijt, pas van wal te steken wanneer de boot
helemaal vol was. Van de Vennes relaas over de Schuyte-Baes die niet wil
2
vertrekken, ligt dan ook wellicht niet ver bezijden de waarheid . De schipper beschikte
over een helper aan de kant om de paarden te begeleiden. In de praktijk werden
hiervoor zeer jonge arbeidskrachten aangetrokken (cf. Holle Kees, de 'jonghen
3
Treek-Boef') . Op sommige plaatsen langs de vaart werd het verkeer gehinderd
door bruggen waarbij de lijn van het paard moest worden losgekoppeld en meteen
4
weer vastgemaakt: de boot voer daarbij gestadig verder (vgl. v. 7417-20) . Bij dit
maneuver zijn in de Belacchende Werelt enkele 'Schuyt-gedienstige Lijn-leyders'
behulpzaam. Deze 'gielende jonge Bedelaertjes' blijken echter vooral op een aalmoes
uit te zijn (v.7421-2).
Van de Vennes beschrijving van de trekvaart was zeker niet in de eerste plaats
5
gericht - zoals in sommige latere teksten het geval was - op een laudatio van dit
relatief confortabele en alleszins in de zeventiende eeuw bijzonder geapprecieerde
vervoermiddel, ook al had de dichter wel degelijk oog voor het belang van goede
reiswegen (vgl. b.v. zijn notitie in de marge op p.242: ''Tis een goet Lant daer men
6
aen en af kan raken') . Veeleer zal Van de Vennes verhaal over de trekschuit te
maken hebben met het feit dat tijdens de kermisweek heel wat kermisgangers van
de trekschuit gebruik

1
2
3
4
5
6

De Vries 1978, 132-3.
Over de schuitvoerder, zie De Vries 1978, 151-5.
De Vries 1978, 80.
De Vries 1978, 80.
Vgl. b.v. Franckens citaat uit de Batavia illustrata uit 1685 (Francken 1942, 245). Vgl. ook De
Vries 1978, 79.
De trekschuit komt als schilderkunstig motief wel meer voor in Van de Vennes oeuvre: cf.
Royalton-Kisch 1988, 270-1.
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1

maken. Tijdens de Haagse kermis werd het vaargeld trouwens gevoelig verhoogd .
Daarnaast was de trekschuit - verschillende getuigenissen hebben er expliciet op
2
3
gewezen - de plaats bij uitstek waar allerlei verhalen en roddels werden verteld
4
(cf. het verhaal van de Schuyte-Baes over het gevecht dat hij had meegemaakt ),
5
waar ook liedjes werden gezongen en waar alle rangen en standen voor de duur
van de vaart met elkaar in contact kwamen (cf. de ontmoeting van Soetje met Joncker
Meyndert). Het is dan ook niet verwonderlijk dat precies op de trekschuit de figuur
van Hans van der Haest, een koopman uit het Zuiden, in Van de Vennes
kermisverhaal wordt geïntroduceerd.

Hans van der Haest, vlijtigen Brabander (v.7133-276)
In v.7133 voert de dichter een nieuwe figuur met een veelzeggende naam ten tonele:
'By het bysondere Geselschap, inde ghewoonlijcke Haegsche Vracht-Schuyt na
Delff' heeft zich m.n. 'eenen aensienlicken Singjoor Hans vander Haest, gebooren
vlijtigen Brabander' gevoegd. De man manifesteert zich als het prototype van de
gewichtige, invloedrijke Hollandse koopman van Zuiderse origine: bekend met de
6
groten der aarde , op de hoogte van de belangrijke buitenlandse handel die de
republiek welvarend maakte, en vertrouwd met de moderne manier van
7
handeldrijven . Zo weet hij - en hij volgt hierin de modieuze Italiaanse manier van
8
boekhouden - dat 'Kredit moet bay Debit blaycken' omdat men anders nooit
'Sommen [kan] kraygen in Balans' (v.7145-8). Zijn schets van de bijzonder
winstgevende internationale handel (v.7220-42) weerspiegelt de situatie uit de
dertiger jaren: de handelssteden die door de koopman worden opgesomd, vormden
toen de pijlers van het uitgebreide en wijd vertakte handelsnet in Europa met Holland
9
als centrale zenuwknoop en belangrijkste stapel- en doorgeefmarkt . Van der Haests
etalering van de rijkdommen die

1
2
3

4
5
6
7
8
9

De Vries 1978, 121.
De Vries 1978, 114.
Talloze politieke praatjes uit de pamflettaire literatuur worden dan ook op de trekschuit
gesitueerd: cf. b.v. het Heerlings Schvyt-praatie (1637, Knuttel 1978, nr.4531), het
Schuyt-Praatje Tusschen vier Personen, varende van Delf op Leyden (1658, Knuttel 1978,
nr.8017) of Het Haeghse Veer-Praetje (1664, Knuttel 1978, nr.8966). Vgl. hierover Le Francq
van Berkhey geciteerd in De Vries 1978, 115.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4, §2, 5.
Vgl. de titels van sommige liedboekjes als b.v. 't Hoorns vermaeck'lijck Treck-schuytje (Hoorn
1663) (Scheurleer 1977, 173).
Vgl. nl. v.7182-3: 'Kick ben Singjoor Hans geheten, // Die sayn Hooghayt dient te Hooff'.
Vgl. v.7220-44, v.7139-48 en 7215-9.
Vgl. over deze Italiaanse manier van boekhouden Van Dillen 1970, 5-6.
De belangrijke Hollandse handelssteden fungeerden als een soort doorgeefluik waarbij de
handel op de Oostzee en met de Baltische staten hout en graan via Holland versaste naar
de Zuideuropese staten die op hun beurt o.m. edelmetalen, zijde, wijn en zout naar het
Noorden verscheepten; ook in oost-west-richting werd een gelijkaardige uitwisseling via de
Hollandse republiek uitgebouwd: via Holland ontving Engeland zijn hout- en graanvoorraden
en voerde het laken uit (cf. hierover Van Dillen 1970, 15-107).
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de koopman uit de betrokken steden weet te halen, draagt niet altijd de goedkeuring
van de satiricus in de marge weg. Zelfs Hans' laudatio van Hollands rijkdom 'Neer-landt, oock heeft rayck Gebieden, // Vulte bay gallante Lieden' (v.7245-6) wordt in de marge van een droge kritische noot voorzien: 'Het staet te besien'. Vooral
de geldzucht (avaritia) en de onstandvastigheid van de handel, de traditionele
ingrediënten in de satire op de koopman, moeten het daarbij ontgelden: 'Daer Munt
1
klinckt leent men Gehoor/ en Handen/ en Voeten' en 'Wis ende Mis // In Steden is' .
Ook de verwaandheid, de zelfingenomenheid en de pocherij van de Brabander, de
wijze waarop hij zich kleedt, zijn agressiviteit en zijn taalgebruik worden duchtig op
2
de korrel genomen .
Met deze snoevende en drukdoende koopman uit het Zuiden introduceerde Van
de Venne in zijn Belacchende Werelt een komische figuur die in grote trekken aan
3
het in de comedie vaste type van de pochende praalhans beantwoordt . Tot het
komische karakter van dit personage droeg beslist ook het Antwerps gekleurde
4
taaltje van de koopman bij . Hoewel het hier gepresenteerde type van de immigrant
én succesvolle zakenman van Zuidnederlandse afkomst in de dertiger jaren zeker
5
geen anachronistisch verschijnsel was geworden , gaat het bij het personage van
Hans van der Haest toch in de eerste plaats om een literair verstard type dat
grotendeels terug te voeren valt op hét succesnummer uit Bredero's komische
toneelwerk, m.n. de figuur van Jerolimo uit Bredero's in die jaren nog vaak herdrukte
6
en opgevoerde Spaanschen Brabander . De Vlijtigen Brabander heeft zeer veel met
zijn Amsterdamse soortgenoot gemeen. Beiden geven zich uit voor drukbezette
kooplieden die slechts denken aan hun 'Besonjes' en 'Negocy', aan 'Kredit' en 'Debit',
7
'Wissels' en 'Bancqroet' of aan 'Schayven grof en fayn' . In zelfingenomenheid en
8
eigenwaan t.o.v. de Hollandse 'Botte-kroesen' of in praalhanzerij en modezucht
9
hoeven ze voor elkaar niet onder te doen en het Antwerpse dialect van beiden
draagt in niet geringe mate bij tot het decorum, de satire en de komiciteit van het
10
11
werk . Anders dan bij Bredero's meer uitgewerkte personage Jerolimo werd de
figuur van Hans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

p.253, i.m.2 en 1. Vgl. ook met i.m.3 en 4 en met i.m.1 en 8 van p.252. Vgl. b.v. ook met
Visscher 1949, 108 en 115.
Cf. v.7179-84, 7175-6, 7201-9 en 7173-4 en de daarbij horende teksten in de marge.
Zie Boughner 1970.
Over de komiciteit van dialecten in kluchten en komedies, zie o.m. Verdenius 1927.
Briels 1978, 11 en Van Dillen 1970, 11-2.
Vgl. nl. Stutterheim in Bredero 1974, 116 en Oey-de Vita e.a. 1983, 48 en 175.
v.7135, resp. 7139, 7145, 7215, 7217 en 7228. Vgl. b.v. met Spaanschen Brabander 1974,
173, v.274-5, 208, v.691-3, 288, v.1847-8 of 289, v.1851-6.
v.7157; vgl. b.v. met Bredero 1974, 167, v.207 of 269, v.1584. Over deze tegenstelling tussen
de Brabantse pocher en de Hollandse botterik in de literatuur, zie o.m. Briels 1985.
v.7201-9; vgl. met Bredero 1974, 192-5, v.488-515.
Vgl. over de functie van dit taalgebruik bij Bredero, Keersmaekers 1970, 49-61 en 67.
Het uitgewerkte karakter van Jerolimo wordt door Stutterheim beschreven in Bredero 1974,
59-72.
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van der Haest bij Van de Venne evenwel herleid tot het type van de snoevende
koopman wiens gedrag op de nodige, vaak ironiserende en moraliserende
bemerkingen wordt onthaald.

1

§ 2. Zigeuners en bedelaars als marginalen

1. Zigeuners
Nadat Lubbert en Fijtje de Grote Zaal hebben verlaten, bemerken ze in de verte
2
een. troepje zigeuners. Deze vreemdelingen (traditioneel 'Heydenen' genoemd )
willen Fijtjes hand lezen en geven vervolgens niet minder dan 66 vreemdsoortige
raadgevingen of pseudo-wijsheden en zelfs een hele reeks met spreukachtige
gezegden - vergelijkbaar met de spreuken van de botte Slijper - ten beste. Hiervoor
worden de zigeuners met wat geld beloond (v.1797-2479). Het optreden van de
zigeuners en hun uitgebreide verzameling huis-, tuin- en keukengezegden zijn in
meer dan één opzicht opmerkelijk. In het onderstaande besteden we eerst aandacht
aan Van de Vennes beeld van de zigeuners op de Haagse kermis, vervolgens aan
de vreemdsoortige reeks raadgevingen; de tweede serie spreuken komen in het
volgende hoofdstuk ter sprake.

a. Zigeuners in de Belacchende Werelt
Tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw genoten de zigeuners in de
Nederlanden zeker geen gunstige faam. Werd hun aanvankelijk nog enige
bescherming verleend, in de loop van de zestiende eeuw was de houding van de
lokale bevolking grondig veranderd en nam de overheid strenge maatregelen zodat
zigeuners zich niet meer in de steden konden ophouden, laat staan vertonen.
Rondzwervende misdadigers van allerlei slag hadden zich immers gemengd onder
de zelf ook niet steeds onschuldige zigeuners. De 'Heydenen' werden met bedrieglijke
praktijken bij het handlezen of met oneerlijke handel geassocieerd en met zwaardere
misdaden als diefstal, roof en de vorming van criminele benden. In het begin van
de zeventiende eeuw was de argwaan zo groot dat de (geenszins massale)
aanwezigheid van zigeuners niet meer werd getolereerd. De 'Heydenen' - nu met
landlopers, vagebonden en boeven gelijkgesteld - worden met telkens nieuwe
bevelschriften verbannen en zelfs met grootscheepse klopjachten opgejaagd. Zo
bepaalt een nog in de zeventiende eeuw uitgevaardigd plakkaat dat

1

2

Dat andere marginalen zoals b.v. de kwakzalver of de slijper hier niet samen met de zigeuners
en de bedelaars worden behandeld, heeft ermee te maken dar in de Belacchende Werelt
veel scherper tegen de zigeuners en bedelaars wordt uitgevaren dan tegen de andere
marginalen.
Over de naamgeving van de zigeuners, zie Van Kappen 1965, 99-109.
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'geene Heydenen, Egyptenaren ofte diergelijcke Landtloopers inde landen
van Hollandt ende West-Vrieslandt moghen komen ofte blijven, op peene
dat sy daer over voor de eerste reyse openbaerlick gegeeselt ende uytte
landen van Hollandt ende Vrieslandt gebannen, voor de tweede reyse
andermael gegeesselt, gebrantteyckent, ende opte galge uytte
1
voorschreven Landen gebannen sullen worden' .
Dergelijke interventies weerden de zigeuners uit de stad en verdreven hen naar het
platteland.
De aanwezigheid van Heydenen op de Haagse kermis, zoals de Belacchende
Werelt het voorstelt, stemt grotendeels met de gegeven schets overeen. De ronduit
negatieve commentaren van Fijtje en Lubbert vertolken het gangbare wantrouwen.
De zigeuners worden door de boeren vol verachting aangeduid als 'vreemt gespuys'
(v.1803), 'Vuylen' (v.1809) of zelfs als ''t onsuyver' (v.1829) dat uit het land moet
2
worden verdreven . En ook de Heydenen gedragen zich zoals het van hen werd
verwacht: ze hebben zich enigszins verdekt opgesteld en trachten de boeren te
3
lijmen om hen tegen betaling de hand te lezen . Wel is het vreemd dat Lubbert in
v.1885-94 de 'Heydenen' uitvoerig van kinderroof beschuldigt:
Wort een Kindt op straat gestolen,
'tArme Wicht moet loope dolen
Van sijn Ouwers en Geslacht,
'tWort tot slaverny gebracht!
As het komt tot rijpe jaren,
Moet het oock mit d'Ouwe Vaaren!
Ach! 'tonweetigh goedt-mans-Kindt
Moet dan leven inde windt!
Wee! die gaan bezielde rooven!
Wee! die Vaar en Moer bedrooven!

Deze aantijgingen stemmen niet overeen met de vergrijpen waarvan zigeuners
4
doorgaans werden beticht . Wellicht gaat Van de Venne hiervoor terug op Cats'
bewerking van de door Cervantes beroemd geworden novelle over het huwelijk
tussen een edelman en een vermeend zigeunerkind dat in haar jeugd door zigeuners
was geschaakt. Cats' versie van dit 'Selsaem Trougeval' vindt men terug in de bundel
5
Trou-ring . Ook al werd dit boek pas in 1637 gepubliceerd, Cats had het dichtwerk,
waarvan Van de Venne één

1

2
3
4
5

Hollandts Placcaet-boeck 1645, 204, zie ook 425-8. Over de zigeuners in Nederland
zie vooral het standaardwerk van Van Kappen 1965 en verder ook het oudere werk
van Dirks 1850; vgl. ook Schama 1988, 593-4. De reactie op en de maatregelen tegen
de zigeuners hadden in de omringende landen een gelijkaardig karakter: vgl. Hohmann
1981, 13-47, Irsigler e.a. 1984, 167-78 en Geremek 1992, 220-3.
Vgl. ook v.1873-6.
Vgl. v.1806-10 en 1817-20.
Dit blijkt althans uit de resultaten van Van Kappens onderzoek (Van Kappen 1965, 527-48).
Cf. hierover Vieu-Kuiks inleiding tot Cats 1980. Cats' verhaal was erg succesrijk: zie hierover
Willems 1986.
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1

van de mede-illustratoren was, in 1633 reeds zo goed als klaar . Van de Vennes
schets van de roof door de zigeuners loopt opvallend parallel met Cats' verhaal van
de schaking:
Sy [de zigeunervrouw Maiombe] stal eens seker kint te midden opter straten,
Dat uyt een edel huys daer eensaem was gelaten, (...)
Sy geeft haer metten buyt in onbekende vlecken,
En waer het onguer heir genegen is te trecken.
Doch wat de moeder socht, en waer de vader schreef,
2
Men hoort niet hoe 't haer gingh, of waer het meysje bleef

Van de Vennes verhaal over het optreden van de zigeuners heeft duidelijk
3
moraliserende intenties bestemd voor een gevarieerd publiek . In de eerste plaats
dient de burger zich te hoeden voor elke omgang met deze 'schraale Neten' (v.1873)
die aan de hand van leugens geld trachten af te troggelen, en waarschuwt de dichter,
zoals Cats, er herhaaldelijk voor om enig geloof te hechten aan waarzeggerij en
4
leugenachtige chiromantie-praktijken . Tevens houdt het gedrag van de
zigeunervrouwen (en in dit opzicht sluit de scène met de Heydenen aan bij de
Belacchende Werelt als belerend betoog voor jongren en gehuwden) een negatief
didactisch exempel in. De vrouwelijke Heydenen 'die loope schooyen, // En de
Schaamte van heur gooyen' (v.1881-2), overtreden de normen die Van de Venne
het zeventiende-eeuwse burgermeisje of de burgervrouw voorhield: 'Als een Vrou
eene

1
2

3

4

Cf. Ten Berge 1979, 116. Over Van de Venne als illustrator van de Trou-ring, zie Bol 1982-4,
X, 72 en Bol 1989, 135.
Cats 1980, 33-4, v.17-32. Daarnaast kan men nog op andere gelijkenissen wijzen. Het jonge
zigeunermeisje wordt er vooral in getraind om 'aen de losse jeught geluck te konnen seggen'
(Cats 1980, 35, v.82; vgl. met de Belacchende Werelt waar de zigeuners de jonge boeren de
toekomst willen voorspellen). Met de vreemdsoortige raadgevingen in Van de Vennes
zigeunerscène kan men ook de volgende verzen uit Cats' verhaal vergelijken: 'Sy [het
zigeunermeisje] wijst een vrijer aen, wanneer hem staet te paren, // Een vrijster ofse veel of
luttel heeft te baren, // En ofse by den man sal wesen liefgetal, // Dan of hy buyten haer syn
lust gebruycken sal' (Cats 1980, 37, v.117-20). Vgl. ook nog Fijtjes vraag 'Wie sel dan mijn
Breugom wesen?' (v.1846) met v.137 uit Cats' verhaal: 'Als haer een juffer vraeght, wat man
haer staet te trouwen'.
Mogelijk moet men de scène met de zigeuners ook situeren binnen de aanvankelijk in
humanistische kringen sterk aanwezige etnografische interesse (die een moraliserende didaxis
niet uitsluit) voor zigeuners; vanuit de Belacchende Werelt kan deze hypothese evenwel niet
worden bevestigd (cf hierover Vandenbroeck 1987, 28-34; vgl. ook Cuttler 1984). Over de
(etnografische) belangstelling van de humanisten voor zigeuners, zie b.v. Ruch 1986. Vgl.
verder ook Cats 1980, 88-92: via humanistische bronnen peilt Cats naar de oorsprong van
de zigeuners en het voorkomen van Heydenen in Europa.
Vgl. v.1803-4, p.73, i.m.5, v.1809, v.1818-26, p.74, i.m.2, v.1835-6, v.1853-6, v.1857-63,
v.1869-78, p.76, i.m.1 en 2, v.2246-7 en p.89, i.m.5. Ook in de dialoog tussen Philogamus
en Sophroniscus die het door Cats' beschreven 'Selsaem Trou-geval' omringd, wordt de
chiromantie uitdrukkelijk negatief geëvalueerd (Cats 1980, 88 en 103-4). Ook elders in de
zeventiende-eeuwse literatuur wordt de waarzeggerij en het handlezen gehekeld: vgl. b.v.
Beaumont 1843, 93 en Burchoorn 1641, 81.
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1

voet uyt den Huyse loopt/ // soo staptse hondert voeten uyt haer Eer!' . Zelfs Lubberts
verhaal over de kinderrovende zigeuners wordt uiteindelijk aan een belering voor
vrijers en vrijsters dienstig gemaakt. Fijtje Goris verbindt Lubberts aantijging met
bedenkingen over jonge kerels die, zonder toestemming van de ouders, er 'mit een
Vrijster' vandoor gaan of die ongeoorloofd hun meisje van de maagdelijkheid beroven
2
(v.1905-20) .

b. De raadgevingen van de zigeuners
De 'Leer-woorden' van de 'Heydenen' zijn niet geheel van Van de Vennes eigen
vinding. Voor zijn verzameling van meer dan zestig raadgevingen, verklaringen van
voortekens en remedies van allerlei aard - we hebben ze in deze paragraaf
gemakshalve genummerd - maakte de dichter gebruik van een Nederlandse editie
3
van Die Evangelien Vanden Spinrocken . Vgl. b.v. r.1974-8 uit de Belacchende
Werelt met de overeenkomstige passage uit het Spinrokkenevangelie:

Belacchende Werelt: 'Liefde-dragende Meyskens moeten haer wachten
van heete melck te slocken uyt een aerde Pot ofte Panne; want het soude
regenen als sy de Bruydt waren, ende komen oock lichtelijcken te trouwen
met een moeyelijcken Man. ô jae dan!'
Spinrokkenevangelie: 'Ick sweer v ghelijck deuangelie als een meysen
van costumen gaerne eet gesoden melc in die panne oft aerden potten/
dattet regenen sal als si die bruyt is ende sy crijcht gaerne eenen
ongenuechlijcken man ende haer gebuert geerne dat di dicwils beclat
4
gaet ende onbereyt' .
Een enkele keer heeft Van de Venne aan een andere 'secreten'-verzameling, m.n.
5
een latere editie van de zestiende-eeuwse Sack der Consten , ontleend. Vgl. m.n.
r.1996-2001 met de uitgave ca. 1590 van Den Nieuwen Sack der Consten:

Belacchende Werelt: 'Willen fiere Sloren, die bruyn en kael-hayrigh zijn,
frayer worden, soo moeten sy't Aensicht wassen met witten Wijn, daer
Rosemarijn in heeft gesoden; want Konst helpt de Natuyr: maer eygen
eygentheyt is schoon genoegh. Dat is voor de leelijcke een streeck op
rekeningh'.
Sack der Consten: 'Om schoone verwe te crijghen. Siedet die blaederen
van Rosemareijnen in witte wijn, hier mede wasschet v aensicht, wijn
brauwen,
1
2
3

p.76, i.m.4; vgl. ook met i.m.5: 'Vrouw // houw // Bouw'.
Ook bij Cats gaat het om een 'Trou-geval'.
Over dit werk zie vooral Boekenoogens commentaar bij zijn facsimilé-editie van een
vroeg-zestiende-eeuwse uitgave van de uit het Frans vertaalde tekst (Die Euangelien Vanden
Spinrocken 1910, 1-14); zie verder ook Debaene 1977, 268, en vooral Pleij 1977, 40-1, Pleij
1983, 180 en 213, Löwensteyn 1987, 136-46, Vandenbroeck 1987 b, 209-10 en verder ook
Die evangelien van den Spinrocke 1992. Voor een wetenschappelijke editie van het Franse
origineel zie de uitgave van M. Jeay: Les évangiles des quenouilles 1985. Vooral de studies
van Jeay hebben het onderzoek van de Franse versie een belangrijke impuls gegeven: zie
Jeay s.a., Jeay s.a. b en Jeay 1982 en de daar vermelde literatuur.

4

Die Evangelien Vanden Spinrock s.a. c, maandagevangelie, kapittel 10, fol.[B]v .
Den sack der consten 1940 (zie hierover Debaene 1977, 262) en Den Sack Der Consten s.a.

5

o
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ende baert, soo sult ghy een schoon verwe crijgen, ende daer hayr wt
1
gevallen is, sal weder Hayr wassen als te voren' .
Zelf had Van de Venne in zijn tekst enigszins de herkomst van de raadgevingen
onthuld door Fijtje Goris de stroom 'duydelijcke Leer-woorden' van de
zigeunervrouwen te laten afdoen als 'Lessen uyt een spinne-rocken' (v.2261).
De tekst van Die Evangelien Vanden Spinrocken - het was oorspronkelijk een
Franse bundel - presenteerde het verslag van een secretaris over zes vertelavonden
ten huize van Maroie Ployarde waarbij telkens een andere vrouw haar gezellinnen
vergastte op een reeks raadgevingen en verhaaltjes met een sterk bijgelovige inslag.
De structuur van het werk liep parallel met de dagen van de week; elke vertelavond
was op zijn beurt opgesplitst in een aantal kapittels die telkens door zg. glossen dit zijn meestal sterk ironische bemerkingen van de toehoorsters bij het kapittel werden gevolgd. In de loop van de zestiende en zeker nog tot het einde van de
2
zeventiende eeuw was het werkje zeer geliefd gebleven en het kende in de
Nederlanden, Duitsland en Engeland een ongemeen succes. De lotgevallen van
de Nederlandse versies zijn in dit opzicht illustratief. Naast de verloren gegane
edities bleven er van de bundel niet minder dan vijf integrale uitgaven bewaard:
tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw brengt Michiel Hillen van Hoochstraten
3
te Antwerpen een Nederlandse uitgave , later in de zestiende eeuw publiceert Jan
(II of III) van Ghelen eveneens te Antwerpen een op Van Hoochstraten gebaseerde
4
editie van Die Evangelien Vanden Spinrocken . Wellicht nog in de late zestiende
eeuw of althans tijdens het eerste decennium van de zeventiende eeuw gebruikt
5
Muller te Amsterdam Van Ghelens tekst als legger voor een nieuwe editie die op
1
2
3

4

5

Geciteerd naar Den Sack der Consten s.a., 62.
Over de populariteit van de Franse versie cf. Jeay 1982.
Die euangelien Vanden spinrocke 1910. Een exemplaar van deze editie bevindt zich in de
Kön. Hof- und Staatsbibliothek te München en werd in 1910 door Boekenoogen in facsimilé
uitgegeven. Als datering stelt Boekenoogen ca.1520 voor (Die euangelien Vanden spinrocke
1910, 8). Michiel Hillen van Hoochstraten was werkzaam te Antwerpen van 1508-1546. Over
Michiel Hillen van Hoochstraten Rouzet 1975, 94-6.
Die Evangelien Vanden Spinrock s.a. b. Een exemplaar van deze uitgave bevindt zich in de
Rosenwaldcollectie an de Library of Congress te Washington. Boekenoogen kende deze
uitgave niet (Die euangelien Vanden spinrocke 1910). Nauwkeurige tekstvergelijking leert
dat Van Ghelen Antwerpen teruggaat op Van Hoochstraten Antwerpen en niet op Muller
Amsterdam (Die Evangelien Vanden Spinrock s.a. c). Vgl. b.v. de zinsnede 'soo sal si hem
aiuyn doen eten' uit het zeventiende kapittel van het donderdagevangelie uit Van Ghelen
Antwerpen met Van Hoochstraten Antwerpen ('so sal si hem enjuijn doen eten') en Muller
Amsterdam ('soo sal sy hem al om doen eten'). De uitgave bij Van Ghelen kan zowel bij Jan
II (werkzaam 1550-1583) als bij Jan III (1584-1598) zijn gepubliceerd. Over Jan II en III van
Ghelen, zie Roucet 1975, 71-3 en Ulenspieghel 1986, 43-4.
Die Evangelien Vanden Spinrock s.a. c. Een defect exemplaar van deze editie wordt bewaard
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Boekenoogen stelde verkeerdelijk over deze uitgave
dat het een 'vrijwel slaafsche' nadruk was van de editie Van Hoochstraten Antwerpen (Die
euangelien Vanden spinrocke 1910, 10). Dat Muller Amsterdam Van Hoochstraten Antwerpen
niet als legger heeft gebruikt, blijkt o.m. uit de volgende zinsnede uit de conclusie van het
vrijdagevangelie: 'dat die geerne die dient' (Muller Amsterdam); 'dat die gheerne die dient'
(Van Ghelen Antwerpen) en 'dat die ghene die dient' (Van Hoochstraten Antwerpen). Dat ook
Van Ghelen Rotterdam (Die Euangelien Vanden spinrock s.a. d) niet als legger heeft gediend
voor Muller Amsterdam, blijkt o.m. uit de volgende zinsnede uit het zeventiende kapittel van
het maandagevangelie: 'Noch seg ick v god ende die redenen' (Muller Amsterdam); 'Noch
seg ick v god ende die redenen' (Van Ghelen Antwerpen) en 'Noch seg ick god ende die
redenen' (Van Ghelen Rotterdam). Als datering voor de uitgave Muller Amsterdam suggereerde
Boekenoogen 'het einde van de zestiende eeuw' (Die euangelien Vanden spinrocke 1910,
12), Pleij dacht aan ca.1575 (Pleij 1983, 305). Muller was te Amsterdam werkzaam van 1566
tot 1617 (over Muller zie Bouman e.a. 1978 en Moes e.a. 1988, dl.1, 285-341). Omdat de
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haar beurt de basis vormt voor de uitgave die Jan III van Ghelen (mogelijk met
concurrentiële bedoelingen) in de eerste jaren van de zeventiende eeuw te Rotterdam
1
op de pers legt . In 1662 verschijnt het werk nogmaals, dit keer bij Ian Iacobsz.
2
Bouman te Amsterdam .
Daarnaast werd de bundel herhaaldelijk bewerkt, b.v. in het refrein in het zotte
van De Castelein dat o.m. door zijn directe allusies op de namen van de zes
3
vertelsters rechtstreeks aan het spinrokkenevangelie kan worden gelieerd , of in
het nog tijdens de zeventiende eeuw herhaaldelijk (bij Van

1

2

3

editie Van Ghelen Rotterdam Muller Amsterdam als legger heeft gebruikt en omdat Jan III
van Ghelen te Rotterdam van 1606-10 heeft gewerkt, moet Mullers uitgave vóór 1610 worden
geplaatst.
Die Euangelien Vanden spinrock s.a. d. Een exemplaar van deze uitgave vindt men in de
universiteitsbibliotheek van Göttingen. Over deze editie zie ook Muller 1899, 216-7. Ook over
deze editie stelde Boekenoogen verkeerdelijk dat het een 'vrijwel slaafsche' nadruk was van
de editie Van Hoochstraten Antwerpen (Die euangelien Vanden spinrocke 1910, 10). Dat Van
Ghelen Rotterdam Muller Amsterdam en niet Van Hoochstraten Antwerpen of Van Ghelen
Antwerpen als legger heeft gebruikt, kan o.m. worden aangetoond met de volgende zinsnede
uit het zeventiende kapittel van het donderdagevangelie: 'soo sal sy hem al om doen eten'
(Muller Amsterdam en Van Ghelen Rotterdam); 'soo sal si hem enjuijn doen eten' (Van
Hoochstraten Antwerpen) en 'soo sal si hem aiuyn doen eten' (Van Ghelen Antwerpen).
Boekenoogen dateerde de uitgave Van Ghelen Rotterdam 'eenige jaren na 1600' (Die
euangelien Vanden spinrocke 1910, 12), Pleij hield het bij ca.1600 (Pleij 1983, 235). Jan III
van Ghelen was te Rotterdam werkzaam van 1606-1610. Over Jan III van Ghelen Rouzet
1975, 72-3, Briels 1974, 285-8, Ulenspieghel 1986, 43-4 en De Groot 1980. Bij het opstellen
van het stemma in deze paragraaf werd uiteraard geen rekening gehouden met tot nog toe
niet opgedoken of verloren gegane drukken. Nader onderzoek van de gebruikte lettertypes
zal wellicht ook meer gegevens kunnen bieden voor een nauwkeuriger datering van de
verschillende edities (b.v. aan de hand van Vervliet 1968).
Die Euangelien Vanden Spinrocken 1662. Een exemplaar van deze editie wordt bewaard in
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zie over deze uitgave ook Muller 1899, 216-7.
Boekenoogen stelde dat de druk van Bouman Amsterdam 'rechtstreeks af[stamt] van dien
van H.J. Muller, maar [dat hij] (...) hier en daar [is] gewijzigd' (Die euangelien Vanden spinrocke
1910, 11). Een aantal plaatsen uit de editie 1662 lijkt erop te wijzen dat Bouman zeker niet
teruggaat op Van Hoochstraten Antwerpen of Van Ghelen Rotterdam. Nu eens lijkt Bouman
Amsterdam aan te sluiten bij Van Ghelen Antwerpen, dan weer bij Muller Amsterdam. Bij een
verklaring van dit fenomeen moet men rekening houden met een tussenliggende, niet meer
bekende editie of ook met de - wellicht vooral slechts theoretische - mogelijkheid dat Bouman
over de beide edities heeft beschikt (vgl. voor een gelijkaardig geval: Van Vaeck 1986 b,
263-6).
De Castelein 1555, 133-5. Zie hierover Iansen 1971, 416-25 en Coigneau 1980-3, dl.1, 140,
142, dl.2, 393-4 en 485-6.
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Ghelen!) gedrukte 'ghenoechlic Refereyn van het Euangelie vanden Spinrocken'
waarin alleen al de naam van het boek aanleiding geeft tot het schrijven van een
1
hele reeks nieuwe, bijgelovige aforismen . Vooral in komische teksten vindt men
talrijke allusies op het spinrokkenevangelie. Kackerlack (uit Bredero's Moortje)
vermeldt b.v. hoe hij had verteld 'Van 'teevangely van 'tspinrocken, van Waaren, en
2
Spookerijen' en in Burchoorns Nieuwe Werelt vol Schyn-wijsen draagt een allusie
op het 'Evangelyboecxken van de spinrocken' ertoe bij om de lichtgelovigheid en
3
de 'Bespottelijcke Waer-seggingh' aan de kaak te stellen . Daarnaast werd het werk
ook in een strenger moraliserende context vermeld: de lektuur van de bundel wordt
ten stelligste afgeraden. Kennelijk was het boekje, o.m. via de niet steeds even
verzorgde edities, bij een ruimer publiek bekend geworden en bestond in sommige
kringen de vrees dat de bundel althans door een deel van de lezers bij allerlei weinig
rechtgelovige praktijken als autoriteit zou worden gebruikt. In dit licht kadert b.v. de
aanbeveling (uit een zestiende-eeuws biechtboek) om elke vorm van bijgeloof aan
4
het spinrokkenevangelie ontleend, te biechten .
Was het spinrokkenevangelie in de zestiende en zeventiende eeuw in de
Nederlanden ruimschoots bekend, een zo uitvoerige adaptatie zoals in de
Belacchende Werelt, was het werk er nog niet te beurt gevallen. Van de Venne heeft
wellicht een laat-zestiende-eeuwse of een vroeg-zeventiende-eeuwse editie (Van
5
Ghelen Antwerpen of Muller Amsterdam) als legger gebruikt . Uit de oorspronkelijk
ruim 137 kapittels tellende bundel heeft

1
2
3
4
5

Veelderhande 1899, 212-5. Cf. hierover Coigneau 1980-3, dl.l, 170-1, 175 en dl.2, 393-4.
Bredero 1984, 171, v.686.
Burchoorn 1641, 81.
Over de gewijzigde functie van het spinrokkenevangelie, cf. Vandenbroeck 1987 b, 209-10;
vgl. ook met Jeay 1982.
Van Hoochstraten Antwerpen komt niet als legger in aanmerking: vgl. b.v. r.1965-6 bij Van
de Venne ('den eersten draet die sy ghesponnen heeft') met de overeenkomstige passage
'den eersten draet die si vandendage spinnen sal' uit het zesde kapittel van het
maandagevangelie bij Van Hoochstraten Antwerpen en met de zinsnede 'den eersten draet
die si spinnen sal' bij Van Ghelen Antwerpen, Muller Amsterdam en Van Ghelen Rotterdam.
Of Van de Venne nu Van Ghelen Antwerpen, Muller Amsterdam, dan wel Van Ghelen
Rotterdam als legger heeft gebruikt, valt moeilijker te achterhalen. Eén plaats lijkt erop te
wijzen dat Van Ghelen Rotterdam niet als legger in aanmerking komt. Vgl. nl. het vijfde kapittel
van het dinsdagevangelie met Van de Venne, r.2124-5 ('Leydtme een Rooster over 'tvyer
sonder yets daer op') met Van Ghelen Antwerpen ('die sinen rooster opt vier sedt sonder yet
daer op te leggen'), Muller Amsterdam ('die zijnen rooster op vier sedt sonder yet daer op te
leggen') en Van Ghelen Rotterdam ('die zijnen rooster op vier sedt sonder vet daer op te
leggen'). Van Ghelen Rotterdam inttoduceert hier een verkeerde maar nog betekenisvolle
lezing van Muller Amsterdam (of gaat het om een zetfout?). Het lijkt dan weinig waarschijnlijk
dat Van de Venne (indien hij Van Ghelen Rotterdam als legger gebruikte) hier een zelfstandige
correctie zou hebben aangebracht die merkwaardig genoeg de oorspronkelijke toestand
herstelde. Meer plausibel lijkt het dat Van de Venne bij zijn bewerking van het
spinrokkenevangelie een exemplaar van Muller Amsterdam of van Van Ghelen Antwerpen
als legger heeft gehanteerd. Toch moet men hier voorzichtig zijn: uiteindelijk berust de
uitsluiting van Van Ghelen Rotterdam als legger slechts op één bewijsplaats.
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hij niet minder dan zestig hoofdstukjes bewerkt . De verhaalstructuur van Die
Evangelien Vanden Spinrocken heeft de dichter achterwege gelaten. In de plaats
daarvan stelt hij het voor alsof de 'Heydenen' een aantal wijsheden ten gehore
brengen. De glossenstructuur uit het spinrokkenevangelie (aan elk kapitteltje van
een vertelster voegt een luisteraarster een expliciet aangegeven glosse toe) vindt
men wel terug, ook al werd de term 'glose' niet aangehouden. De wat langere
wijsheden, die veelal teruggaan op de kapittels, staan bij Van de Venne cursief ter
onderscheiding van de in romein gezette, korte, aforistische toevoegingen van eigen
vinding, die nu als 'glossen' fungeren.
Van de Venne heeft bij het aanpassen van het spinrokkenevangelie niet lukraak
kapittels uitgekozen, maar een aantal selectie- en ordeningscriteria gehanteerd.
Het is daarbij opvallend dat de verschillende raadgevingen in een vijftal afdelingen
werden ondergebracht: vooreerst richten de wijsheden zich tot de verliefde jeugd
(r.1963-2004), vervolgens vindt men raadgevingen 'Om de Bruyt te vverden'
(r.2005-16), 'Om VVijff en Moeder te zijn' (met richtlijnen voor de gehuwde vrouw)
(r.2017-61), 'Om noodt te beletten' (met allerhande tips om onheil af te weren)
(r.2062-182) en 'Om de Dieren' (niet alleen met raadgevingen voor het houden van
dieren maar ook met allerlei duidingen van dieren als voorboden van voor- of
tegenspoed) (r.2183-237). Binnen deze afdelingen valt er soms een verdere ordening
te ontdekken. Dit is het geval in de derde groep waarin de raadgevingen 'Om VVijff
en Moeder' te zijn, logisch werden gerangschikt: r.2018-30 hebben betrekking op
de echtelijke liefde, r.2031-44 op de zwangerschap, r.2045-54 op pasgeboren
2
kinderen en r.2055-61 op het zogen .

1

2

Vgl. r.1963-8 met het spinrokkenevangelie (Die Evangelien Vanden Spinrock s.a. c) I, 6 (het
romeinse cijfer verwijst naar de dag, het daaropvolgende cijfer naar het kapittel); r.1969-73
met I, 8 en 9; r.1974-8 met I, 10; r.1979-81 met I, 25; r.1982-5 met I, 16; r.1986-8 met II, 20;
r.1989-92 met II, 20 (glosse); r.1993-5 met IV, 15; r.2002-4 met IV, 2; r.2006-16 met V, 11;
r.2018-22 met I, 12; r.2023-6 met I, 11; r.2027-30 met II, 1 en IV, 22; r.2031-4 met I, 23;
r.2035-9 met IV, 10 (glose); r.2040-4 met V, 18; r.2045-7 met I, 14; r.2048-51 met I, 19;
r.2052-4 met IV, 14; r.2055-8 met I, 13; r.2059-61 met I, 26; r.2063-5 met I, 20; r.2066-8 met
IV, 21; r.2069-73 met V, 2; r.2074-7 met V, 15; r.2078-81 met VI, 15; r.2082-6 met III, 16;
r.2087-91 met III, 12; r.2092-4 met IV, 16; r.2095-8 met VI, 13; r.2099-102 met II, 4; r.2103-4
met II, 4; r.2105-7 met III, 11; r.2108-11 met II, 21; r.2112-5 met II, 8; r.2116-9 met II, 9;
r.2120-3 met II, 6; r.2124-6 met II, 5; r.2127-30 met II, 14; r.2131-3 met II, 15; r.2134-7 met
II, 18; r.2138-42 met VI, 3; r.2143-7 met VI, 11; r.2148-51 met III, 7; r.2152-4 met III, 1; r.2155-7
met III, 3; r.2158-61 met II, 23; r.2172-5 met II, 12; r.2184-6 met III, 9; r.2187-9 met V, 8;
r.2190-3 met II, 22; r.2194-6 met III, 10; r.2198-200 met II, 7 (glose); r.2201-4 met V, 14;
r.2205-8 met V, 7; r.2209-11 met IV, 12; r.2213-6 met V, 12; r.2217-9 met III, 8; r.2220-2 met
VI, 14; r.2223-6 met VI, 14; r.2227-30 met II, 16; r.2231-4 met II, 7; r.2235-7 met III, 5.
Ook in de andere afdelingen is de volgorde niet geheel willekeurig: de raadgevingen in
r.1969-73 en r.1974-8 gaan over het voedsel dat een vrijster mag eten, r.1986-8 en r.1989-92
over de geschenken aan een meisje, r.1993-5 en r.1996-2001 spotten met 'fiere Sloren' en
'nieuwe Snuf-liefsters' en r.2002-4 gaan als afsluitende raadgeving over twee ongehuwden
die een kindje moeten laten dopen en uiteindelijk ook trouwen. In afdeling 4 valt er eveneens
hier en daar een verdere ordening te ontdekken: de raadgevingen uit r.2152-82 b.v., die deze
reeks besluiten, zijn alle gebaseerd op fecale grapjes. Ook r.2006-16 (de enige raadgeving
uit de afdeling 'Om de Bruyt te vverden') staat uitstekend op zijn plaats, m.n. door zijn verwijzing
naar de voorgaande afdeling ('over den (...) uyt-tree vanden maeghdelijcken Staet') en door
zijn aankondiging van het volgende onderdeel over 'Wijff en Moeder' ('om den eersten in-tree
aen den houbaren Stant, om van Bruydt te werden Wijff en Moeder').
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Het is duidelijk dat de diverse kapittels uit het spinrokkenevangelie in functie van
de vijfdeling in de Belacchende Werelt werden geselecteerd. M.b.t. de eerste afdeling
kan men zelfs vaststellen dat de volgorde waarin de dichter de wijsheden heeft
geplaatst, in grote trekken overeenstemt met de volgorde waarin ze in de bron
voorkomen. De eerste raadgeving put dan ook niet bij toeval uit het zesde kapittel
van het maandagevangelie. De eerste vijf kapittels over allerhande perikelen tussen
echtgenoten konden immers nauwelijks in een afdeling over de vrijage worden
ingepast. Kapittel zeven werd wellicht om dezelfde reden overgeslagen. De tweede
raadgeving uit de Belacchende Werelt gaat terug op kapittel 8 en het gelijkaardige
kapittel 9. Raadgeving 3 ontleent aan het daaropvolgende kapittel 10. De overige
maandagkapittels zijn, op 16 (raadgeving 4) en 25 (raadgeving 5) na, niet toepasbaar
op de vrijage van jongelieden. Daarna slaat de dichter een flink deel van het
dinsdagevangelie over: de kapittels 1 t.e.m. 19 handelen immers niet over vrijers.
Kapittel 20 werd de bron voor de zesde en zevende raadgeving. De daaropvolgende
capita (t.e.m. het donderdagevangelie, caput 15) hebben opnieuw weinig te maken
met een vrijage: alleen de kapittels 2 en 15 leenden zich tot een bewerking in die
1
zin en vormen dan ook de bron voor de raadgevingen 8 en 10 . De
daartussenliggende raadgeving 9 werd ontleend aan Den Sack Der Consten en kan
2
worden beschouwd als een amplificatie van raadgeving 8 .
Doorzichtig is ook de wijze waarop de kapittels werden bewerkt. Zeker in groep
I blijken enkele capita uit het spinrokkenevangelie te zijn gewijzigd in functie van
deze afdeling over het vrijen. In de eerste raadgeving (r. 1963-8) b.v. werd het vage
'Die' uit de brontekst gewijzigd tot het explicietere 'Vrijster' terwiji ook het echtelijke
karakter van het woord 'man' werd veranderd in 'Minnaer' en 'Vryer'. Dergelijke
wijzigingen zijn geen toeval zoals blijkt uit enkele andere nummers waarin
gelijkaardige wijzigingen werden aangebracht. De raadgeving uit r. 1979-81 vermeldt
enkel nog een 'vrye Dochter' en haar 'Vryer', de brontekst had het ruimer over 'een
vrouwe oft meysken' en 'haer man oft vryer'. Ook het oorspronkelijk vrij onpersoonlijke
verhaal over iemand 'Die hem tsnachts spieghelt in enen spieghele' wordt in r.
1993-5 gespecifieerd tot 'moedige, prette, nieuwe Snuf-Liefsters' die 'des nachts in
3
de Spieghel kijcken' . Ook elders werden

1

2
3

Ook elders blijkt Van de Venne soms de volgorde van voorkomen uit de brontekst te hebben
bewaard: vgl. b.v.: r.2045-7 (< I, 14) en r.2048-51 (< I, 19); r.2112-5 (< II, 8) en r.2116-9 (<
II, 9); r.2127-30 (< II, 14), r.2131-3 (< II, 15) en r.2134-7 (< II, 18).
Ook elders vindt men dergelijke amplificaties: vgl. r.2162-71 (vgl. ook met Een nyeuwe clucht
boeck 1983, 121, nr.105) en r.2176-82.
Omgekeerd diende uitgesproken erotiek in de glosse van het twintigste kapittel uit het
dinsdagevangelie ('die minne wort des te heeter ende te gheduerigher') binnen de context
van de raadgeving uit r.1989-92 te worden afgezwakt tot 'genegentheyt' die 'hecht wordt'.
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wijzigingen van die aard aangebracht. In de derde afdeling (over 'Wijff en Moeder')
is er uitsluitend sprake over de gehuwde man en vrouw. De aanduiding 'wijf oft lief'
uit de bron diende in r.2023-6 dan ook tot het neutralere 'Bedt-ghenoot' te worden
ingekort. Om diezelfde reden kon de vrouw uit de brontekst voor de raadgeving uit
r.2027-30 het nog hebben over 'haren man oft lief' en over 'haer mans oft boel', Van
de Venne schreef slechts nog over 'haer man'. En er zijn nog andere constanten in
de wijzigingen aan te tonen. Een aantal elementen die in de oorspronkelijk
zestiende-eeuwse versie van het spinrokkenevangelie verwezen naar Roomse
gebruiken en godsdienstige toestanden, zijn in Van de Vennes bewerking achterwege
gelaten. Een verwijzing naar heiligen of naar de heiligenkalender b.v. is geweerd
in r. 1969-73 en in r.2138-42 terwijl ook het obscene grapje over 'papen meysen' in
1
r.2143-7 niet meer is terug te vinden .
Van de Vennes bewerking van het spinrokkenevangelie had duidelijk een
didactisch karakter en beoogde een moraliserend effect: aan dergelijke bakerpraatjes
en pseudo-wijsheden diende men geen geloof te hechten. Het gaat slechts om
gezegden die in de eerste plaats met 'swarte kunst' en louter 'schijn-dienst' hebben
2
te maken . De ironie in de toegevoegde glossen draagt in belangrijke mate bij tot
deze moralisatie. Daarnaast heeft de dichter echter ook door de wijze waarop hij
de boertig-komische raadgevingen duidelijk en overzichtelijk in afdelingen heeft
gerangschikt, onmiskenbaar aansluiting gezocht bij de elders in de Belacchende
Werelt aanwezige belerende instructies over het vrijen, het huwelijk en hoe het
huisgezin (als belangrijk segment van de wereld en het leven) dient te worden
bestuurd (vgl. hierover ook Van de Vennes voorwoord tot de tweede editie van Cats'
3
Houwelyck, 1632 ). Vooral de eerste vier afdelingen moeten in dit licht worden
begrepen. De zigeuners hadden immers zelf hun raadgevingen onder deze noemer
bijeengebracht:
Wilmen weten van het vryen,
Of 'tgeluckich sal ghedyen?
Wilmen weten goet besluyt
Aen, en van een lieve Bruyt?
Wilmen weten, 'tsoet verklaren,
Van het Teelen, van het baren?
Wilmen weten, uyt en in,
Voordeel tot een Huys-ghesin?

(v.1941-8; eigen cursiveringen)

Dat de richtlijnen van de zigeuners nauwelijks het volgen waard zijn en veeleer een
4
te mijden gedragscode aanbevelen , doet aan deze interpretatie geen afbreuk.

1
2
3

Vgl. verder ook de wijzigingen in r.2002-4 en r.2069-73.
r.1960 en 1953 (eigen cursivering). Ook elders in de Belacchende Werelt worden toverij en
zwarte kunst negatief geëvalueerd: vgl. nl. v.5196-216 en p.182, i.m. 6 en 7.
'wat soeter aenmerckinge kander wesen, als te sien uyt een houwelijck een huysgesin, uyt
veel huysgesinnen een stadt, uyt veel steden een Republique, ende uyt vele der selver dit
o

4

groot werck des werelts' (Cats 1632, fol.A4r ).
Ook in Cats' Houwelyck worden b.v. allerlei middeltjes waarmee men zich van de liefde van
zijn partner tracht te verzekeren, resoluut van de hand gewezen (Cats 1625, dl.2, 'Vryster',
p.13).
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2. De bedelaars
'de Jaer-Marcten, en Kermis-Feesten werden gevolgt by de meenichte
van haveloos gewoel, het welcke hier by ghevolgh is ten thoone gestelt,
tot gherief voor de gene die noyt hebben gheweten wat daer voor slimme
lapachtige Giel-brocken buyten de Neder-Duytsche Landen slof-wegen;
op dat yder sich kan verhoeden wanneer, of nu, of dan, aenval gheschiet
1
van Arm-jammer!' .
Met deze woorden zet Van de Venne zich af tegen zwervers en de z.g.
beroepsbedelaars van zijn tijd. In de Belacchende Werelt besteedt de dichter heel
2
wat aandacht aan deze groep marginalen . Zijn relaas hierover neemt een aanvang
wanneer Lubbert, op zoek naar zijn weggelopen meisje, zich nogal hardhandig door
de menigte heen wringt. Twee 'Troggel-Guyten', Snege Jasper en Sijmen Gaeuw
versperren Lubbert daarbij de weg en gaan met hem op de vuist. De onfortuinlijke
boer moet al gauw het onderspit delven en dient uiteindelijk door Lammert Gijsen
3
van zijn belagers te worden bevrijd . Lammert brengt de jonge 'Troggel-guyten' ertoe
om hun duister taaltje - het 'Gielers Vocabulaer' - en de evenmin begrijpelijke
4
'Kramers-tael' bekend te maken . Eén van de omstaanders, de Ouden Roem-bout,
treedt daarop naar voren en waarschuwt de toehoorders voor de listen waarmee
boeven en onbetrouwbare bedelaars op een oneerlijke wijze aan de kost komen.
De man somt niet minder dan tweeënveertig verschillende soorten bedelaars op en
laat met een even uitputtende lijst weten wie al dan niet is voorbestemd om met de
boot van Sint-Reyn-uyt - de patroon van de leeggangers - naar het gasthuis te
worden gevoerd. Even-als de slijper en de zigeuners, voegt de Ouden Roem-bout
5
hier nog een reeks behartenswaardige spreuken aan toe en trekt zich dan terug .
Lammert en Lubbert, door de woorden van Roem-bout wijzer geworden, geven
6
daarop lucht aan hun afschuw en jagen Sijmen en Jasper op de vlucht .
7
Het verschijnen van 'boefjes' en gauwdieven op een kermis is een bekend
gegeven dat aansloot bij de zeventiende-eeuwse realiteit. Tijdens de eerste decennia
van de gouden eeuw was de verpaupering in de republiek sterk toegenomen en
trad de overheid strenger op tegen gemarginaliseerde groepen armen. Vooral de
validi mendicantes 'die in tzelve bedelen mitter

1
2
3
4
5

6
7

p.148-9, i.m.
M.n. op p.126-74 (v.3292-4951).
p.126-33, v.3292-485.
p. 133-44, v.3485-966. Het Gielers Vocabulaer vindt men op p.133-6, r.3494-717, de
Kramers-Tael op p.137-43, r.3738-950.
p.144-70, v.3966-4855. De tweeënveertig boevenberoepen vindt men opgesomd op p.145-54,
r.3987-4295; wie in het gasthuis dient te worden opgenomen, vindt men op p.158-64,
r.4393-4607, wie er niet thuishoort, wordt vermeld op p.165-6, r.4636-90. De spreuken staan
op p. 167-9, r.4703-830.
p.170-4, v.4856-951.
Later zal blijken dat Lubbert (door de boefjes?) van zijn beurs werd beroofd: cf. p.195, v.5578-9.
Vgl. hierover Pleij 1975-6, 108-10.
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1

tijt een zueticheyt ende lust hadden gecregen' werd het leven zuur gemaakt . Steeds
weer onderneemt de overheid verwoede pogingen om vreemde bedelaars te bannen
en werd het bedelen uitsluitend aan behoeftigen uit de eigen stad toegestaan.
Herhaaldelijk maken plakkaten er gewag van dat
'de Bedelaers ende Vagabunden hier te lande geboren, die swack ende
onbequaem zijn om te wercken, hen binnen twee daghen (...) [hebben
te] transporteren, ter plaetse daer sy van daen zijn, oft daer sy hen meest
onthouden hebben, al waer sy haer onderhout sullen mogen soecken
met aelmisse te bidden, mits daer toe vanden magistraet aldaer hebbende
schriftelick bescheyt, 't welck van drie maenden tot drie maenden sal
worden vernieut, sonder datsy van daer sullen vertrecken ofte gaen, om
2
in andere Steden ofte Dorpen te bedelen' .
Net zoals in de andere Hollandse steden, werd in de hofstad bedelarij als een
ontwrichtende dreiging beschouwd. Zo stelde de Staten van Holland in een plakkaat
van 14 april 1611 'dat de groote ongeregeldheid en disorder in den Haag, veroorzaakt
3
door de bedelaars van allerhande soort, voorziening vereischte' . Dat er daarbij
gevreesd werd voor een explosieve situatie, blijkt o.m. uit de maatregelen die op
23 april 1627 in Den Haag werden uitgevaardigd en die vooral waren gericht
'teegens het injurieeren van, het doen van hinder of belet in hun bediening,
veel minder het aandoen van eenig gewelt, of resistentie aan den twee
bij de Magistraet benoemde persoonen om alle op de Straaten vindende
vagebonden, en Beedelaers op te brengen in de daartoe geapproprieerde
plaatse, om aldaar eenige daagen te waater en te brood gesteld te
4
worden' .
Dat deze schikkingen net voor de aanvang van de kermis werden getroffen, is beslist
geen toeval: het grote aantal kermisgangers in de hofstad was voor bedelaars
immers bijzonder attractief.
In de komisch-satirische literatuur en in de beeldende kunsten uit de zeventiende
eeuw is een als werkschuw voorgestelde bedelaar het vehikel bij uitstek waarmee
5
ondeugden als agressiviteit, luiheid en bedrog aan de kaak worden gesteld . In de
Belacchende Werelt vormen de woorden en gedra-

1

2

3
4
5

Geciteerd naar Prinsens editie van het door Jan van Hout genoteerde Leidse rapport uit 1577
(Prinsen 1905, 131). Over de toenemende armoede zie vooral M. Koks inleiding tot de
catalogus Arm 1966, 1-9, De Bosch Kemper 1851, 77-95, Van Deurzen 1978-9, Muller 1985,
72-75 en, in een ruimer kader, Geremek 1992, i.h.bijz. p.56-63. Over de (zestiende-eeuwse)
maatregelen i.v.m. de armenzorg zie vooral Coornhert 1985, Brachin 1984 en Muller 1985.
'Placcaet vande Heeren Staten van Hollandt ende VVest-Vrieslandt, tegens de
Vagabunden, Bedelaers, Dieven, Lantloopers ende andere quaetdoenders. (...) 16
Decembris, Anno 1595'. Vernieuwd o.m. op 19 maart 1614 (Hollandts Placcaet-boeck
1645, 204 en 425-8).
Geciteerd naar De Bosch Kemper 1851, 89.
Den Haag, gemeente-archief, O.A. nr.619, K.B. nr.1, p.203, dd.23 april 1627.
Cf. vooral Vandenbroeck 1987, 117-31 en verder ook Reinold 1981, 13-93, Sudeck 1931 en
Toth-Ubbens 1987.
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gingen van de 'Troggel-guyten' evenvele exempla a malo voor te mijden vechtlust,
1
luiheid, oneerlijkheid, bedrieglijkheid en gulzigheid . Het optreden van Jasper en
Sijmen zorgt echter ook voor een komische noot. Het gevecht in regel met Lubbert
2
ontlokt heel wat gelach bij de toeschouwers , terwijl ook de wijze waarop er wordt
gediscussieerd over Lubberts vermeende diefstal van de luizen der bedelaars
3
traditioneel tot de komische stof behoort .
Toch gaat het om meer dan alleen maar een komische presentatie van ondeugden:
de hoogoplopende twist met Sijmen en Jasper geeft de dichter de gelegenheid om
de lezer zeer omstandig te waarschuwen voor en te informeren over de bedrieglijke
praktijken van beroepsbedelaars. Vandenbroeck spreekt in dit verband over
4
'pseudo-informatieve teksten over bedelaars' . In dit licht dient niet alleen de
onthulling van de boeventaal en de 'Kramers-Tael' te worden gelezen, maar ook
Roem-bouts lange lijst met verschillende onbetrouwbare boevenberoepen. Bovendien
houdt Van de Venne aan de hand van Roem-bouts uitvoerige gasthuistekst de lezer
ex negativo de normen voor waarnaar men zich moet gedragen om niet in het
(maatschappelijke) verderf te geraken. Ook de uitvoerige opsommende tekst over
lieden die via Reyn-uyts boot naar het gasthuis worden gevoerd, moet binnen deze
context worden begrepen.
Voor de samenstelling van zijn 'Gielers Vocabulaer', zijn inventaris met diverse
soorten bedelaars en zijn 'gasthuistekst' heeft Van de Venne een beroep gedaan
op een Nederlandse versie van het vroeg-zestiende-eeuwse en bijzonder succesvolle
5
Liber Vagatorum . Het boekje behoort tot een wei-

1

2
3

4
5

Vgl. voor vechtlust: v.3306, 3326-33, p.127, i.m.7 en 8, v.3343-5 en 3370-7; voor luiheid:
v.4337 en 4351; voor oneerlijkheid: v.3339-41, 3729, 4307 en 4327; voor bedrieglijkheid:
v.3728, 4330 en 4334 en voor gulzigheid: v.4342.
Cf. v.3383 en 4932. Vgl. ook het komische procédé in v.3344-5: 'Muyle-peeren, Vuysten-Loock,
// Backe-Visjes, suyre-Koock' (vgl. hiervoor met Coigneau 1980-3, dl.2, 345).
Cf. v.4900-30. Vgl. b.v. ook het Tafelspel van twee bedelaers afgedrukt in Van Vloten 1877-81,
dl.1, 194-205: twee bedelaars beschouwen hun vlooien als een presentje dat ze aan elkaar
doorgeven.
Vandenbroeck 1987 b, 210.
De oudste maar niet bewaarde editie van de Nederlandse versie van het Liber Vagatorum
wordt gedateerd op 1547 (dit blijkt althans uit de later steeds opnieuw afgedrukte approbatie
van 30 september 1547 die te Brussel door P. de Lens aan het boekje werd gegeven (Der
o

o

Fielen (...) Vocabulaer 1563, fol.[Evij]r en Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Dvj]v ).
Daarnaast zijn er van vóór 1635 nog twee integrale uitgaven bekend. De ene werd te
Antwerpen gedrukt bij Jan de Laet. De tekst werd opnieuw uitgegeven in De Meyere e.a.
1914, 5-70. Een moderne vertaling van de eerste drie delen van de tekst uit 1563 werd door
H. Pleij bezorgd in Var. schelmen en schavuiten 1985, 9-43 De woordenlijst met Bargoense
termen uit de editie 1563 werd verkleind gereproduceerd in Moormann 1934 tussen p.12 en
13, de overige teksten vindt men er getranscribeerd op p.15-76. De tweede bekend gebleven
Nederlandse editie van het Liber Vagatorum is de Haarlemse uitgave uit 1613. Deze druk
hanteerde F. Kluge voor zijn editie van de bargoense woordenlijst uit het Nederlandse Liber
Vagatorum (Kluge 1901, 92-5). Over het Liber Vagatorum en hieraan sterk verwante teksten
uit de Europese traditie zie o.m. Geremek 1992. Over de drukker Vincent Casteleyn en over
de uitgever Daniel de Keyser, zie Gruys e.a. 1980, 19 en 20; zie ook Briels 1974.
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nig bestudeerde tekstsoort die ook in andere landen - het blijkt o.m. uit de studies
1
van Burke en Geremek - furore heeft gemaakt . Meer bepaald heeft de dichter
gebruik gemaakt van de Nederlandse editie die in 1613 te Amsterdam bij Vincent
Casteleyn werd gedrukt voor de uitgever Daniel de Keyser:
'Der Fielen Rabauwen/ Bedelaren (Ofte der Schalcken) Vocabulaer/ Oock
De beveynsde manieren der Bedelaren ofte Bedelaeressen/ daer menich
Mensche deur bedrogen wort/ die worden hier geleert: op dat hem elck
daer voor wachten soude. Seer nut ende profijtelijck om lesen/ voor alle
2
menschen' .
3

Het werkje bestaat uit vier delen. Het eerste deel presenteert - aldus de 'Prologhe'
- 'eenen Vocabulaer om root walsch oft Aragoens te quisten [spreken (barg.)]. Oft
4
om coopmans Latijn te spreken . De afgedrukte woordenlijst blijkt de bron te zijn
voor Van de Vennes 'Gielers Vocabulaer' (p. 133-6). Het volgende deel uit Der
Fielen (...) Vocabulaer 'spreeckt van alle neeringhen ende bedrieghelijcke
hanteringhen die de bedelaers oft landt-loopers ghebruycken' en 'wort gedeelt in
5
xx. Capittelen/ & paulo plus' . In werkelijkheid gaat het om 28 kapittels die in het
derde deel worden aangevuld met een gelijkaardige reeks 'notabilia ende leeringhen/
6
dien tot dese voorghenoemde hanteringen ende bedriegelijckheden behooren' . Uit
beide delen heeft Van de Venne overvloedig geput bij het samenstellen van zijn lijst
met boevenberoepen (p. 145-54). In het vierde en laatste deel van het Nederlandse
7
Liber Vagatorum worden 'die erfgenamen vant gasthuys' beschreven opdat men
zich zou kunnen 'wachten uyt den wech der

1

2

Burke 1988, 85-99 en Geremek 1992. Vgl. b.v. ook de teksten die door A.F.Kinney werden
gepubliceerd (Rogues 1990): ook daar vinden we b.v. lijsten van Bargoense woorden of
overzichten van verschillende soorten van bedrieglijke bedelaars.
Dat Van de Venne teruggaat op de editie 1613 blijkt uit een aantal (door Moormann
gesignaleerde) varianten uit de uitgave 1613 t.o.v. editie 1563 en die door Van de
Venne werden overgenomen; vgl. b.v. 'Fonckelen' (1563), 'Flonckelen' (1613), 'Floncken'
(Belacchende Werelt) of 'Fluchaert' (1563), 'Fulchaert' (1613 en Belacchende Werelt)
(vgl. Moormann 1932, 25-8 en Moormann 1934, 77-8; enkele van de door Moormann
in de editie 1613 aangegeven drukfouten - 'Bucht' (1563) vs. 'Buchc' (1613) en
'Neeringhe doen' (1563) vs. 'Neering' (1613)- komen in het door mij geraadpleegde
exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag niet voor). Een aantal andere
varianten waarbij de tekst uit 1635 eerder aansluit bij de editie 1563 dan bij 1613,
weerlegt niet dat Van de Venne toch op de editie 1613 teruggaat: het gaat telkens om
evidente drukfouten of spellingsvarianten die in 1613 werden geïntroduceerd en die
door Van de Venne gemakkelijk zelfstandig en buiten de editie 1563 om konden worden
gecorrigeerd. Een laatste variante tenslotte pleit er onmiskenbaar voor dat 1613 de
legger was voor Van de Venne: vgl. nl. 'Glidenbosch' (1563) vs. 'Glidenbosch' (1613)
en 'Glydebosch' (1635) (de afkortingen werden opgelost, de toegevoegde letters
gecursiveerd). De variante toont aan dat Van de Venne het afkortingsteken uit 1613
over het hoofd heeft gezien.

3

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aij]r .

4

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aiij]r -[Aiiij]v .

5

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, [Av]r -Ciijr .

6

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, Ciijv -[Cvij]v .

7

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, [Cviij]r -[Dvj]v .
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1

bedelaren oft den Gasthuysen' . Dit deel stond model voor Van de Vennes
gasthuistekst (p. 158-64). Het is hierbij van belang voor ogen te houden dat Van de
Vennes tekst met deze ontleningen en bewerkingen deel uitmaakt van een Europese
literaire traditie die zowel in de zestiende als zeventiende eeuw bijzonder produktief
is geweest met telkens weer uitvoerige lijsten van het jargon van de bedelaars en
2
even uitputtende overzichten van verschillende soorten bedelaars .

a. Het 'Gielers Vocabulaer' en de 'Kramers-Tael'
3

Het 'Gielers' of 'Rabauwen Vocabulaer' sluit nauw aan bij de brontekst en wijkt er
nauwelijks van af. Zelfs de schikking over twee kolommen, het bijeenplaatsen van
de V- en W-woorden onder de letter V en de functioneel aangewende wisselingen
in lettertype zijn aan de editie uit 1613 ontleend. Dat de dichter van de Belacchende
Werelt hieraan zelfs veel belang hechtte, blijkt uit de perscorrectie op p.135 waar
de cursivering 'Neering doen, spieden, spijs soecken' uit staat I in staat II werd
gewijzigd tot het correctere 'Neering doen, spieden, of spijs soecken'. De brontekst
4
had immers: 'Neeringh doen bespien of spijse soecken' .
Slechts in enkele opzichten heeft Van de Venne zijn voorbeeld minder getrouw
gevolgd. Zo bevatte de voorbeeldtekst naast het eigenlijke 'Vocabulaer' nog een
tweede woordenlijst met 'sommige vocabulen die int voorschreven boec [bedoeld
wordt het te bewerken Nederrijnse Liber Vagatorum] niet te voorschijn ghecomen
5
en sijn' . Bij Van de Venne worden de twee lijsten uit het origineel tot één geheel
samengevoegd. Tevens werd - de reden is niet meteen duidelijk - de oorspronkelijke
volgorde van de boevenwoorden niet aangehouden.
Bij de overname van de eigenlijke boevenwoorden heeft Van de Venne zich
begrijpelijkerwijze nauwelijks enige vrijheid veroorloofd. De geringe afwijkingen
dienen steeds te worden toegeschreven aan slordigheden en vergissingen in het
afschrijf- en/of drukproces. Vgl. b.v. 'Adon' (1613) vs. 'Abon' (1635) en verder
'Blicslaghere' vs. 'Blicklagere', 'Erlatinne' vs. 'Erlattinne', 'Genffen' vs. 'Gensen',
'Horencren' vs. 'Horencrens', 'Kabbas' vs. 'Kabas', 'Prepesen' vs. 'Prepensen', 'Ree'
vs. 'Ree!', 'Sancke' vs. 'Sauke' en 'stubbelen' vs. 'Stubelen'. Een enkele keer is de
wijziging te wijten aan het doorzichtig maken (cf. 'Bosschaert of cren vs. 'Bosschaert
offeren') of, omgekeerd, het vervreemden (cf. 'Flonckelen' vs. 'Floncken') van het
oorspronkelijke taalmateriaal.

1
2
3
4
5

o

o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Dv]r en [Aij]v .
Cf. Geremek 1992.
p.136, i.m.; wellicht een ontlening aan de titelbladzijde van Van de Vennes bron: 'Der (...)
Rabauwen (...) Vocabulaer'.
Cf. het variantencommentaar bij p.135 in dl.I, hoofdstuk 3.
o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol. [Aiiij] v . Cf. hierover Moormann 1934, 2-7 en 14. Over
het Vocabulaer in het Duitse Liber Vagatorum, zie Wolf 1958, 163-7.
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Daarnaast heeft Van de Venne niet alle beschikbare termen in zijn lijst verwerkt.
Een aantal weglatingen kan wellicht als een vergissing worden uitgelegd. De lemmata
uit 1613 'dorsch, kleederen', Hasperlinck, garen', 'Rvyschaert, eenen stroyen sack',
'Scoerbant oft rosch, bier' en 'Trewael, een schoen' b.v. staan in de oorspronkelijke
editie op cruciale plaatsen, vatbaar voor vergissingen. 'Dorsch' en 'Scoerbant'
bevinden zich in 1613 onderaan resp. bovenaan een kolom; 'Hasperlinck' en
'Rvyschaert' vormen het laatste resp. eerste woord van de letter H en R, terwijl ook
'Trewael' het laatste woord is uit de letter T. Deze lemmata blijken door Van de
Venne niet te zijn overgenomen.
Bij de weergave van de Nederlandse equivalenten heeft Van de Venne zich vrijer
gedragen. Daarbij lijkt alles in het werk te zijn gesteld om de oorspronkelijke
vertalingen zoveel mogelijk in te korten. Lidwoorden worden systematisch
1
weggelaten, in synonieme vertalingen wordt gesnoeid en langere omschrijvingen
worden nu met één enkel woord gevat. 'Zware kranckeyt' wordt gereduceerd tot
2
3
'kranckheyt' ; 'een die naect loopt achter lande' of 'achter lande gaan' heet nu
'Naeckten Lant-looper', resp. 'lant-loopen'; 'Een diener oft een die last heeft om
4
yemant te vanghen' wordt aangeduid met het meer gebruikelijke 'Dief-leyer'; 'die
5
inde kereke met schotelen' om gaet' wordt vertaald met 'Diaken'. Stilistische
aanpassingen en neologismen zijn daarbij legio: 'een 'geselle oft rabaut', 'een beeste
6
die bijt' en een 'die broot vergadert' wordt veranderd in een 'Rabaut-gesel', een
7
'Beeste bijt' en een 'Broodt-soeckert' . Van de Vennes streven naar beknoptheid
(wellicht vanwege de beschikbare ruimte in de kolomdruk) is er ook verantwoordelijk
voor dat het Bargoense 'Poderlijstere' (d.i. 'eenen haen oft een hinne') in de lijst van
1635 in het meervoud wordt opgenomen met als meer eenvoudige en vooral kortere
8
vertaling: 'hoenders' .

1
2
3
4
5
6
7
8

Dit kan ook bij de Bargoense woorden worden vastgesteld.
Als equivalent voor 'Ree'.
Als equivalent voor 'Blicslaghere', resp. 'swensen'.
Als equivalent voor 'Een bocxer'. 'Dief-leyer' komt in het zeventiende-eeuwse taalgebruik nog
herhaaldelijk voor: cf. WNT 3, 2523.
Als equivalent voor 'Pflueger'.
Als equivalent voor 'fiel', resp. 'Grimhaert' en 'stabulier'.
Woordspel ligt ook aan de basis van de vervanging van 'een bedeleers herberghe' (voor het
bargoense 'Rotbosch') door een 'bedelaers hulpbergh'.
De overige wijzigingen zijn vaak minder eenduidig te verklaren. Moeilijk meetbare en nu ook
minder doorzichtige parameters als expressiviteit, bekendheid, archaïsmen e.d.m. liggen
wellicht aan de basis van de volgende veranderingen die door Van de Venne worden
ingevoerd: vgl. nl. 'een bonette' (1613) vs. 'Hoet' (1635; als equivalent voor het bargoens 'Een
decker'), 'knape' vs. 'knecht' (cf. het bargoense 'flick'), 'een disch' vs. 'Tafel' (barg. 'Glathaert'),
'een ketelaer' vs. 'Ketellapper' (barg. 'Menge'), 'een scijthuys' vs. 'kack-huys' (barg.
'Sefelbosch'), 'overspeelder' vs. 'hoerjager' (barg. 'Smalkagel') en 'een hancker' vs. 'Beul'
(barg. 'Zwicker'). Daarnaast werd het bargoense 'Quien' verkeerdelijk als een meervoud
geïnterpreteerd waardoor 'een hont' gewijzigd werd tot 'Honden'.
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Hoe dit 'Gielers Vocabulaer' door de lezer diende te worden begrepen, wordt in de
Belacchende Werelt omstandig uit de doeken gedaan. Het onbegrijpelijke taaltje
('de duystere, doddige momme-woorden', p.134, i.m.) wordt er geduid als een 'quaet
geluyt', een 'Fielte klanck', een 'Schoyer-Tael' en een 'Hael Tael' waarmee boefjes
1
zich allerlei zaken onrechtmatig weten toe te eigenen . De opname ervan is in de
eerste plaats informatief bedoeld en gericht op het doorgeven van kennis ('om
2
voort-aen ken-kunst te hebben' ). Daartoe wordt alles zo duidelijk en begrijpelijk
mogelijk voor-gesteld:
'Ghy dan, wie leer-suchtigh is, die laet de Geest sinnigh sweven over
desen Rabauwen Vocabulaer, om met een weynig tijdt-spillen te bevatten
Guyt-Latijn, dat hier in volgh-bare Letter-regels 'tsamen is ghepast, met
duyd'lijck goet Duyts, tot sulcken eynde, om voort-aen ken-kunst te hebben
3
vande sletneering' (p.136, i.m.) .
Het 'Gielers Vocabulaer' heeft m.a.w. primair een belerend-waarschuwende functie
en is expliciet bestemd 'voor alle de geenen die onwetende zijn' (r.3494):
'Naedien by onse onwetende eenvoudighe Werelt de vreemde streeken
vande ongeregelde scheurgaffels, ende ongewonnen Broot-knappers
onbekent is in dese eeuwe, Soo heeftmen noodigh gheacht, hier alle de
duystere, doddige momme-woorden te ontdecken, met het dienstigh
Duytse Licht, van de waerde Waerheyt; om met sulcke bloot-stellinghen
alle onbeschofte Lock-Brocken hun flinck-slagen te weder-staen, mits-dien
oock voor alle haere sloffe schooy-treden sich te myden, ende
allerhandighe grabbel-gaeuwe, happige Grepen, daerom, tot sulcken
beginne hier nu wert aenghewesen, voor alle onbekende, om rechte
kennis te krijghen, aen het gheene dat noodigh dient geweten, tot nut en
voor-deel, uyt onnuttigh nadeel van de snoode Giel-tongen' (p. 133-4,
i.m.).
Zoals de dichter bij herhaling beklemtoont, rechtvaardigt de didactische intentie de
presentatie van een woordenschat die op zich laakbaar werd geacht:
'Het is geen schande dat men schand-dingen weet: maer wanneermen
de selve wil laeten blijcken en blijven, dan ist ongevoeglijck kennis te
hebben van heymelijk quaet' (p.135, i.m.)
'Leert gheen quaet om quaet te doen, // Maet uyt ongoet goet te broen'
4
(p.136, i.m.2) .
In grote lijnen sluit Van de Venne zich aan bij de functie die de woordenlijst in Der
Fielen (...) Vocabulaer (1613) had: was dit boekje in zijn

1
2
3

Cf. p.133, i.m.3, v.3486, 3489 en 3497.
p.136, i.m. (eigen cursivering).
Van de Vennes aanduiding van het Gielers Vocabulaer als 'Guyt-Latijn' (p.136, i.m.)
en 'nieuw Latijn' (v.3489) gaat wellicht ook op de brontekst terug. Der Fielen (...)
o

4

Vocabulaer heeft het immers ook over 'Coopmans Latijn' (fol.[Aij]r ) (eigen
cursiveringen).
Ook in het voorwerk werden gelijkaardige defensieve argumenten gebruikt.
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geheel bedoeld 'tot (...) onderwijsinghe ende leeringhe' van 'alle menschen', het
'Vocabulaer' in het bijzonder wil 'menighe simpel menschen' ervoor behoeden nog
1
verder 'bedroghen [te] worden' . Dat het daarbij helemaal niet zeker is of het
boeventaaltje zoals dit in de zeventiende-eeuwse werkelijkheid werd gehanteerd,
nog wel enige voeling had met de in 1613 of 1635 gepresenteerde woordenlijsten,
2
doet niets af aan de belerende intentie . Of Van de Venne met het gebruik van
Bargoense termen daarnaast ook - zoals dit het geval is in enkele zestiende-eeuwse
3
rederijkersspelen - de nodige couleur locale (i.c. decorum) aan zijn verhaal over
de twee 'Troggel-guyten' wou toevoegen - boefjes werden nu eenmaal verondersteld
een dergelijk boeventaaltje te hanteren -, valt nauwelijks uit de Belacchende Werelt
af te leiden. De wijze waarop de woordenlijst wordt gepresenteerd, de uitvoerigheid
van dit 'Vocabulaer' en de uitgebreide toelichtingen in de marge stellen vooral de
didaxis centraal.
Van de Vennes lijst heeft kennelijk succes gehad. In 1640 verschijnt te Leiden bij
Davidt Lopes de Haro een Nederlandse vertaling van François de Calvi's in 1623
voor het eerst gepubliceerde en in de dertiger jaren herhaaldelijk herdrukte Histoire
4
Générale des Larrons . In deze Legende, Ofte Historye Vande snoode practijcquen/
ende de behendige listicheden der Dieven wordt aan de reeks schelmenanekdoten
die aan het Franse voorbeeld werden ontleend, nog een lijst met Van de Vennes
5
Gielers Vocabulaer toegevoegd . Ook Van de Vennes aanduiding van het 'Gielers
Vocabulaer' als een 'Hael tael' en het in de Belacchende Werelt toegevoegde zinnetje
'Die vande Kunst is, beschaemt sijn Meester niet' vinden we in de bundel uit 1640
terug.
Wanneer Jasper zijn 'Gielers Vocabulaer' heeft afgedreund, laat Sijmen Gaeuw een
gelijkaardige lijst horen, de zg. 'Kramers-Tael'. Het betreft hier een lettertaal
gebaseerd op de letter K: een klinker wordt telkens hernomen nadat een 'K' werd
tussengevoegd. Op die manier ontstaat een moeilijk verstaanbaar, maar voor
ingewijden vrij doorzichtig taaltje: 'Al' wordt 'Akal', 'Arm' 'Akarm', enz. Kennelijk gaat
het bij deze woordenlijst om een amplificatie van het 'Gielers Vocabulaer': het
6
Nederlandse Liber Vagatorum uit 1613 heeft hiervoor geen model gestaan .

1
2
3
4

5
6

o o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol. [[Aij]]r -v .
Vgl. hierover ook Moormann 1932, 23. Over deze problematiek zie ook Burke 1988 en
Gerernek 1992.
Vgl. Pleij 1971-2, 313-4, D[e] V[ooys] 1930 en De Vooys 1936, 217-8.
Over het Franse origineel, cf. Von Kraemer 1944, 259-61 en verder ook Geremek 1992, 229,
273-4, 279, 288 en 314. Over de woordenlijst in de Nederlandse vertaling cf. De Meyere e.a.
1914, 73-4. De woordenlijst wordt naar deze Nederlandse vertaling afgedrukt in Teirlinck e.a.
1882, 223-8 en 263-71.
Legende, Ofte Historye 1640, 747-51.
Over lettertalen als geheimtalen, zie Moormann 1932, 125-42 die ook aandacht schenkt aan
de oudere lettertalen: het verschijnsel wordt reeds in de zestiende eeuw beschreven. Van de
Venne zelf noteert dat het hier gaat om een 'nieuwe uyt-gereckte Hael-Tael, die uyt de outheyt
is voort-gebracht' (p. 138, i.m.). In de Nederlandse literatuur heb ik een dergelijke lettertaal
voor 1635 niet teruggevonden. Een lettertaal werd door Pottie 1970 gesignaleerd in een
vijftiende-eeuws ambtelijk stuk.
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Ook deze taal heeft Van de Venne ter instructie aan de lezer voorgehouden. Zijn
argumenten lijken sterk op de verantwoordingen die hij n.a.v. het 'Gielers Vocabulaer'
had geformuleerd. Het gaat om een 'Hael-Tael', afkomstig van verdachte lieden, de
1
'Kramers achter-Landt' (rondzwervende kramers) . Deze 'nieuwe
Koomens[koopmans]-Tael' (v.3736) wordt afgedrukt om
'te passe te komen, alsmen die van noode heeft in gaen en keren, by de
gene die dese maniere van Rel-tongen [bedoeld worden de tongcapriolen
die men bij het spreken van deze taal moet maken] te voorschijn laete
komen. Om sich van alle Bedodderyen te verhoeden, sal het dienstig zijn
datmen dese ghemelte Kramer-spraeck trecke inde Kamer van Gedachten'
2
(p.141, i.m.) .
Opnieuw worden defensieve argumenten aangevoerd om de opname van een door
verderfelijke lieden gesproken taal te rechtvaardigen:
'Dit moeten de leerlustige voor 'tuytscheyden noodigh weten: dat somwijl'
wat goets is te leeren van slechte gauwe Noot-voelers' (p.141, i.m.).
'Ghy dan, weet-gierige Lesers: sult u selven gelieven te genoeghen met
het gheene hier voor is aen-ghewesen (...). Loopter somtijdts tusschen
de deughtsaeme eenighe slordigh-dommen deur, gedenckt: dat het alsoo
inde ongestadige Werelt wert gespeurt by het ondervinden vande
3
Daghelijcksche Datelijckheyt' (p. 142-3, i.m.) .
Daarnaast blijkt de 'Kramers-Tael', anders dan het 'Gielers Vocabulaer', ook de
delectatio van de lezer op het oog te hebben. Sijmen Gaeuw kondigt zijn woordenlijst
4
immers aan als 'een vreemt vermakent praetje' , terwijl ook de teksten in de marge
5
op gezag van Eccl. 3, 1-5 ('tempus flendi, tempus ridendi') aangeven dat het 'hier
stant en stondt is om te Lacchen (...) by het beschouwen vande Belacchende
6
Wereldt; om, al mallende, Wijs-wis te krijgen' . Het is echter minder duidelijk waarin
het vermakelijke aspect van de 'Kramers-Tael' dan precies bestaat. Mogelijk ligt de
aardigheid vooral in het taalspel. De dichter van de Belacchende Werelt vraagt
hiervoor herhaaldelijk aandacht. Hij heeft het over 'een wondere na-klanck, met
Tongespel voor de Ooren', over een 'maniere van Rel-tongen' 'daermen somtijts

1
2

3
4
5
6

p.138, i.m. en v.3733.
Vgl. ook nog met de twee verzen die de 'Kramers-Tael' inleiden: 'Met veel vvijsen [op
te vatten als belerende vingerwijzingen van de dichter, maar daarnaast ook als wijze
mensen] // Maecktmen VVijsen [verstandige mensen]' (v.3750-1).
Vgl. ook nog de verzen die aan de 'Kramers-Tael' worden toegevoegd: 'Van Quaet veel
Goet te leeren, // Doet vijse Malheyt keeren' (v.3944-5).
v.3731, eigen cursivering.
Cf. p.140, i.m.: 'Cap. 3. Vers. 1. 4. 5. Alle dingh heeft sijnen tijdt, Weenen heeft sijnen tijdt,
Lacchen heeft sijnen tijt, Leet-dragen heeft sijnen tijdt, Danssen heeft sijnen tijdt'.
p. 140-1, i.m.; vgl. ook nog de gelijkaardige uitingen op p.139, i.m.: 'om de lieve Werelt met
belacchen te vermaken'.
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1

met behendigheyt het loffelijck duydigh-Duyts uyt mach recken' . Ook de woordkeuze
en, daarmee samenhangend, de volgorde waarin de woorden werden geplaatst,
heeft voor het nodige amusement gezorgd. De onder elkaar geplaatste woorden
vertegenwoordigen niet alleen per groep telkens een letter van het alfabet, maar
blijken ook in een vertikale volgorde te kunnen worden gelezen. Voor de letter 'D'
of 'I' geeft dit als resultaat: 'Door Dickmael Deught Doen, Doet Dat Dapper Duyrt'
en 'In Iock Is Iuyst Iammer!'. Het procédé is in de zeventiende-eeuwse dichtkunst
bekend en sluit aan bij de oudere retorikale traditie van de 'rhétorique extraordinaire'.

b. De lijst met de verschillende soorten bedelaars
Op p. 145-54 van de Belacchende Werelt zet de Ouden Roem-bout aan Lubbert
en Lammert uiteen 'Hoe dat meenig bijster Boeff // Bidt en pranght om veel behoeff'
(v.3977-8). Ier illustratie geeft hij een uitvoerige 'Naem-rolle' met tweeënveertig
soorten onbetrouwbare bedelaars. Van de Venne heeft deze reeks aan Der Fielen
2
(...) Vocabulaer (1613) ontleend . Het tweede deel van dit bundeltje illustreert 'die
schalckheyt oft bedriegerije die onder die bedelaren ende bedelaressen dickwils
3
gebeurt' aan de hand van achtentwintig kapittels waarin de 'neeringen daer die
schalcken oft Rabbauwen mede omgaen/ ende de menschen mede bedriegen'
4
worden beschreven . Elk hoofdstukje vermeldt in de titel telkens de naam van een
bepaalde groep bedelaars en beschrijft vervolgens uitvoerig hun bedrieglijke
praktijken. Een enkele keer worden deze met een 'exempel' verduidelijkt of wordt
er een 'nota' aan toegevoegd. De eerste veertien capita hebben tot slot een
'conclusio' waarin de auteur er bij het publiek op aandringt om vooral niets aan
dergelijke armen te geven.

1
2

r.3747-8, p. 141, i.m. en r.3745-6. Vgl. ook met r.3742: 'Elck let op Letters' (eigen
cursiveringen).
De Meyere e.a. 1914, 54-63 drukt Van de Vennes lijst van boevenberoepen af en geeft ook
een (niet steeds even correcte) summiere vergelijking tussen Van de Vennes tekst en de
bron ervan. De lijst wordt ook weergegeven in Teirlinck e.a. 1882, 387-92. De Meyeres
conclusies worden in grote trekken overgenomen in Moormann 1934, 79. Over de
boevenberoepen in het Duitse Liber Vagatorum cf. Wolf 1958. Over de boevenberoepen in
de Europese literaire traditie zie Burke 1988 en Geremek 1992.
o

o

Vgl. nr.1 bij Van de Venne met Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.Avr , nr.2 met fol.Avv ,
o

o

o

o o

o

o

nr.3 met fol.[Avj]r -[Avj]v , nr.4 met fol.[Avj]v , nr.5 met fol.[Aviij]r -v , nr.6 met fol.[Aviij]v -Br ,
o

o o

o

o

o

nr.7 met fol.Bv , nr.8 met fol.Bijr -v , nr.9 met fol.Biijv -Biiijr , nr.10 met fol.Bvr , nr.11 met
o

o

o

o

o

fol.[Bvj]r , nr.12 met fol.[Bvj]v -[Bvij]r , nr.13 met fol.[Bvij]r , nr.14 met fol.[Bvij]v , nr.15 met
o

o

o

o

o

o

fol.[Bvij]v -[Bviij]r , nr.16 met fol.[Bviij]v , nr.17 met fol.[Bviij]v -Cr , nr.18 met fol.Cr , nr.19
o

o

o

o

o

o

met fol.Cr , nr.20 met fol.Cr , nr.21 met fol.Cv , nr.22 met fol.Cv , nr.23 met fol.Cv -Cijr ,
o

o

o

o

nr.24 met fol.Cijr , nr.25 met fol.Cijr , nr.26 met fol.Ciijv , nr.27 met fol.Ciiijr , nr.28 met
o

o

o o

o

o

fol.Ciiijv , nr.29 met fol.[Cv]v , nr.30 met fol.Cijr -v , nr.31 met fol.Cijv , nr.32 met fol.Cijv ,
o

o o

o

o

o

o

o

o

o

nr.33 met fol.Ciijv , nr.34 met fol. Ciiijr -v , nr.35 met fol.[Cv]v -[Cvj]r , nr.36 met fol.[Cvj]r ,
o o

nr.37 met fol.[Cvj]r -v , nr.38 met fol.[Cvj]v , nr.39 met fol.[Cvj]v [Cvij]r , nr.40 met fol.[Cvij]r .
3
4

o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aij]v .
o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aij]r .
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Van de Venne heeft de structuur van de brontekst grotendeels overgenomen. Elk
nummer wordt ingeleid door de specifieke naam van de behandelde groep bedelaars
met telkens een korte omschrijving van het gepleegde bedrog. Slechts in enkele
1
gevallen sluit een kernachtige conclusie het nummer af : ze is geplaatst in een ander
lettertype en herinnert aan de (vaak ironische) toon van de glossen uit de
raadgevingen van de zigeuner-vrouwen. De diverse namen van de bedelaars zijn
nagenoeg onveranderd uit het origineel overgenomen, de sterk ingekorte
beschrijvingen van de praktijken liggen dicht bij de oorspronkelijke tekst. Vgl. b.v.
nr.2 bij Van de Venne (r.3998-4002) met het kapittel 'Vande Stabulieren' in Der
Fielen (...) Vocabulaer:

Belacchende Werelt: 'Zijn Schoyers, die in alle Landen loopen met Vrouw
en Kinderen, van d'een Heyligen tot d'anderen, hebben den Hoet ende
den Mantel vol Teekenen hangen, gesteunt met den Bedel-staff'.
Der Fielen (..) Vocabulaer: 'DEse Stabulieren zijn bedelaers die alle landen
uyt strijcken ende doorloopen van d'eenen heyligen tot den anderen/ met
hare vrouwen ende mat hare kinderen. Ende dese hebben haren hoet oft
mantel vol teekenen hangen van alle heyligen. Ende haren mantel is
dicwils genayet ende gelapt van alderhande stucken. Ende dese weten
hare boeren ende lantslieden die haar broot geuen. [...] Dese selve
Stabulieren en laten nimmermeer van bedelen oft bidden/ noch haer
kinderen oock van joncs op tot in haer outheyt/ want sy den rabbauts
sack ghewoon zijn/ ende want den bedel staf in haer handen verwarmt
2
is/ ende sy en willen niet arbeyden' .
Uit de exempla die in de brontekst voorkomen, wordt slechts bij uitzondering geput.
En waar dit toch gebeurt, dient de tekst zich zeker niet als een exempel aan: elke
verwijzing naar particuliere omstandigheden wordt weggewerkt zodat het geheel
3
een meer algemene draagkracht krijgt . De conclusie die in de Belacchende Werelt
op enkele plaatsen werd toegevoegd en die typografisch was gemarkeerd, gaat niet
4
op de inhoud van het origineel terug , maar geeft veeleer een bondig, moraliserend
commentaar: vgl. b.v. 'Maer 'tis geloogen' (nr.3), 'Doch 'tis bedriegery' (nr.8), ''tzijn
Deugdt-Missers!' (nr.10), 'Foy! ellendigh bedrogh' (nr.15), 'Al quade Treken' (nr.23)
en 'Ach! wee sulcke Zee-Haenen' (nr.37).
Hebben de achtentwintig capita uit het tweede deel van Der Fielen (...) Vocabulaer
voor evenveel nummers in de Belacchende Werelt model gestaan, het derde deel
van de bundel uit 1613 heeft eveneens stof voor een aantal omschrijvingen in Van
de Vennes werk opgeleverd. Uit de 'Prologhe' biijkt

1

Vgl. b.v. bij de nrs. 3, 8, 10, 13, 15, 23, 27, 28 en 29. Een conclusie laat zich ook herkennen
in de nrs. 7, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 33, 34, 37, 39 en 40.

2

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.Av v . De tekstgedeelten die enigszins woordelijk
met r.3998-4002 uit de Belacchende Werelt in verband kunnen worden gebracht,
werden gecursiveerd.
Vgl. b.v. nr. 15.
Een enkele keer (nr.3) sluit Van de Vennes conclusie toch nog nauw bij de conclusie uit de

3
4

o

o

bron aan: vgl. nl. 'Maer 'tis geloogen' (r.4008-9) met fol.[Avj]v : 'onder duysent en seyt niet
een waer'.
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dat dit gedeelte nauw bij het vorige aansluit: het beschrijft 'sommighe notabilia ende
leeringhen/ die tot dese voorghenoemde hanteringen ende bedriegelijckheden
1
behooren' . De tekst wordt nu niet meer in kapittels opgesplitst, en de beschreven
bedelaars worden slechts terloops en lang niet altijd met een benaming bedacht.
Conclusies blijven achterwege, aanduidingen voor een 'exempel' of een 'Nota' komen
nauwelijks nog voor zodat het geheel zich als een min of meer doorlopende
prozatekst presenteert. Van de Venne heeft in dit deel het nodige materiaal gevonden
voor de samenstelling van de resterende twaalf nummers. De stof wordt bij hem op
dezelfde wijze gepresenteerd als de items die aan het tweede deel werden ontleend.
Benamingen die in de oorspronkelijke tekst slechts terloops werden vermeld, worden
nu als titels gebruikt. In enkele gevallen - waar men in de editie 1613 geen benaming
terugvindt - zit de dichter om de inventie van een nieuwe naam niet verlegen. Op
die manier worden de benamingen 'Iuweeliers' (nr.28), 'Hapothékers' (nr.29),
'Leeners' (nr.33), 'Worpeliers' (nr.35), 'Lap-kloppers' (nr.36), 'Zee-schalkers' (nr.37),
'Pelgrimmiers' (nr.38), 'Drinck-lof-tuyters' (nr.39) en 'Klucht-speelders' (nr.40)
2
geïntroduceerd . Slechts voor twee nummers heeft Van de Venne geen beroep
gedaan op Der Fielen (...) Vocabulaer: de 'Avont-Star-kijkers' (nr.41) en de
3
'Nacht-be-huylers' (nr.42) zijn geheel van eigen vinding . Deze nummers over
nachtelijke bedelaars werden terecht als laatste aan de lijst toegevoegd.
Zoals het 'Gielers Vocabulaer' is Van de Vennes boevenlijst er vooral op gericht
om het publiek te informeren over en te waarschuwen tegen de bedriegelijke streken
van 'het snoode Fiel-bedrijff' en over 'Wat [er] by Guyts al omme gaet' (v.3986 en
3974). De 'Naem-rolle (...) ter ontblootinghe van alle de leuye/ listighe/ Eerloose
Wapper-lappigen Wt-schot' (r.3987-90) richt zich in de eerste plaats tot de argeloze
kermisganger en waarschuwt deze voor 'de onsuyvere Landt-beschoyers, ende
rappe Rabauwen, ofte slordighe Béé-Boeven, die tot hun graegh gebruyck
schendichlijck Godes Naem mis-bruycken' (p.148, i.m.). De teksten in de marge
beklemtonen ook nu weer de voorlichtingsfunctie van de lijst (cf. de tekst in de marge
op p. 146-8). In dit opzicht sluit de Belacchende Werelt nauw aan bij de functie van
het tweede en derde deel uit Der Fielen (...) Vocabulaer: 'tot (...) onderwijsinghe
4
ende leeringhe' .

1
2

3

4

o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aij] r .
De volgorde van de ontleningen in 1635 komt in grote trekken overeen met de opeenvolging
van de items in 1613. Slechts enkele keren brengt de dichter hierin verandering aan. Een
duidelijke reden ligt niet voor de hand. De nummers van de boevenberoepen uit de
Belacchende Werelt geplaatst in volgorde van voorkomen in het Nederlandse Liber Vagatorum,
geeft de volgende reeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 26, 33, 27, 34, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
De Meyere e.a. 1914, 62-3 (en in navolging van De Meyere, Moormann 1934, 79) meent een
passage uit Der Fielen (...) Vocabualer als bron voor nr.41 te kunnen aanreiken: het opgegeven
fragment heeft evenwel nauwelijks enig aanknopingspunt met Van de Vennes tekst en kan
dan ook bezwaarlijk als bron worden voorgesteld.
o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, [Aij] r .
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Van de Venne viseert met deze opsomming van verschillende bedelaars in de eerste
plaats de z.g. validi mendicantes: bedelaars waarvan men aannam dat ze uit luiheid
niet meer wilden werken en dat ze met list en bedrog hun argeloze slachtoffers geld
afhandig maakten. De werkelijk behoeftige bedelaar, die door ouderdom of
misvormdheid in zijn levensbe-hoeften niet meer kan voorzien, diende binnen deze
visie wel met aalmoezen te worden geholpen:
'De eerlijcke Armen moet men noodige hant-reyckinghe doen. Wie
rijckelijck is gheseghent sal van 'toverschot uytdeelen aen die een deel
van noode hebben. In geval eenighe goederen misbruyckt werden by
sommige Mal-arme, daer over blijft de misdaet op den ontfanger' (p.152,
1
i.m.2) .
Van de Venne sluit hier aan bij de gangbare opvattingen van de burgerij waarbij
een duidelijk onderscheid tussen goede en slechte armen werd gemaakt. Stedelijke
verordeningen namen maatregelen in deze zin, traktaten over de armenzorg
beklemtoonden de tweedeling en op schilderijen werden beide groepen contrasterend
tegenover elkaar geplaatst. Zo vermeldt Van Mander in zijn Schilder-boeck het
schilderij van Cornelis Enghelmans dat 't'onderscheyt van rechte Armen/ en
2
ondeughende bedelaers/ met alderley tuygh van Lieren/ en anders' uitbeeldde .
Van de Vennes lijst met boevenberoepen had kennelijk succes. In een ongedateerd
bundeltje De Vermakelijckheyt selfs, Ofte Alle-Mans Gadingh komt een prozadialooog
3
tussen 'De vragende Klaes en d'antvvoordende Ian' voor . Het gesprek gaat over
'de listighe Bedriegeryen der verscheyde Bedelaren, welcke haer selven soo in
Hollandt, Brabant, als Duytslandt zijn onthoudende'. Klaes blijkt zeer goed de
'vreemde Namen' 'der Bedelaren ofte Vagebonden' te kennen, maar 'weet (...) geen
4
uyt-legginge te doen (...) waeromme sy deselve voeren' . Daarvan is Ian evenwel
op de hoogte zodat er zich tussen het tweetal een eenvoudig dialoogje met vraag
en antwoord ontspint:

Klaes. (...) Nu/ ghy dan/ die van alle Marcten de koop weet/ ende over-al
geweest zijt/ ende daeromme (soo ick gehoort hebbe) meest alle de
voor-naemste Bedelaren/ elck in het sijne/ wel kent/ soo verklaert het my
eens vervolgens/ ende voor-eerst/ wat doen de Stabuliers?
Ian. Dat zijn Schoyers/ die in alle Landen loopen/ met Vrouw en Kinderen/
van d'een Heylighe tot d'ander/ hebben den Hoedt ende den Mantel vol
teeckenen hanghen/ ghesteunt met den Bedel-staff.
De tekst heeft zijn stof onmiskenbaar uit Van de Vennes boevenlijst gehaald (vgl.
de bovenstaande passage met nr.2 uit de Belacchende

1
2
3
4

Vgl. ook met p.152, i.m.3 en met r.4272-4.
o

Van Mander 1604, fol.228 v .
De Vermakelijckheyt selfs s.a., 41-6.
De Vermakelijckheyt selfs s.a., 41.
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1

Werelt ). Voor de inkleding van de dialoog gaat het bundeltje wellicht terug op de
'Sotte vraghe van Claes/ ende een wijse antwoorde van Jan' uit de bundel
2
Veelderhande geneughlijcke dichten . Enkele andere gedichten uit De
Vermakelijckheyt selfs zijn immers eveneens bewerkingen van teksten uit de
3
Veelderhande geneughlijcke gedichten .
Hoewel de bewerker in De Vermakelijckheyt selfs voor zijn beschrijving van de
verschillende soorten bedelaars Van de Vennes tekst meestal op de voet volgt, toch
heeft hij, met het oog op zijn publiek, enkele wijzigingen aangebracht: minder
doorzichtige namen (vaak van Duitse origine) werden vervangen door meer
vertrouwde ('Schwanfelders' heten nu 'Naeckt-loopers'), terwijl neologismen,
4
5
woordspelingen en minder begrijpelijke passages , uit de weg worden gegaan.
Kennelijk was de tekst - ook de wijze waarop het bundeltje is uitgegeven, laat dit
vermoeden - voor een ruimer publiek bestemd.
Het is niet duidelijk wie de auteur van deze prozadialoog is geweest. De tekst zelf
bevat daarover geen aanwijzingen. Dat de bewerking van Van de Vennes hand zou
zijn, is niet waarschijnlijk. De dichter kondigde zichzelf immers graag als auteur van
een tekst aan. Tegen Van de Vennes auteur-

1

2

Dat Van de Vennes boevenlijst inderdaad model stond voor de prozatekst, en niet omgekeerd,
blijkt alleen al uit die boevennamen die de Belacchende Werelt aan het Liber Vagatorum had
ontleend en waarvoor in 'De vragende Klaes en d'antvvoordende Ian' nieuwe termen werden
bedacht (vgl. b.v. de benaming 'Los-komers' i.p.v. 'Loseneers', 'Deur-bewaerders' i.p.v.
'Klinckeneers', 'Beelde-strijckers' i.p.v. 'Debissers of Doffers', 'Planeet-lesers i.p.v.
'Kammesiers', 'Vallers' i.p.v. 'grantuers', enz.).
Veelderhande 1899, 195-9. De tekst van het gedicht werd opnieuw uitgegeven en van
commentaar voorzien in Deschampeleire 1980-1, dl.1, CXI-CXXVII, 34-7 en dl.2, 48-50. De
gedichten van de Veelderhande geneughlijcke gedichten werden integraal uitgegeven in
o

o

o

o

Vanhecke 1980-1 (fol.Air -Biiijv ), Vansteene 1980-1, foI.C1r -D6v , De Smet 1980-1,
o

3
4

5

o

o

o

o

o

fol.D7r -F4r , Goetvinck 1980-1, Fiiijr -Hir en Deschampeleire 1980-1, fol. H1r -I8v .
Zie hierover verder dl.III, C, hoofdstuk 2, §1.
Had Van de Venne het in r.4020 uit nr.5 b.v. over 'om de slechte Boeren te Loer-Tasscheri',
in De Vermakelijckheyt selfs wordt dit 'om de slechte Boeren de Tasch te legen' (p.42) (eigen
cursiveringen).
Een mooi voorbeeld hiervan is nr.5 (r.4017-22) bij Van de Venne. Had Van de Vennes brontekst
het over 'Debisseren', dit zijn 'bedelaers die in alle huysen nae gaen/ & omni die hostiatim
van huys tot huys gaen met sommige beelden oft teecken. Ende sy bestrijcken die landhuysen
met eenen beelde van onser vrouwen/ oft van eenen anderen heylighen. Ende zy spreken
dat haer beelt van onse lieve Vrouwe van alsulcke capelle is/ ende dat sy broederen in die
selfde capelle zijn. Item sy seggen dat de capelle arm is/ ende sy heysschen vlas en gharen
tot eenen outaer cleet/ maer zy ghevent der schreven of der leeper mossen tot eenen claffot/
o o

dat is der hoere tot eenen doeke' (Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Aviij]r -v ), bij Van
de Venne zelf wordt deze tekst ingekort tot: 'Gaen alle huysen niet voor-by met Beeldekens
by hun, daer sy de Wooninghen dan bestrijcken, om de slechte Boeren te Loet-Tasschen.
En te hebben veel stoffe tot Cieraet voor de Cappelle van de schijn-Bedriegers'. De abbreviatio
bij Van de Venne bracht met zich mee dat de nevenschikkende zin 'En...Bedriegers' nauwelijks
nog te begrijpen valt, zeker wanneer men de brontekst niet kent. In De Vermakelijckheyt selfs
wordt het nr.5 bij Van de Venne dan ook gereduceerd tot: 'Die gaen weynigh Huysen voor-by/
met Beeldekens by hun/ daer mede sy de deuren of vensters bestrijcken/ om de slechte
Boeren de Tasch te legen' (p.42).
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schap pleit ook het onbegrip waarmee een enkele keer de oorspronkelijke tekst
werd gelezen: de klagende uitroep 'Ach! wee sulcke Zee-Haenen' in r.4246-7 uit de
Belacchende Werelt werd in De Vermakelijckheyt selfs verkeerd geïnterpreteerd
als 'Maer twee sulcke Zee-vogels' (eigen cursiveringen). Toch is de bewerking
wellicht wel in Adriaens onmiddellijke omgeving ontstaan. De prozadialoog werd in
de verzamelbundel De Vermakelijckheyt selfs onmiddellijk na een andere prozatekst,
1
Den Verkeerden Hemel, afgedrukt . Dit proza heeft een aparte titelpagina die 2
hoewel anoniem gepubliceerd - met Van de Vennes drukker en uitgever Isaac
Burchoorn in verband kan worden gebracht. De gebruikte houtsnede is identiek aan
het vignet dat deze Haagse drukker voor het titelblad van zijn Nieuwe Werelt vol
3
Gecken had gebruikt . Bovendien wordt Den Verkeerden Hemel afgesloten met een
gedicht ''tBeklagh der Loshoofdige Poëten in den Af-grondt der Hellen' dat met Isaac
Burchoorns initialen werd ondertekend. Het ligt dan ook voor de hand om te
veronderstellen dat Burchoorn de verzamelaar - mogelijk zelfs de auteur - was van
de verschillende stukken die in De Vermakelijckheyt selfs werden bijeengebracht.
Een tekst als 'De vragende Klaes en d'antvvoordende Ian' in De Vermakelijckheyt
selfs toont aan dat dergelijke cataloogachtige teksten over diverse soorten boeven
en bedelaars niet alleen een utilitaire en instructieve, maar ook een recreatieve en
zelfs een komische functie hadden. Prijst Klaes in het gedicht zijn gesprekspartner
4
als 'een Man van wonderlijcke wetenschap' , de titelpagina van De Vermakelijckheyt
selfs introduceert de opgenomen stukken bij de lezer als 'Genoeghelijckheden'
waarbij 'Alles seer aerdigh en kluchtigh [wordt] voor-gestelt'. Het convoluut is immers
'Gedruckt voor alle de gene die liever lacchen dan schreyen'.

c. De gasthuisteksten: het schip van Reyn-uyt
Het vierde en laatste deel uit Der Fielen (...) Vocabulaer heeft eveneens stof geleverd
voor Van de Vennes Belacchende Werelt. In dit deel gaat het Nederlandse bundeltje
niet meer terug op het Liber Vagatorum maar op Robert de Balsacs 'Le droit chemin
de lhospital', een werkje dat op het einde van de vijftiende eeuw werd geschreven
en in het begin van de zestiende eeuw door Champier aan zijn militaire verhandeling
Nef des princes (1502) werd toegevoegd. Een gasthuismeester is in deze spottekst
aan het woord. Ten behoeve van zijn vrouw en bij wijze van testament somt hij de
5
diverse lieden op die bestemd zijn om in het gasthuis te belanden . Nadat

1
2

3
4
5

De Vermakelijckheyt selfs s.a., 1-40.
Het titelblad vermeldt slechts enkele pseudo-gegevens i.v.m. plaats en datum van uitgave:
'Gedruckt tot voordeel van de Goede, ende nadeel vande Quade, in't Jaer van de Rekeninge
der Maenden'.
Olijkan 1978, 37-8.
De Vermakelijckheyt selfs s.a., 46. Daarnaast daagt Klaes zelfs allen uit om hem 'te besoecken/
die meer weten dan' Ian (ib.).
o

o

In de editie 1613 terug te vinden op fol.[Cviij] r -[Dv] r .
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op deze manier 'sijn beschreven die erfgenamen vant gasthuys/ om des wille oft
1
die meester storve/ dat die vrouwe soudt kennen haer erfgename' , kondigt 'Den
Meester van het Gasthuys' op rijm af - de Nederlandse tekst is hier oorspronkelijk
2
t.o.v. Balsacs tekst - wie 'uyt den hove des Gasthuys' dient te worden gebannen .
Balsacs prozatekst kende een groot succes en werd in verschillende talen vertaald
en geadapteerd. Ook de Nederlandse bewerking kon bogen op een grote populariteit.
Ze werd (met de berijmde tekst) steeds weer opgenomen in de verschillende edities
van Der Fielen (...) Vocabulaer en werd ook in grote trekken opgenomen in de
diverse uitgaven van 'Den rechten weg nae t'Gast-huys' uit de bundel Veelderhande
geneuchlijcke dichten. Een ingekorte versie (wellicht ontleend aan de Veelderhande
3
geneuchlijcke dichten) komt ook voor in de bundel De Vermakelijckheyt selfs .
De gasthuistekst uit Der Fielen (...) Vocabulaer werd door Van de Venne gebruikt
voor zijn uitgebreide enumeratie van lieden 'die alreede den aenvanck hebben
ghedaen om te geraken in de Boot van Reyn-uyt' (r.4397-8). Zoals in de brontekst
plaatst Van de Venne de opsomming in het kader van de weg naar het gasthuis.
Heeft de gasthuismeester uit Der Fielen (...) Vocabulaer het over 'den rechten wech
4
te gasthuys waert by mijn vrouwe' , in de Belacchende Werelt wordt de tekst
aangekondigd met de woorden:
Den Vooghd en Vooghdinne van't Gast-huys, en des selfs ghesin,
Die zijn ghereet, en nemen aen
Den geenen die hier komen gaen;
Dewelcke nu volgen: (r.4400-3)

Anders dan het doorlopende proza uit Der Fielen (...) Vocabulaer, wordt bij Van de
Venne de enumeratie duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd in

1

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Dv] r .

2

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Dv] v -[Dvj] v .
Cf. over de Franse tekst Moore 1932, Allut 1859, 109-26 (met een editie van Champiers tekst)
en Van schelmen en schavuiten 1985, 118-9. Over de verspreiding van de Franse tekst in
de diverse taal- en cultuurgebieden, zie vooral Moore 1932. Voor een editie van R. Coplands
The hye way to the Spyttell hous (1535-6), zie The Elizabethan Underworld 1965, 1-25. Over
Copland zie ook Geremek 1992, 80-1 en 166. Voor een Duitse 'gasthuis'-tekst, vgl. G.F.
Messetschmid Spital Unheylsamer Narren und Närinnen (Strassburg 1618), voor een specimen
in de Italiaanse literatuur, zie Fiorato 1981. Over de Nederlandse prozatekst uit Der Fielen
(...) Vocabulaer: De Meyere e.a. 1914, 74 (de tekst uit de editie 1563 werd er afgedrukt op
p.58-70) en vooral Van schelmen en schavuiten 1985, 118-9. 'Den rechten weg nae
t'Gast-huys' vindt men afgedrukt in Veelderhande 1899, 126-41; een moderne Nederlandse
vertaling ervan wordt gegeven in Van schelmen en schavuiten 1985, 44-54. Over deze
gasthuistekst, zie vooral Van schelmen en schavuiten 1985, 118-9 en verder ook De Meyere
1914, 74, Moore 1932, 359-60, Pleij 1983, 161, 183 en 219. Over de gasthuistekst in De
Vermakelijckheyt selfs, cf. Goetvinck 1980-1. Deze auteur toont daarbij aan dat de uitspraak
over het hennen- en ganzenei, waarvan in de Veelderhande geneuchlijcke gedichten sprake
is, typerend is voor deze versie (en b.v. niet voorkomt in Der Fielen (...) Vocabulaer; cf.
Goetvinck 1980-1, dl. 1, 26-36). Ook de tekst uit De Vermakelyckheyt selfs heeft deze uitspraak
en heeft zich voor deze tekst dus hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd op de Veelderhande
geneuchlijcke gedichten (bij Van de Venne komt de uitspraak niet voor).

3

4

o

o

o

o

Der Fielen (...) Vocabulaer 1613, fol.[Cviij] r .
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niet minder dan 114 zinnen die telkens door de anafore constructie 'Alle die...' worden
ingeleid. Daarnaast heeft de dichter de oorspronkelijke formuleringen, hoewel vaak
1
sterk ingekort , haast woordelijk overgenomen. Afwijkingen in dit opzicht zijn meestal
2
te wijten aan een verkeerde interpretatie van de oorspronkelijke tekst , een enkele
3
4
keer gaat het om een actualisering of om het invoeren van woordspel .
Niet alle tekstpassages uit Der Fielen (...) Vocabulaer hebben hun weg gevonden
naar de Belacchende Werelt. Een duidelijk selectiecriterium lijkt niet te zijn toegepast.
Tevens heeft de dichter in 1635 een flink aantal nieuwe zinnen (niet minder dan
5
vijftig!) ingevoerd . Soms gaat het duidelijk om een actualisering van de kritiek:. b.v.
aangaande de heersende modezucht, de laakbare en vaak speculatieve praktijken
van de moderne koopman of het ijdele, eigentijdse tijdverdrijf van de kaatsers,
6
kolvers en schermers . Vaak echter kunnen de toevoegingen als een amplificatie
worden gelezen: net als in Der Fielen (...) Vocabulaer worden bij uitstek z.g.
'arbeidssschuwen', nachtbrakers, slempers en brassers, fuifnummers en ontuchtigen,
verkwisters, lommerdklanten, leeggangers, woekeraars en hebzuchtigen geviseerd.
Hiermee zijn slechts enkele karakteristieken van Van de Vennes bewerking
aangegeven. Verder zou men kunnen wijzen op de invectieven waarmee in een
aantal nieuwe items de gasthuisgangers worden aangeduid of op het feit dat de
7
reeks afsluit met een zinnetje over de dood .
Aan deze lijst van gasthuisgangers wordt door de Ouden Roem-bout, bij wijze
van pendant, een opsomming van hen die uit het gasthuis worden uitgesloten,
toegevoegd: 'so vvert by den Vooghd, en vooghdinne, mitsgaders de gantsche
vergaderinge van 'tKarm-Hoff, straffelijck uyt-gebannen, Alle dese, te weten: (...)'
waarop opnieuw een enumeratie volgt

1

Vgl. b.v. r.4504-5 bij Van de Venne ('Alle die seggen: de Wijn is niet voor de Varckens, noch

2

'tBier voor de Gansen gebrouwen') met Der Fielen Vocabulaer 1613, fol.Dv ('Die altijdt vrolijck
sijn/ met schoonen vrouwen hoveren/ ende hun goet verdoen/ ende seggen altijdt/ laet ons
vrolijck sijn want de Wijn en is niet gewassen voor die verckenen/ noch dat bier gebrouwen
voor die gansen/ tis ooc wonderlijck waer hy is diet al betalen sal') (eigen cursiveringen).
Vgl. b.v. r.4414-5 bij Van de Venne ('Alle die hun smorgens langhe kleeden, en nestelen

3

sonder wercken') met Der Fielen Vocabulaer 1613, fol.Dijr ('Die hen smorghens langhe
cleeden/ om dat haer nestelen gheen naelden en hebben/ ende komen soo traechlijck te
wercke') (eigen cursiveringen).
Vgl. b.v. r.4432-3 bij Van de Venne ('Alle die hun Tapijtseryen, en behangsels laten verrotten

4

aen muyren, en Schildery bersten') met Der Fielen Vocabulaer 1613, fol.Dijr ('Die hun
Tapijtserijen laten verrotten aen die mueren/ ende dat lijnwaet in die kiste laten bederven')
(eigen cursiveringen).
Vgl. b.v. r.4459 bij Van de Venne ('Alle die veel beginnen, en weynig ten eynde brengen')

o

o

o

o

5
6
7

met Der Fielen Vocabulaer 1613, fol.Dr ('Die grooter dinghen beginnen dan sy volbrengen
connen') (eigen cursiveringen).
Dit lijkt me het geval te zijn in r.4448-58, 4460-70, 4473-86, 4518-20, 4524-7, 4536-46, 4554-8,
4560-1, 4568-9, 4574-6, 4581-8 en 4590-602.
Vgl. r.4474-5, 4520, 4460-1, 4462-3, 4469-70, 4556-7 en 4558. De opsomming is hier zeker
niet uitputtend: vgl. b.v. ook nog r.4448-9, 4450-1, 4452 en 4455-6.
Vgl. b.v. r.4590-8 en 4601-2.
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(r.4641-88). In Der Fielen (...) Vocabulaer staat ook een dergelijke pendanttekst te
lezen maar in de Belacchende Werelt is de inhoud geheel van Van de Vennes eigen
1
vinding . Aan de basis ligt een zeventiende-eeuwse burgeretiek die pleit voor
werkzaamheid, eerlijk winstbejag, gerechtigde eerzucht, maatschappelijke
2
achtbaarheid en aanzien, en matigheid op alle niveaus .
3
In De Vermakelijckheyt selfs is een gelijkaardige gasthuistekst opgenomen . In
deze bundel wordt de resterende halve pagina na 'De vragende Klaes en
d'antwoordende Ian' opgevuld met de tekst 'De rechte vvegh nae 'tGast-huys'. Daarin
worden verschillende 'sorgeloose Licht-harten' die in het gasthuis zijn vergaderd,
één voor één gepresenteerd. De tekst gaat niet zozeer terug op de Belacchende
Werelt, maar wel op de Veelderhande geneuchlijcke gedichten. Toch heeft de auteur
van 'De rechte wegh nae 'tGast-huys' zich ook laten inspireren door Van de Vennes
eerste gasthuistekst: de omschrijvingen van de verschillende leden van het gasthuis
worden immers telkens ingeleid door de anafore constructie 'Alle die (...)' die ook
bij Van de Venne voor het eerst voorkomt.
Van de Venne heeft zijn gasthuisteksten ingebed in de bekende voorstelling van
4
de Boot van Reyn-uyt . In v.4370-2 had Sijmen Gaeuw reeds aangegeven dat hij
en zijn compaan, Snege Jasper, behoorden tot de vracht van de 'leuy en lichte
Schuyt' die 'na Reyn-uyt' zal varen. Het is precies n.a.v. deze uitlating dat Roem-bout
van wal steekt met zijn revue van verschillende types - de gasthuistekst - die op
5
weg zijn 'om te geraken in de Boot van Reyn-uyt' . Deze boot en de aankomende
vracht wordt in de Be

1

2
3
4

De pendanttekst uit Der Fielen (...) Vocabulaer geeft slechts een zeer beperkt aantal
elementen. Hier en daar kunnen ze met de tekst uit de Belacchende Werelt worden verbonden.
Een rechtstreekse beïnvloeding valt niet overtuigend aan te tonen. Enkele voorbeelden: vgl.
'Voort ban ick mede diet soo bestieren // Dat sy haer goeden altoos meer vermeeren // Dan
verminderen' met r.4663: 'Luyden die liever sparen, dan verquisten' of 'Ooc ban ic openlijc
(...) al diet soo maken datmense moet eeren/ // Den caproen lichten' met r.4655-6: 'Luyden
die van yder ter Eeren begroet willen worden' of 'Jongers die liever in alle termijn verkeeren/
// In die kercken dan in die taveernen' met r.4643-4: 'Luyden die liever inde Kercke zijn, dan
in schouspeelen' of 'Alle ambachts gesellen die vroech en spade/ // Liever wercken dan sy
gingen teeren' met r.4661: 'Luyden die liever wercken dan lanter-fanten'. Anders dan in de
eerste gasthuistekst worden de items bij Van de Venne niet meer ingeleid door de anafore
constructie 'Alie die...', maar wel door de constructie: 'Luyden die...'.
Ook nu weer wordt de opsomming afgesloten met een verwijzing naar de dood (cf. r.4686-8).
De vermakelijckheyt selfs s.a., 47.
Over de traditie van deze (en de daaraan verwante) voorstellingen - cf. b.v. de lange wagen,
het schip van armoede, de blauwe schuit,... - zie vooral Pleij 1983 (vnl. hoofdstuk 5), Coigneau
1980, Vandenbroeck 1987b, 50-8 en 270-7 en Vandenbroeck 1989; zie verder ook nog De
blauwe schuit 1979, Burger 1931 en Braekman 1980. Dat dit tekstmateriaal ook in de
zeventiende eeuw nog bleef doorleven, blijkt niet alleen uit de herdrukken van de Veelderhande
geneuchlijcke dichten, maar ook uit één van de epigrammen van Van Santen (Van Santen
o

5

1626, fol. Diij r , nr.50). Overigens is het niet zo vreemd dat in de Belacchende Werelt het
motief van het gasthuis met dat van Reinuit wordt gecombineerd: vgl. b.v. in De Casteleins
'Sermoen van Sencte Reinhuut' (De Castelein 1555, 243-7; cf. hierover Iansen 1971, 537).
r.4398; vgl. ook met v.4378-80.
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1

lacchende Werelt op de gravure van p.158 uitgebeeld . Een in lompen gehulde
bedelaar met een omgekeerde emmer op het hoofd - het is wellicht Reinuit zelf; vgl.
ook met de titelprent - houdt er met een lange stok het vaartuig aan wal, terwijl een
stoet van leeggangers komt aangelopen. De grootste bedelaar in deze groep draagt
een stok waaraan twee tabakspijpen werden vastgebonden (vgl. ook met de
titelprent). Achter hem trommelt een baardige kerel op een lege ton en in de stoet
wordt een vlag meegedragen waarop een omgekeerde kruik - mogelijk een toespeling
op de naam 'Rein-uit' (geheel uit, leeggedronken) - staat afgebeeld. Het gebouw
met de kleine figuurtjes op de linkerachtergrond laat zich wat moeilijker duiden. Gaat
het om een armenbedeling bij een kerk -de gravure confronteert dan de goede
bedelaars met de slechte - of is het een afbeelding van het gasthuis, de uiteindelijke
bestemming van Reinuits boot? Gaskell zag in de bedelaar met de omgekeerde
emmer op het hoofd - een gelijk-aardige figuur had Van de Venne ook geschilderd
2
3
op zijn grisaille 'Noot breeckt wet' (1633) - een afbeelding van de Ouden Roem-bout .
Deze voorstelling van zaken mist evenwel elke grond en kan niet uit Van de Vennes
tekst worden afgeleid.
De in de gasthuistekst beschreven (en impliciet gelaakte) handelingen zijn voor
Van de Venne evenzovele 'kromme wegen' - vgl. met de 'rechte vvegh nae
'tGast-huys'- die leiden tot de 'ruyme Boot van Reyn-uyt' (p.162, i.m.1). Precies het
aantonen van al deze verkeerde handelingen of 'wegen' is het hoofddoel van de
4
revue . Het informeren en beleren van de onwetende of het corrigeren van hen die
zich reeds op de doolweg bevinden, rechtvaardigen ook nu weer de uitvoerige
vermelding van de laakbare handelingen en dwaasheden: 'Quaet aen te wijsen //
5
Om 'tgoet te prijsen, // Is Wijs van Wijsen' .
I.v.m. de boot van Reyn-uyt hanteert Van de Venne de traditionele begrippen.
6
Wie in het schip belandt, wordt meteen tot de vracht gerekend en als lui en licht
7
gebrandmerkt . Het gasthuis is de eindbestemming van

1
2
3
4

5

6

7

Vgl. p.163, i.m.: 'Gelijck men hier vooren aerdigh siet met de konst af-gebeelt'.
Plokker 1984, 190-1, nr.75.
Gaskell 1987, 125.
Vgl. r.4393-4 en p.161-2, i.m.: 'Dies-halven soo laet yder sich geseyt ende geraden wesen,
op dat niemant soude verdoolen uyt den rechten wegh des wel-varens: daer toe heeft men
hier noodigh geacht alle kromme wegen aen te wijsen'.
p.164, i.m.3. Vgl. ook met r.4395-8 ('alsulcke manier van doen als hier vvert verthoont; om
yder af-keerigh te maecken, die alreede den aen-vanck hebben ghedaen om te geraken in
de Boot van Reyn-uyt'), p.159, i.m. ('Tot op-weckinghe, van de slappe slaperighe
onwetenheydt, heeftmen hier nu dienstigh geacht de sonderlinge mis-vallen vlijtig aen te
Wijsen met hedendaeghsche dadelijcke swier, diemen af-merckt, inde bedwaesde sleep van
de lossche Menschelijke Sinne-driften, en handel-schappen'), p.163, i.m. en v.4608-11.
p.162, i.m. ('de ruyme Boot van Reyn-uyt: die (...) alle onbedreven Kaele-maelers voor ballast
aen-neemt, en inboort'), v.4603-4 ('Dit is al de losse vracht, // Daer staegh de lichte Schuyt
na wacht'), v.4628 ('Waer dan lost de vraght mit vodden') en p.166, i.m. ('Vracht').
v.4369 ('de leuy en lichte Schuyt'), v.4603-4, v.4611 ('het leuy en licht gewoel'), p.166, i.m.
('Lichte Vracht') en v.4698 ('de lichte Gast-huys-last').
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1

Reyn-uyts boot . Het gaat in deze context geenszins om het oude concept van de
liefdadigheidsinstelling die behoeftigen onderdak verschaft en in hun noodzakelijke
levensbehoeften voorziet, maar om een verzamelplaats van verderfelijken, het
tegendeel van - zoals Van de Venne het in een allegorie uitdrukt - het 'luchtigh
ghebouw' waar 'Eer en Reden 'tsamen sitten onder 't ghewelf' en 'alwaer de Seven
Hooft-deughden de Pijlaren zijn' (p.160, i.m.).
Hebben Van de Vennes beide gasthuisteksten en het daarmee samenhangende
Reyn-uyt-motief een belerende en corrigerende functie, de passages waren ook en dit rechtvaardigt de opname ervan in een komisch-satirische tekst - genoegelijk
en recreatief om lezen. Dat een tekst als de 'Rechte vvegh nae 'tGast-huys' in de
bundel De Vermakelijckheyt selfs werd afgedrukt, zou anders moeilijk te verklaren
zijn. Het werk was in dit opzicht beslist geen uitzondering: de gasthuisteksten uit
Der Fielen (...) Vocabulaer hadden ook hun weg gevonden naar bundels als de
Veelderhande geneuchlijcke dichten.
Samenvattend kan men stellen dat de optredens van de 'Troggel-guyten' en de
Ouden Roem-bout in de Belacchende Werelt een belerende en informerende en
daarnaast ook een vermakelijke of ontspannende functie hebben. Daarvoor is niet
alleen de wijze waarop Jasper en Sijmen Lubbert te grazen nemen, verantwoordelijk,
maar b.v. ook de opname van de 'Kraemers-Tael' in de Belacchende Werelt. Het
vreemdsoortige 'Rel-tongen' maakt deze K-taal tot een 'Tonge-spel' dat als een
2
'vreemt' maar alleszins 'vermakent praetje' was bedoeld . Tegelijk hadden de lijst
met soorten bedelaars en de gasthuisteksten ook het vermaak op het oog. Deze
functie hadden dergelijke teksten althans in de contemporaine edities, in de
Veelderhande geneuchlijcke dichten en in De Vermakelijckheyt selfs. Het
vermakelijke aspect van de gasthuistekst lag wellicht in de gepresenteerde waarden
die precies een omkering betekenden van de normen en waarden die door de
3
burgerij werden nagestreefd . In de tekst met de boevenberoepen is vooral de
4
picareske anekdotiek verantwoordelijk voor het vermakelijke karakter .
Is de lering van de ontleende en bewerkte teksten -zo geven de commentaren in
de marge het te kennen- in de eerste plaats bestemd voor een ruime lezerskring,
toch richt de les zich ook tot een specifiek jongerenpubliek. De 'Kraemers-Tael' b.v.
is erop gericht om de 'Dwaesheyt' bij de

1
2
3
4

Vgl. v.4628-30, p. 166, i.m. ('laet de Lichte Vracht het Gasthuys beswaren') en v.4698.
p.139, i.m.1, r.3747 en v.3731.
Vgl. hiervoor ook Pleij 1984, hoofdstuk 3.
Mutatis mutandis kan men hier verwijzen naar de bedriegelijke praktijken die in
anekdotenverzamelingen de plot uitmaken of naar de picareske anekdotiek in beschrijvingen
van schelmenstreken zoals in de Legende, Ofte Historye Vande snoode practijcquen der
Dieven (Legende ofte historye 1640).
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'onweetende Ieught' weg te werken (r.3949-50). Nog explicieter klinken Roem-bouts
woorden waarmee de wijze man zijn gasthuistekst verdedigt: 'Nochtans dient het
1
voor de jeught, // Om te leyden tot de deught' . De daaropvolgende verzen
omschrijven dit publiek nader als jongeren die op het punt staan eer en aanzien op
maatschappelijk vlak te verwerven, m.a.w. de huwbare jeugd uit de
zeventiende-eeuwse burgerij: 'Wie aen Eer en Staet wil komen // Die moet voor
on-eeren schromen' (v.4620-1).

1

v.4618-9; eigen cursivering. Overigens hoeft de opname van een dergelijke (spot)tekst uiteindelijk gaat het hier toch om een parodiëring van een plakkaat - in een bundel voor (o.m.)
de jeugd, niet te verwonderen. In Starters Steeck-boeckjen, een boekje dat duidelijk als een
gezelschapsvermaak voor de verliefde Hollandse burgerjeugd was bedoeld, werd als tweede
deel een spotplakkaat van Marcolphus met vreemdsoortige wetten voor hen die de 'Covel'
moeten dragen, toegevoegd (Starter s.a.). Vgl. over het genre van het spotplakkaat de
bemerkingen van Bostoen 1980, 140-2.
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Hoofdstuk 6
De 'By-gevoegde Raedsel-Spreucken'
Tot één van de meest belangwekkende aspecten van de Belacchende Werelt behoort
ongetwijfeld het zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht opmerkelijke geheel van
korte, meestal bijzonder originele en inventieve randnotities die de eigenlijke
kermistekst begeleiden. Het belang van deze glossen blijkt o.m. reeds uit de
drukgeschiedenis van de bundel: tijdens de vele wijzigingen op de pers worden de
randnotities vaak in typografisch opzicht gecorrigeerd terwijl ook woorden bewust
1
door andere worden vervangen . Ook het oorspronkelijke aantal glossen (ruim 1750!)
2
wordt uitgebreid . Op zich is deze uitbreiding niet indrukwekkend: slechts een
twintigtal nieuwe teksten wordt toegevoegd. Interessant is wel dat de dichter, wanneer
de gelegenheid zich voordoet (nl. bij het losmaken van de drukvorm), er kennelijk
op aanstuurt om steeds weer nieuwe notities toe te voegen aan de in dit opzicht
toch reeds goed voorziene marges (met gemiddeld meer dan zes glossen per
pagina) en daarbij zelfs een herschikking of een grondige verschuiving van de
3
overige teksten in de marge niet uit de weg gaat .
Het gebruik van dergelijke, veelal korte randnotities sluit aan bij de oude
glossentraditie waarbij verklarende en vaak bijzonder erudiete aantekeningen in de
4
marge of aan de voet van de bladzijde worden toegevoegd . De specifieke
vormgeving in de Belacchende Werelt (m.n. een gedrukte kaderrand die de eigenlijke
tekst en de randnotities omringt, én de vertikale streep die de glossen van de tekst
scheidt) was daarbij minder gebruikelijk en ging terug op de gelijkaardige presentatie
van Cats' voorrede in de Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt (Den Haag
1632); later zal de drukker-uitgever Isaac Burchoorn (de drukker van Cats' Spiegel
en Van de Vennes Belacchende Werelt) deze vormgeving ook voor zijn eigen
5
komisch-satirisch dichtwerk hanteren .
Sluit het plaatsen van teksten in de marge onmiskenbaar aan bij het bekende
gebruik van glossen, de inhoud van de randnotities zelf ontsnapt

1
2
3
4
5

Cf. b.v. de varianten in buitenvorm A en in de binnenvormen Ll of Mm; zie dl.I, hoofdstuk 2
en 3.
Cf. b.v. de varianten in de buitenvormen A, S en Aa en de binnenvormen A, R, S en T; zie
dl.I, hoofdstuk 2 en 3.
Cf. de varianten in buitenvorm A; dl.I, hoofdstuk 2 en 3.
Over het oude gebruik van glossen zie Lexikon des Mittelalters 1977-, 1507-15 (met uitvoerige
bibliografie).
Cf. dl.III, C, hoofdstuk 2, §2; vgl. ook bij Duirkant (cf. dl.III, C, hoofdstuk 1, §3).
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duidelijk aan deze traditie. In plaats van korte teksten die het betoog structureren,
of citaten uit en verwijzingen naar vindplaatsen in het werk van klassieke auteurs,
kerkvaders of gezaghebbende contemporaine schrijvers (waardoor de glossen een
specifieke functie binnen de argumentatio vervullen) vinden we in Van de Vennes
marginalia vooral al dan niet bekende spreekwoorden, spreuken of sententie-achtige
uitdrukkingen die vaak door de dichter op rijm werden gebracht. Ze lichten de
gedragingen en woorden of één enkel woord van de personages uit het kermisverhaal
toe of weten deze te veralgemenen, te nuanceren, te ontkennen, te bevestigen, te
ironiseren of zelfs een volkomen andere draagkracht te geven. Op deze wijze
presenteren de glossen een vreemde, vaak verrassende mengeling van humor,
vermaak, hekeling en moralisatie: een soort tweede lectuur van de Belacchende
Werelt. De strekking herinnert daarbij aan Visschers sterk humoristische, ironische
en op satire en belering gerichte prozabijschriften (die door de auteur 'glosekens'
en 'glosen' worden genoemd) uit de Sinnepoppen (Amsterdam 1614), een bundel
1
die Van de Venne beslist heeft gekend .
Het is niet de eerste keer dat Van de Venne op een dergelijke manier van glossen
gebruik heeft gemaakt. Daarbij hoeft men dan zeker niet in de eerste plaats te
verwijzen naar de eerder traditionele randnotities uit de 'Zeeusche Mey-clacht' (zij
lichten sommige - vaak mythologische - begrippen toe of vullen het eigenlijke betoog
aan met meer kunsttheoretische toelichtingen) maar vooral naar de schaarse glossen
2
uit het 'Minne-mall'. Deze bestaan - zoals werd aangegeven - voor het merendeel
uit bijzonder ironische, moraliserend-satirische kanttekeningen. I.t.t. de glossen in
de Belacchende Werelt zijn zij evenwel maar zelden op taalspel gericht. Sterk
verwant aan de margeteksten uit 1635 zijn ook de spreukbanden op Van de Vennes
grisailles: zij vervullen een functie die in vele opzichten vergelijkbaar is met deze
3
van de randnotities in de Belacchende Werelt . De teksten van een aantal banderollen
4
vindt men trouwens ook als glossen in de bundel terug .
Het overgrote deel van de randnotities in de Belacchende Werelt worden, zo blijkt
uit het titelblad, onder de noemer van 'by-gevoegde Raedsel-

1

2
3
4

Visscher 1949, IV* en V*. Dat Van de Venne Visschers Sinnepoppen inderdaad heeft gekend,
werd reeds aannemelijk gemaakt in Royalton-Kisch 1988, 226-7 en 318-9; daarnaast is één
van Van de Vennes tekeningen (nl. waarop een letterslot wordt afgebeeld) eveneens op
Visscher geïnspireerd (cf. Pluis 1987, 91-2).
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 4.
Plokker 1984 en Van Vaeck 1988.
Vgl. b.v. 'Alle baeten helpen' (vgl. B.W., p.198, i.m.5), 'Alom dom' (vgl. B.W., p.220, i.m.1),
'Al te veel is ongesont' (vgl. B.W., p.20, i.m.3), 'Arm-jammer' (vgl. B.W., p.149, i.m.1), 'Bij het
volck is de neering' (vgl. B.W., p.111, i.m.4), 'Die gist die mist' (vgl. B.W., p.58, i.m.6), 'Drolligh
dom' (vgl. B.W., p,176, i.m.4), 'Elck is om raepen uyt' (vgl. B.W., p.255, i.m.1), 'Ellendighe
weelde' (vgl. B.W., p.155, i.m.4), 'Hoe drolliger hoe beter' (vgl. B.W., p.63, i.m.5) of 'Hoe
geleerder hoe verkeerder' (vgl. B.W., p.67, i.m.5) (Plokker 1984, 26-30, 44-5, 54-5, 64-5,
74-5, 86-7, 89, 94-6, 106-7, 124-33 en 135).
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Spreucken' gevat. Daarnaast vindt men in de marge enkele teksten die veeleer
1
traditioneel aandoen: nu eens wordt naar een brontekst verwezen , dan weer wordt
2
een naam, een begrip, een vergelijking of een bewering kort toegelicht ; in enkele
andere gevallen komen de auteursintenties bij de in de kermistekst opgenomen
3
lijsten met boeventaalwoorden of bij de inventaris van bedelaarsberoepen aan bod .
Op de functie van dergelijke glossen, die overigens gering in aantal zijn, werd elders
4
uitvoerig ingegaan . In dit hoofdstuk zullen wij ons beperken tot die randnotities die
onmiskenbaar als 'Raedsel-Spreucken' kunnen worden geduid.
Bij het beschrijven van deze marginalia dient men niet alleen uit te gaan van
typografische aspecten (teksten met rijmwoorden of binnenrijm worden in romein
gezet en in de marge gecentreerd afgedrukt; korte, spreukmatige prozanotities
5
daarentegen worden niet in het midden geplaatst en in fractuur weergegeven ),
maar ook van andere facetten zoals de bekendheid, de literaire aspecten (cf. de
gebruikte colores rhetorici) of de wijze waarop een randnotitie bij de eigenlijke tekst
aansluit, terwijl men daarnaast ook en vooral aandacht moet hebben voor de diverse
functies van de 'by-gevoegde Raedsel-Spreucken'.
Uiteraard kan binnen dit bestek en bij de huidige stand van het onderzoek m.b.t.
tot het zestiende- en zeventiende-eeuwse spreekwoord onmogelijk een grondige
behandeling van al deze aspecten worden gegeven. Zo valt het nog moeilijk om
voor elke glosse te achterhalen of het gaat om een citaat, om een variante op een
bekende spreuk of spreekwoord (Erasmus heeft het over een 'celebre dictum'
6
gekenmerkt door een 'usurpatio vulgaris' ), of om een randnotitie naar Van de Vennes
eigen vinding. Daartoe ontbreken immers de nodige voorstudies m.b.t. de orale
spreekwoordtraditie uit die tijd terwijl ook de spreekwoordencompendia nauwelijks
aan de hand van indices zijn ontsloten. Bovendien lijkt elk onderzoek naar de glossen
in dit opzicht uiteindelijk gedoemd tot mislukken. De individueel gekende
spreekwoordenschat van de lezer én de auteur valt immers niet meer te achterhalen.
Het lijkt dan ook zinvoller om zich hier te beperken tot enkele globale en later te
verfijnen uitspraken.

1
2
3
4
5

6

o

B.v. fol.[†]3r , i.m.3.
B.v. p.2, i.m.5, p.58, i.m.1, p.59, i.m.3, p.70, i.m.5 en p.75, i.m.5.
Cf. p. 133-6, p. 138-43, p. 145-9, p.152, p.159-63, p.165-6 en p.169.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 2.
Het gaat uiteraard om een principe dat in de praktijk niet overal steeds even strikt werd
toegepast: uitzonderingen op de hier voorgestelde gang van zaken vallen gemakkelijk aan
te wijzen. Toch blijken sommige perscorrecties er precies op gericht te zijn om dit principe te
handhaven: cf. de varianten in binnenvorm A en buitenvorm A (zie dl.I, hoofdstuk 2 en 3).
'Paroemia est proverbii vulgaris usurpatio' en 'Paroemia est celebre dictum' (Erasmus 1961-2,
1-2) (in de Engelse vertaling van M. Mann Phillips: 'A proverb is the taking over of a popular
saying' en 'A proverb is a saying in popular use', Erasmus 1982, 3-4).
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1

Toch werden, m.n. in het tekstverklarend gedeelte , reeds enkele aanzetten tot een
grondiger studie van Van de Vennes glossen gegeven. Zo werd met het oog op de
betekenis van het spreekwoord getracht om, waar nodig, telkens aan te geven hoe
2
het in margine op de eigenlijke tekst kan worden betrokken . Het is immers sinds
lang bekend dat het spreekwoord zijn betekenis in belangrijke mate ontleent aan
de situatie waarop het betrekking heeft. Erasmus citeert hierbij de gangbare definitie
3
van het spreekwoord als een 'proverbium' 'accommodatum rebus temporibusque' ,
terwijl ook De Brune de schijnbaar tegengestelde waarheden die door verschillende
spreekwoorden worden uitgedrukt, precies aan de hand van dit kenmerk verklaarde.
Zo hoopt deze laatste auteur dat de lezer van zijn spreekwoordenverzameling het
'niet vremd en vinde, indien hy [de lezer] zomtijds heel contrarie, en
teghenstrijdighe spreucken hier bevindet (...) want zulcke spreucken
konnen elck op haren tijd, en op verscheyden persoonen ghepast werden.
(...) Beyde zijnde van even groot, en goed ghebruyck, als maer de
4
omstandigheyd onderscheyden werd'
Daarnaast hebben we gepoogd ook de inhoud van de glossen op hun bekendheid
te toetsen voor zover het schriftelijk overgeleverde zestiende- en zeventiende-eeuwse
5
spreekwoordenmateriaal reeds werd ontsloten . Uiteraard mag aan een dergelijk
grofmazig onderzoek slechts een geringe absolute waarde worden gehecht m.b.t.
de bekendheid van elke glosse afzonderlijk. Wel kan men zich op deze manier een
beeld vormen van de bijzondere inventiviteit waarmee de dichter bestaande spreuken
en spreekwoorden varieert en op rijm brengt of waarmee hij algemene waarheden
in de vorm van een spreuk meteen ook als spreekwoord of spreuk laat functioneren:
zelf heeft Van de Venne het daarbij over de 'Schat-woorden' die hij 'spreuckelijcken'
6
heeft voortgebracht 'uyt de swanghere Herssen' .
In dit hoofdstuk zal de aandacht vooral uitgaan naar de functionele aspecten van
7
de 'Raedsel-Spreucken' . Daartoe wordt in de eerste plaats het

1
2
3

Cf. dl.1, hoofdstuk 3.
Vgl. hierover Kirschenblatt-Gimblett 1973.
'Paroemia, definitore Donato, est accommodatum rebus temporibusque proverbium' (Erasmus
1961-2, dl.2, 1; 'A proverb, according to Donatus, is "a saying which is fitted to things and
times"', Erasmus 1982, 3).

4

M.n. in De Brune 1636, 'Aen de Leser van dit Boeck', fol. [A8]r -[A12]v .
In de praktijk blijken vooral Stoett 1943, Harrebomée 1856-70 en het WNT in dit opzicht het
meest handelbaar te zijn. Toch gaat het om een bijzonder hachelijke onderneming. Harrebomée
neemt b.v. uit de Belacchende Werelt in principe de teksten van de glossen in fractuur op,
hoewel het lang niet altijd om spreekwoorden of spreekwoordelijke uitdrukkingen gaat.
'Voor-Beduydsel', r.217-8.
De multifunctionaliteit van het spreekwoord werd o.m. ook beklemtoond in Vandenbroeck
1987b, 217-25.

5

6
7

o

o
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zestiende- en zeventiende-eeuwse discours over het spreekwoord gereconstrueerd
1
(§1) en aangevuld met Van de Vennes eigen uitlatingen hierover zoals die
sporadisch in zijn literaire werk en meer bepaald in de Belacchende Werelt zijn terug
te vinden (§2 en §3.1). Deze gegevens vormen dan de grondslag om de diverse
functies van de 'by-gevoegde Raedsel-Spreucken' te achterhalen (§3.2).

§1. Het zestiende- en zeventiende-eeuwse discours over het
spreekwoord
In 1500 publiceerde Erasmus te Parijs zijn Collectanea Adagiorum, een omvangrijke
compilatie van bijna duizend toegelichte spreekwoorden ontleend aan de klassieke
Griekse en Latijnse auteurs, aan de bijbel en aan de kerkvaders. Vanaf 1508 werd
de bundel, nu onder de titel Adagiorum Chiliades, verder uitgebreid tot een
indrukwekkende verzameling die uiteindelijk meer dan vierduizend van commentaar
voorziene lemmata omvatte en die heel wat materiaal voor de talloze latere
2
spreekwoordencompendia zou leveren .
De Adagiorum Chiliades waren ook in een ander opzicht bijzonder invloedrijk.
Aan de eigenlijke spreekwoordenverzameling gaat een uitgebreide reeks inleidende
beschouwingen vooraf waarin Erasmus uitlatingen van klassieke schrijvers over het
3
spreekwoord bijeenbrengt en aanvult met zijn eigen inzichten . Precies deze
beschouwingen hebben de inhoud van het zestiende- en zeventiende-eeuwse
discours over het spreekwoord in hoge mate bepaald. Zegerus b.v. leidt zijn Proverbia
Teutonica (Antwerpen 1551) in met een omvangrijk voorwoord dat duidelijk de
inzichten van de Rotterdammer heeft verwerkt en waarin bovendien twee capita uit
4
de Adagiorum Chiliades integraal zijn opgenomen . Ook Jacob Cats' 'Voor-reden'
tot zijn emblematische spreekwoordenbundel, de Spiegel van den ouden ende
nieuwen tijdt, is op verschillende punten aan Erasmus schatplichtig, al legt de
5
raadpensionaris duidelijk andere accenten dan zijn beroemde voorganger .

1

2

3
4

Overzichten van de voornaamste zestiende- en zeventiende-eeuwse spreekwoordencompendia
vindt men in Suringars inleiding (Suringar 1873, I-CIV) en in Harrebomées 'Lijst van werken
over Nederlandsche spreekwoorden' (Harrebomée 1856-70, dl. 1, I-XIV).
Over de diverse edities van Erasmus' verzameling adagia, zie vooral Mann Phillips 1964,
41-165. Over de invloed van Erasmus' Adagia op de diverse spreekwoordencompendia, zie
Suringar, 1873, I-CIV.
Erasmus 1961-2, dl.2, 1-13 (in Engelse vertaling: Erasmus 1982, 3-28).
o

o

Door ons werd de editie 1571 geraadpleegd (Zegerus 1571, Aiiijr -[Aviij]v ; overgenomen
werden de capita 'Proverbiorum commendatio' en 'Proverbiis quatenus sit utendum',
o

o

o o

fol.[Avij]r -[Aviij]r , resp. [Aviij]r -v ). Over Zegerus, zie o.m. De Troeyer 1964-, dl.2, 962-5
en de daar opgegeven literatuur.
5

o

o

Cats 1968, dl.1, *ijr -**iijv . Herhaaldelijk wordt in de glossen bij deze 'Voor-reden' naar
Erasmus' adagia-verzameling (en meer bepaald naar de daaraan voorafgaande
beschouwingen over het spreekwoord) verwezen.
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Op Cats' voorrede ga ik nu uitvoerig in niet alleen omdat de bundel reeds
herhaaldelijk aan Van de Vennes Belacchende Werelt kon worden gelieerd, maar
vooral omdat het voorwoord de meest gangbare topics over het spreekwoord ter
sprake brengt. Bovendien is de rede illustratief voor de wijze waarop in het discours
over het spreekwoord gaandeweg - en anders dan bij Erasmus - de didactische
aspecten steeds meer centraal worden gesteld: het spreekwoord als didactisch
instrument bij uitstek zal dan ook in allerhande moralistische genres een belangrijke
plaats gaan bekleden.
Typerend voor deze ontwikkeling is het feit dat Cats (en hierin staat hij zeker niet
alleen) zich in zijn voorrede nauwelijks heeft bekommerd om een duidelijke definitie
van het spreekwoord. Nochtans waren er genoeg omschrijvingen voorhanden.
Erasmus had talrijke klassieke auteurs hierover aangehaald (en bekritiseerd) en
vervolgens het adagium als een 'celebre dictum scita quapiam novitate insigne'
1
gedefinieerd . Erasmus' ruime formulering bleek in de praktijk niet te voldoen en
kon het spreekwoord nauwelijks van de andere, sterk verwante gnomische vormen
(zoals de sententiae, de apophthegmata, de skommata, de ainoi of het aenigma)
2
onderscheiden . Zegerus wijst in de 'Praefatio' tot zijn Proverbia dan ook op de nood
aan een nauwkeuriger omschrijving:
'Nam si tam latè proverbij significantiam extenderemus, quam facit
Paroemiographicus Chiliacus Erasmus, nullus erat futurus Adagiorum
3
neque numerus neque finis' .
In de zestiende- en zeventiende-eeuwse praktijk blijkt men zich om een duidelijke
onderscheiding tussen de diverse genres weinig te hebben bekommerd. In de
Thesaurus Theutonicae linguae (Antwerpen 1573) wordt onder 'Spreuck/ oft
spreeckwoordt' niet alleen het adagium of proverbium maar ook de sententia en het
dictum begrepen terwijl in Cats' Spiegel de opgenomen gnomische vormen alle
4
onder de algemene benaming van 'Spreeckwoorden en by-spreucken' vallen . Het
zestiende- en zeventiende-eeuwse betoog over het spreekwoord zoals dit voorkomt
in compendia in de nationale taal, heeft kennelijk minder oog gehad voor een
duidelijke afbakening van het genre maar veeleer, zoals later zal blijken, voor het
toekennen van eigenschappen als bondigheid, vernuftspel, 'sinrijckheyd', wijsheid,
waarheid en belering.
Een aantal van deze karakteristieken vindt men terug in Cats' voorrede die de
'vijf bysondere nuttigheden, ende even soo veel vermaecklijckheden' van het
5
spreekwoord aanwijst . M.b.t. de utilitas geeft de raadpensionaris eerst en vooral
de etische en didactische waarde van het genre aan: als

1
2
3
4
5

Erasmus 1961-2, dl.2, 1-2 ('a saying in popular use, remarkable for some shrewd and novel
turn', Erasmus 1982, 4).
Whiting 1932, 288-9.
o

Zegerus 1571, A iiijr .
o

o

Thesaurus 1972, Cc 3r en Cats 1968, dl.1, *ijr .
o

Cats 1968, dl.1, *ijv .

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

810
'ghewisse leermeesters van den loop des levens' weten spreekwoorden aan te
1
geven 'hoe in nieuwe ghevallen yder sich heeft te dragen' . Cats neemt hiermee
een vertrouwd standpunt in: Erasmus beschouwde het spreekwoord als een 'sermo
2
ad vitae rationem conducibilis' en de klassieke etymologie van het woord 'adagium'
3
bracht de term graag in verband met 'ad agendum apta' . Ook in Nederlandse
spreekwoordencompilaties wordt herhaaldelijk en met nadruk op het stichtelijke
karakter van het genre gewezen. J. David heeft het in zijn 'Veur-reden' tot zijn Lot
van vviisheyd (1606) over de 'goeder ghestichticheydt' van het spreekwoord en De
Brune stelt in zijn Nieuwe wyn in oude le'er-zacken (Middelburg 1636) dat spreuken
4
'of goede manieren leeren, of quade ont-leeren, en doen verfoeyen' .
Een ander argument uit Cats' voorrede sluit nauw bij het voorgaande aan: een
5
spreekwoord weet 'in een kort begrijp van woorden, een goeden wegh [te] banen' .
De brevitas staat hier onmiskenbaar ten dienste van de didactische werking van
6
het spreekwoord . Dit aspect wordt in de latere Nederlandse vertaling van Zincgrefs
Duytsche Apophthegmata (Amsterdam 1669) eveneens naar voren gehaald: de
'kort bondige spreucken' worden er geprezen omdat 'der menschen deughden en
laster, ja sijn sin en gemoedt, dickmael meer werdt geraeckt, met weynigh woorden
7
(...) als veele om spraeck, en een lange, lauwe en flauwe hoop wo[o]rden' .
De hoge morele en etische status ontleent het spreekwoord, aldus Cats, aan zijn
oorsprong én aan de dagelijkse ondervinding: spreuken zijn de 'overgebleven
voncken van de hoog-dravende wijsheyt der voor-vaderen van d'eerste werelt' die
door de ervaring (de 'oude ondervindinge') op hun deugdelijkheid werden
8
onderzocht . Ook bij De Brune heet het dat spreu-

1
2
3
4
5
6

o

Cats 1968, dl.1, *ijv
Erasmus 1961-2, dl.2, 1 ('a saying useful in the conduct of life', Erasmus 1982, 3).
Whiting 1932, 282.
o

David 1606, A2r en De Brune 1636, 'Aen de Leser van dit Boeck'. Over De Brunes opvattingen
over het spreekwoord zie vooral Von Winning 1921, 113-9 en Koning 1990.
o

Cats 1968, dl.1, *iijr .
Even verder in zijn 'Voor-reden' komt Cats hier nog op terug: 'om hare kortheydts wille' dragen
o o

spreuken 'in sich den ganschen keest van de wijste boecken' (Cats 1968, dl.1, *iijr -v ).
7

o

Zincgref 1669, *3r . (Over Zincgrefs apophthegmata-bundel en Weidners bewerking ervan,
zie vooral Verweyen 1970, 119-30). Vgl. ook Erasmus 1961-2, dl.2, 6 ('Quod si minutula
quaepiam res videtur adagium, meminerimus ista non mole, sed pretio aestimari oportere.
Quis enim sanus non pluris faciat gemmulas quamvis perpusillas, quam saxa quaedam
ingenia?'; 'If the adage seems a tiny thing, we must remember that it has to be estimated not
by its size but by its value. What man of sane mind would not prefer gems, however small,
to immense rocks', Erasmus 1982, 13-4) en Cats' verwijzing naar een Duitse auteur in de
marge van zijn 'Voor-reden': 'Germanus quidam Auctor de Adagiis: Sint als der kern im ein
enges spruchlin und verborges griftlin verfaßt, da mer etwas anders verstanden dann geredt
o

wirt, ein mit swey oder dreien worten ein gantz predig begriffen ist' (Cats 1968, dl.1, *iijr ).
Vgl. ook bij Schottelius (Kiedron 1986, 183).
8

o

Cats 1968, dl.1, *ijv . En elders in zijn 'Voor-reden stelt Cats nog: 'Spreeck-woorden (...) zijn
o

dochters van de lang-duerige onder-vindinge, zijn als beproeft gout' (Cats 1968, dl.1, **r ).
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ken de mensen 'onder-wijzen vande dingen die onze Voor-ouders hebben
ondervonden, ende die ons als goede raeds-luyden, in vele ghelegentheyden
1
onder-richten' .
Daarnaast verklaart Cats de didactische waarde van het spreekwoord vanuit zijn
principiële meerduidigheid. Deze leidt immers 'tot op-weckinghe van dieper
2
bedenckinge, als wel voor eerst daer in scheen te schuylen' . Verder in de bundel
komt de dichter hier nog op terug: 'een Sin-spreucke ofte spreeck-vvoort' blijkt dan
'een manier van seggen [te zijn] die den leser ofte hoorder, door redenen
oneygentlicken gesproken, in leydt tot een saecke die eygentlick moet verstaen
3
werden' . Ook andere auteurs hadden de meerduidigheid van het spreekwoord
erkend. H.L. Spiegel stelt in zijn Rederijck-kunst dat een 'Bysprueck iet anders meent
4
als slecht der woorden zin' (vgl. ook met Erasmus' op Diomedes geïnspireerde
toelichting: 'Paroemia est proverbii vulgaris usurpatio, rebus temporibusque
5
accommodata, cum aliud significatur quam dicitur' ).
De gronden waarop Cats zijn overige argumenten m.b.t. de utilitas van het
spreekwoord baseert, zijn veeleer encyclopedisch van aard: spreekwoorden zijn
'dienstigh (...) om oude, ende selfs oock uyt-heemsche schrijvers grondelick te
6
verstaen' (vgl. met Erasmus' kapitteltje hierover ) en weten de 'rechte eygenschappen
ende ingheboren aert van de natien ende volcken (uyt de welcke de selve haren
7
oorspronck trecken) sonderlinge wel' aan te geven .
In compendia van spreekwoorden in de landstaal (vgl. echter ook Gillis'
Sambucus-vertaling) werden het taalspecifieke karakter van het spreekwoord en
zijn gebondenheid aan land en volk (waarop Cats' laatste argument steunde) graag
8
aangegrepen om de rijkdom van de diverse talen te demonstreren . F. Goedthals
stelt b.v. i.v.m. zijn Les Proverbes anciens, Flamengs et François (1568) dat 'elcke
tale (...) huere gracie ende sonderlicke beuallicheyt van wtsegghen' heeft, terwijl J.
David in zijn Lot van vviisheyd

1

Het argument van de ervaring wordt vaak aangehaald: vgl. b.v. Huygens die het in zijn
'Voorbericht' tot zijn Spaensche Wysheit (zie hierover Suringar 1873, LXXXVII-LXXXVIII)
heeft over de 'Oude Spreeckwoorden' die de 'Algemene Wijse Waerheden der Volckren zijn'
en die 'met een' aeloude toestemminge bevestight' zijn (Huygens 1892-9, dl.6, 338-41) of de
uitlatingen van Schottelius in dit verband (Kiedron 1986, 183).

2

Cats 1968, dl.l, *ijv .
Cats 1968, dl.3, 'Sin-spreucken uyt het oude Testament', 157.
Spiegel 1962, 201.
Erasmus 1961-2, dl.2, 1, eigen cursivering.; 'A proverb is the taking over of a popular saying,
fitted to things and times, when the words say one thing and mean another' (Erasmus 1982,
3). Later, warmeer Cats het heeft over de vermakelijkheden van het spreekwoord, zal hij hier
nog op terugkomen (cf. infra).
Erasmus 1961-2, d1.2, 8: 'Ad intelligendos auctores conducere paroemiam' ('The proverb as
an aid to understmding literature', Erasmus 1982, 18).

3
4
5

6
7
8

o

o

o

Cats 1968, dl.l, *ijv -*iijr .
Over Gillis' voorwoord tot de Sambucus-vertaling: Porteman 1990. Vgl. ook bij Schottelius
en Harsdörffer (zie hierover Kiedron 1986, 183-90, Mieder 1975, 67-8, Höpel 1987, 165-90
en Mieder 1974).

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

812
voorhoudt 'dat onse Neder-landtsche tale, rijck ende ouer-vloedigh is, van
1
verscheyden spreucken ende figuerlijcke redenen' . Vanuit een zelfde opvatting
meent De Brune 'dat wy geene natien ter wereld hare spreucken zouden hebben
te benijden' en wil hij met zijn spreekwoordenverzameling het 'gheluck van onze
2
Neder-landsche Taele' demonstreren .
Even systematisch als hij de vijf utilitaire aspecten van het spreekwoord heeft
belicht, zet Cats in zijn voorrede vervolgens 'de vermaeckelickheyt vande
by-spreucken ende spreeck-woorden' uiteen: 'vermaak' blijkt daarbij dan in eerste
instantie als een appreciatie van het genre vanuit retorisch standpunt te moeten
worden begrepen. Tot de vijf 'vermaecklijck-heden' rekent de dichter, in navolging
3
van Erasmus , het gebruik van spreekwoorden om een rede op te smukken (cf. de
4
ornatus): spreuken kunnen een 'reden verçieren als ghesaeyde peerlen' . Tevens
zijn spreuken 'gansch bevalligh' 'om hare kortheydts wille': de brevitas van het
5
spreekwoord wordt hier als een retorische kwaliteit geduid . Bovendien zorgt het
verhullende karakter van een spreuk (een 'verbloemde omreden') ervoor dat 'de
bijtende waerheyt (die in haer eygen gestalte by 'tmeerendeel der menschen veeltijts
niet ten besten wort opgenomen)', uiteindelijk toch 'tot in het binnenste der
6
gemoederen' doordringt .
Cats' vierde argument heeft te maken met het gemak waarmee spreuken kunnen
worden gewijzigd en aangepast aan verschillende situaties:

1

o

Goedthals 1568, 7 en David 1606, A2r . In Cats 'Voor-reden' is er geen sprake van een
laudatio (d.m.v. de opgenomen spreekwoorden) op de Nederlandse taal. Hij neemt
spreekwoorden en spreuken in de verschillende landstalen op met de expliciete bedoeling
om zo de volksaard te achterhalen en bovendien de moralisatie te laten primeren: 'onder elck
hooft-stuck zijn gevoegt eenige over een-stemmende spreec-woorden van andere volcken
op die stoffe passende, op dat de eendracht en gelijcheid van oordeel van verscheyde natien,
in een en het selve leer-stuckt t'samen komende, te beter by den leser gevat, en van meerder
ghewichte gheacht mocht werden. Ten lesten hebbe ick mede goet gevonden op verscheyde
plaetsen menigte van spreec-woorden hier by te voegen in haer oorspronckelicke tale, ten
eynde (elcke sprake in haer selven een bysonderen aert hebbende) de leser de talen
verstaende, des te beter de rechte geur en eygenschap van de spreucken en spraken soude
o

2

3

o

mogen innemen' (Cats 1968, dl.1, **i v -[**iij]r ).
De Brune 1636, 'Aen de Leser van die Boeck'. De dichter waagt zich bij zijn laudatio zelfs
nog een stapje verder dan gebruikelijk. Met zijn bundel laat hij nl. blijken dat het mogelijk is
om de spreekwoorden van 'Hebreen, Arabiers, Griecken, Romeynen, Spaignaerds, Françoisen,
Engelschen, Hoogh ende leeghe Duytschen' te vertalen en in die taal te laten gedijen: ''t Is
waer, dat elck volck, en elcke taele haer eyghenschap heeft; en dat vele aerdigheyden van
land veranderende, zeer licht versterven: even-wel bevind' ick dat de lucht van ons vaderland
daer in zo gheluckigh is, dat, allerley ghewas haer kan verdraghen, ten minsten ter degen
gesnoeyt, en wat ghekandelaert zijnde' (De Brune) 636, 'Aen de Leser van dit Boeck').
Cf. het kapittei 'Ad ornatum conducere paroemiam' (Erasmus 1961-2, dl.2, 8; 'Decorative
value of the proverb', Erasmus 1982, 17).

4

Cats 1968, dl.1, *iijr ; het beeld komt ook bij Erasmus herhaaldelijk voor.

5

Cats 1968, dl.1, *iijr .

6

Cats 1968, dl.1, *iijv . In de marge staat genoteerd: 'proverbia esse sentenvias vibrantes, ubi
mordax illud Verum quo imbecilliores facile offenduntur, suavi quodam temperamento diluitur'.

o
o

o
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'Datse geheel buygsaem ende reckelick zijnde tot veelderley saken, oock
verscheyde van aert wesende, met groot vemoegen van hoorders ende
lesers, gevoegelick konnen werden verdraeyt, en tot andere
1
ghelegentheden van saken merckelicken konnen werden uytghebreyt' .
In de marge staaft de dichter deze uitlating met: 'Les Proverbes signifient, ce que
le lecteur voudra'. Verder in de bundel herhaalt Cats deze gedachtengang n.a.v.
het spreekwoord 'VVer mit katzen jagt der fahet gern mauss': 'Dit sprseck-vvoort
soude oock tot meer andere gheleghentheden ghebruyckt konnen vverden, vvant
(gelijck t'anderen tijden meer is geseyt) de spreeck-vvoorden betekenen dat de leser
2
vvilt' . Ook Erasmus betoogde dat een spreekwoord 'ad complureis sensus' kan
3
worden gebruikt en beklemtoonde de mogelijkheid om met een kleine verandering
een spreekwoord ook op indere toestanden toepasselijk te maken: 'Fit interim ut
4
unius voculae commutatione diversis conveniat' .
Als vijfde argnment m.b.t. de vermakelijkheid van het spreekwoord verwijst Cats
opnieuw naar de meerduidigheid van het genre en verbindt deze met het begrip
obscuritas:
'Datse door een aengename duysterheyt sonderlinge bevalligh zijn, en
wat anders in der schijn, wat anders nae de waerheyt in sich hebben,
waer van de leser naederhant het recht wit en ooghmerck komende te
treffen, placht in sijn gemoet een sonderling vernoegen t'onfangen; niet
ongelijc den genen die onder de dichte bladeren een schoonen tros
druyven, na lange soecken, eyntelick komt te ontdecken. De bevindinge
leert ons dat veel dingen beter aert hebben alse niet ten vollen gesien,
5
maer eeniger maten bewimpelt en overschaduwet ons voorkomen' .
In de marge citeert Cats o.m. uit Erasmus' Adagiorum Chiliades: 'Proverbium est
6
sermo acutus rem manifestam obscuritate tegens' . De 'aengename duysterheyt'
vat de raadpensionaris op als vernuftspel dat meteen leidt tot inzicht; de obscuritas
heeft een direct didactisch doel.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Cats het spreekwoord in de eerste plaats
als een sterk op moralisatie gericht genre beschouwde; zelfs de delectatio werd in
functie van de belering opgevat. Een spreuk dient niet alleen 'de eyghenschap van
een soete verbloeminge' in zich te dragen maar

1
2
3

4
5
6

o

Cats 1968, dl.l, *:ijv .
Cats 1968, dl.3, 'Staten en Ampten', 36.
'Principio nihil vetat interdum, quo minus idem dictum ad complureis sensus accommodes'
(Erasmus 1961-2, dl.2, 9; 'To begin with, there is no reason why you should not occasionally
fit the same wording with different meanings', Erasmus 1982, 20).
Erasmus 1961-2, dl.2, 9; 'Occasionally it happens that the change of one small word may
make the proverb fit several meanings', Erasmus 1982, 20.
o

Cats 1968, dl.l, *iijv .
Erasmus 1961-2, dl.2, 1; 'A proverb is a manner of speaking which wraps up in obscurity an
obvious truth' (Erasmus 1982, 3). Daarnaast wordt in diezelfde marge ook nog verwezen naar
o o

Typotius' De Symbola (Typotius 1972, A2r -v ).

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

814
moet daarnaast ook 'yet dienende tot leere ende verbeteringhe in haer zijn
1
hebbende' . Cats' betoog sluit in dit opzicht aan bij en is ten dele ook gangmaker
voor de toenemende tendens in het zeventiende-eeuwse discours om de
didactisch-moraliserende aspecten van het genre steeds sterker te beklemtonen;
vgl. b.v. met het volgende citaat uit de voorrede tot de Nederlandse vertaling van
Zincgrefs Apophthegmata:
'De Nederlanders, hebben besonder aengemerckt, het nut en voordeel,
dat in soo korte Sin- punt- en spot-redens verborgen was, en hebben
hare (...) korte spreucken, die sy als een ruycker van Roosen, uyt veele
en groote geschriften versamelt hadden, in 't licht uyt gegeven; (...) en
hoe veel nut dat dese korte en scharp-sinnige punt-redens hebben te
wege gebraght, konnen die getuygen die noch dagelijcks de vruchten
daer van genieten: sy stieren den Mensch besonder in een burgerlijcke
en seedigen ommegangh, brengen de deughden en ondeughden der
grooten te voorschijn, de eerste om na te volgen de andere om te
schouwen, op dat de tegenwoordige Wereldt soo altijdt een spiegel magh
hebben van de voorleden Wereldt, om de volgende eeuwe te onderwijsen;
veele der selver spreucken, banen oock den wegh tot Godts saligheydt,
2
om Godt na sijn wille en woort te gehoorsamen' .
De teneur van Erasmus' uiteenzetting over het spreekwoord wijkt duidelijk af van
de klemtoon in Cats' voorrede. De Rotterdammer erkent wel degelijk het stichtelijk
karakter van het genre (het spreekwoord was voor hem de oudste vorm van
3
onderwijs ) maar heeft daarnaast ook en vooral aandacht voor de literaire aspecten
die het adagium tot een adagium maken. Illustratief in dit opzicht is de wijze waarop
Erasmus het spreekwoord definieert: 'Paroemia est celebre dictum, scita quapiam
4
novitate insigne' . Erasmus wijdt in zijn Adagiorum Chiliades dan ook een apart
kapittel aan de vraag hoe deze 'novitas' tot stand wordt gebracht: 'Quibus ex rebus
5
accedit novitas paroemiae' . Hiervoor acht hij dan in de eerste plaats het gebruik
van een aantal retorische figuren verantwoordelijk (met o.m. de metafoor, de
allegorie, het aenigma - dat door Quintilianus als een 'obscurior allegoria' werd
6
beschouwd - of de hyperbool ) maar daar-

1

o

Cats 1968, dl.1, **v . Het gaat niet om een uitspraak die alleen betrekking heeft op de in de
Spiegel opgenomen spreuken. De uitlatingen gelden expliciet niet alleen voor 'de gestalte
van dit werck [m.n. de Spiegel] in't bysonder' maar zeer zeker ook voor 'de by-spreucken en
o o

spreeck-woorden in't gemeen' (Cats 1968, dl.1, *ijr -v ).
2
3
4
5
6

o

o

Zincgref 1669, *3v -*4r .
'nullum doctrinae genus antiquius fuisse videtur' (Erasmus 1961-2, dl.2, 6; 'there appears to
be no form of teaching which is older than the proverb', Erasmus 1982, 13).
Eigen cursivering; Erasmus 1961-2, dl.2, 1-2 ('a saying in popular use, remarkable for some
shrewd and novel turn', Erasmus 1982, 4).
Erasmus 1961-2, dl.2, 3; 'What produces novelty in a proverb' (Erasmus 1982, 6).
Vgl.: 'Metaphora pene semper adest' ('Metaphor is nearly always present'); 'Allegoria non
minus crebra' ('Allegory is no less frequent'); 'Nonnunquam usque ad aenigma pervenit, quod
auctore Quintiliano, nihil aliud est quam obscurior allegoria' ('Sometimes it goes as far as a
riddle which, according to Quintilian, is nothing but a more obscure allegory'); 'Nec infrequens
hyperbole' ('Hyperbole is not infrequent') (Erasmus 1961-2, dl.2, 3 en Erasmus 1982, 6).

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

815
1

naast ook het hanteren van dialect of idioom, het inlassen van een allusio , het
gebruik van homonymie ('Fit interdum, ut ipsum αμφιβολον, h.e. ambiguitas, decus
2
apponat proverbio' ) of het toepassen van alle mogelijke vormen van humor ('in
3
paroemiis omneis (...) ridiculi formas invenies' ).
Op de in het spreekwoord gehanteerde humor en scherts komt Erasmus elders
in zijn betoog nog herhaaldelijk terug. In het spoor van Aristoteles beschouwt hij de
spreuken als evenzovele overblijfselen van een oude en grotendeels verloren gegane
wijsheid. Precies de gebalde zeggingskracht én de humor en geestigheid ('ob
festivitatem ac leporem') hebben ervoor gezorgd dat deze spreekwoorden uiteindelijk
4
toch bewaard bleven en overgeleverd werden . Scherts en geestigheid behoren
samen met het gebruik van de diverse colores rhetorici tot de intrinsieke
5
eigenschappen van het spreekwoord . Over de verschillende wijzen waarop de
humor tot stand kan komen, laat de auteur zich verder niet uit. Wel wijst hij op de
6
ironische toepassing van een spreekwoord als vaak gehanteerd procédé .
Tot de literaiie aspecten van het spreekwoord, tenslotte, kan ook het op rijm zetten
en let aan een vast metrum onderwerpen van de spreuken behoren. Uitlatingen
hierover vindt men o.m. bij De Brune en Huygens. Aan het einde van zijn voorwoord
tot zijn Nieuwe Wyn in oude le'er-zacken verontschuldigt De Brune er zich bij de
lezer voor 'dat ick my zelven meest vast gebonden hebbe aen de voet van de letter,
en hebbe niet alle spreucken, naer mijn zinn' (...) in de engte van onze cleyne
7
veerskens, connen insluyten' . Deze 'cleyne veerskens', zo blijkt uit zijn eerdere
toelichtingen,

1
2
3
4

5

6
7

'Nonnunquam allusio Venerem adjungit paroemiae', Erasmus 1961-2, dl.2, 3; 'Sometimes an
allusion gives the proverb its attraction', Erasmus 1982, 6.
Erasmus 1961-2, dl.2, 3; 'It happens sometimes that sheer ambiguity gives grace to a proverb',
Erasmus 1982, 6.
Erasmus 1961-2, dl.2,-3; 'Once again in proverbs you will find humour in all its forms', Erasmus
1982, 7.
'Aristoteles apud Synesium existimat nihil aliud esse paroemias, quam reliquias priscae illius
philosophiae, maximis rerum humanarum cladibus extinctae. Easque servatas esse, partim
ob compendium brevitatemque, partim ob festivitatem ac leporem', Erasmus 1961-2, dl.2, 6;
'Aristotle, according to Synesius, thinks that proverbs were simply the vestiges of that earliest
philosophy which was destroyed by the calamities of human history. They were preserved,
he thinks, partly because of their brevity and conciseness, partly owing to their good humour
and gaiety', Erasmus 1982, 14.
'Tum si quod schema, quod amplitudinem ac sublimitatem apponat sermoni: rursum si quod
ad gratiam dictionis facit: denique si sua ratio festivitatis, cum paroemia plerumque per omnes
figurarum species, per omneis facetiarum formas varietur: nimirum, quicquid illa solent adferre
conferet, ac genuinam quandam peculiaremque gratiam de suo insuper adjunget' (Erasmus
1961-2, dl.2, 8); 'And then, if there is any figure of speech that can confer breadth and sublimity
on language, any again that contributes to grace of expression, if finally there is any reason
for humour, a proverb, being able normally to adapt itself to all kinds of rhetorical figures and
all aspects of humour and wit, will of course contribute whatever they are wont to contribute
and on top of that will add its own intrinsic and peculiar charm' (Erasmus 1982, 17).
'Nonnunquam per ironiam ad contrarias etiam sententias deflectitur' (Erasmus 1961-2, dl.2,
9); 'Sometimes a saying can be turned ironically to mean the opposite' (Erasmus 1982, 20).
De Brune 1636, 'Aen de Leser van dit Boeck'.
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zijn dan de 'Nieuwe wyn'. De 'oude le'er-zacken' verwijzen naar de beproefde inhoud
van de spreekwoorden:
'Ghy ziet hier, Leser, velerley stoffen (...); gheen, of immers weynighe
nieuwe spijze, doch even-wel vernieuwt, en met verssche sausse
toe-ghemaeckt: een oud, doch een ghezont lichaem, en met een nieuw
kleed over-togen (...). De materie is dan oud (...), het fatsoen is nieuw en
1
mijne; in somme, nieuwe wijn, maer oude leer-zacken' .
Later, in 1659, licht Huygens de functie van metrum en berijming van spreuken als
volgt toe:
'Om voorts de uytgesifte [Spreeckwoorden] soo veel gangbarer te maken,
ende aen den mann te helpen, hebb ickse in Rijm gekleedt; gelijck men
Pillen verguldt, en bittere Schellen in Suycker backt (...). Emmers slot van
geluyd is het Oor aengenaem, en de Maet daer by, de Memorie niet
2
ondien-stigh' .

§2. Over spreekwoorden en spreuken in Van de Vennes overig literair
werk
In zijn literair werk brengt Van de Venne het gebruik van spreekwoorden voor het
eerst expliciet ter sprake n.a.v. zijn 'Sinnighe Neep-klvytiens' in het Tafereel van
3
Sinne-mal (Middelburg 1623) . Het is een verzameling van vierenvijftig zevenregelige
satirische epigrammen die in de 'Voor-reden' worden voorgesteld als 'veerskens
van het op en nedergaen des menschen leven (...) d'vvelck op 't lest van dit Tafereel
4
met ghemeene soete spreeckvvoorden (...) vverden by-ghevoeght' . Het spreekwoord
5
- of vaak ook de spreekwoordelijke uitdrukking - maakt meestal de pointe en/of de
titel van het epigram uit. Het gaat echter lang niet altijd om 'ghemeene soete
6
spreeck-vvoorden' (sommige spreuken zijn inderdaad nauwelijks te traceren binnen
de gebruikelijke spreekwoordenschat) maar wel om teksten die 'Spreuckscher vvijse'
(Cats omschreef het als een 'manier van seggen') worden geformuleerd en die als
'Poëtische Spreucken' de dichtstukjes de status van 'recht-sinnighe waerheyt'
7
verlenen . In de 'Neep-klvytiens' zelf heeft de dichter het in dit verband expliciet over
8
een 'leer van Wijsen' . Tevens, we

1
2
3
4

De Brune 1636, 'Aen de Leser van dit Boeck'. Zie hierover Koning 1990.
Huygens 1892-9, dl.6, 338-41.
Van de Venne 1623, 101-9.
o

5

Van de Venne 1623, *iiijr .
Ook bij Erasmus worden spreekwoordelijke uitdrukkingen tot het spreekwoord-genre gerekend
(cf. het uitvoerige kapittel 'De Figuris Proverbialibus', Erasmus 1961-2, dl.2, 10-3).

6

Van de Venne 1623, *iiij r ; eigen cursivering.

7

Van de Venne 1623, 103, 101 en *iiijr .
Van de Venne 1623, 108, m.n. in het epigram 'Sorght niet te veel', v.5.

8

o

o
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hebben er reeds op gewezen, vindt men in deze bundel glossen met spreukmatige
teksten, m.n. in het gedicht 'Minne-mall'.
In het latere VVoudt Van vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren (Rotterdam 1632
of 1633) speelt het spreekwoord opnieuw een prominente rol. De bundel is een
reprise van de vroeger verschenen anonieme Nederlandse vertaling van Perrets
XXV Fables des animaux. De oude verzen uit 1617 worden niet alleen aangevuld
met Pers' prozateksten uit Vondels Vorsteliicke Warande der dieren (Amsterdam
1617) én met Van de Vennes eigen nieuwe 'Sinne-rijcke Ghedichten', maar ook met
een behoorlijk aantal moraliserende spreuken. Elk gedicht van Van de Venne wordt
van een belerend distichon en een korte rijmspreuk voorzien terwijl ook Pers'
prozateksten en de 'groote en schoone Figueren' telkens met twee spreuken worden
uitgebreid. Zij zorgen voor de 'sausse van Wijsheyt' die in het voorwoord werd
aangekondigd, en bieden evenzovele amplificaties van de moraal die in de gedichten
aan de orde wordt gesteld. Van enige speelsheid in de wijze waarop de spreuken
aansluiten bij de tekst - zoals dit in de Belacchende Werelt zo vaak het geval is kan men hier beslist niet gewagen. Het 'Reden-mal' en de 'Mallicheyt' waarover de
'Voor-reden' het heeft, verwijzen dan ook niet naar de spreuken maar veeleer naar
1
de fabelstof die 'onvernuftighe Beesten' bij wijze van lering ten tonele voert .
In de kort na de Sinne-Fabulen verschenen bundel Sinne-Vonck (Den Haag 1634)
en meer bepaald in het daaraan toegevoegde Wys-mal geeft Van de Venne summier
aan hoe hij in dit werk spreuken heeft te pas gebracht:
'Om dar het Sinne-wercken, niet tot een Fabel, soude gerekent werden:
Soo ist: Dat Ick hebbe, tusschen het Dicht, opene Leer-machtighe
Sticht-Spreucken in doen voegen, daer het kan passen tot soete Aerdt
2
en Waerde van de ver-haelde Sinne-Vrucht' .
Bedoeld worden de talloze sententies die met het oog op de stichtelijkheid in de
3
dialogen tussen de verschillende personages zijn opgenomen . Formeel worden
4
deze morele instructies, zoals het toen gebruikelijk was , door middel van
cursiveringen extra herkenbaar gemaakt en vaak ook door een inleidend zinnetje,
dat hier als signaal fungeert, aangekondigd: 'Men seydt:', 'Dit isser aen:', 'Gedenckt:'
5
of 'De goede lien die spreken strack:'

1

Van de Venne 1632, 'Voor-reden': 'Het moet nu, hedensdaechs, noch alsoo in de kroel van
de vvoelende vveerelt ghedaen werden; men siet dat de gheneghentheyt des verstants
ghemeenlick tot Fabelen streckt, ende reckt na yets dat Mallicheyt met Bevallicheyt heeft.
Hier is dan Reden-mal toebereyt met de Sausse van Wijsheyt. Sonder twyfel, soo yemandt
in dit Woudt met voordacht sich vvil vermeyden, men sal vinden dat de onvernuftighe Beesten,
vernuftighe Menschen sullen maken'.

2

Van de Venne 1634b, (§)3r
De functie van sententies wordt (m.b.t. toneelteksten) toegelicht in Smits-Veldt 1986, 48-51
en 56-8.
Vgl. Revius 1935, dl.l, 60 en 82 en Van Veen 1960, 125 en 236.
Vgl. b.v.: 'Men seydt,' (p.16), 'De goede lien die spreken strack:' (p.18), 'Want yder meen't:'
(p.18), 'Dit wert somwijl te recht verklaert:' (p.18), '(dit dient vermelt)' (p.20), 'Gedenckt:' (p.21),
'Dit isser aen:' (p.35), 'Men seydt:' (p.35), 'Denckt!' (p.50), 'Men segt gemeen:' (p.57), 'Ick
meene vast, en segget noch:' (p.61), 'Ick raed', en segh, voor dese tijdt, // Indienje maer te
raden zyt' (p.84), 'Met reden dient hier op gedocht' (p.86), 'Het is gemeen:' (p.95) en 'Men
seydt gemeen:' (p.102).

3
4
5
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Wat daarop volgt, zijn dan niet altijd even bekende spreekwoorden, spreuken of
spreekwoordelijke uitdrukkingen maar wel sententiae die nauw aansluiten bij de
woorden en gedragingen van de personages en die, als 'opene Leer-machtighe
Sticht-Spreucken' en door hun algemene en apodictische formulering, een ruim
1
toepasbare moraal in zich dragen . Ook in de Sinne-Vonck komen dergelijke
sententiae voor: in sommige gedichten zijn ze gecursiveerd, in andere worden ze
met aanhalingstekens aan het begin van de versregel aangegeven. Een aantal
ervan, zowel uit de Sinne-Vonck als uit het Wys-mal, vindt men later in de
Belacchende Werelt eveneens als gecursiveerde uitspraken van de personages of
2
als glossen terug .

§3. Over spreuken en spreekwoorden en over de 'by-gevoegde
Raedsel-Spreucken' in de Belacchende Werelt

1. Uitspraken over spreuken en spreekwoorden in de Belacchende
Werelt
Teksten in de vorm van een spreuk of een spreekwoord vinden we in de Belacchende
Werelt niet alleen in de glossen terug, maar ook in de gecursiveerde sententies uit
de eigenlijke kermistekst (vergelijkbaar met de 'opene Leer-machtighe
Sticht-Spreucken' uit het Wys-mal) en in de sententieuze zinsneden uit de lettertaal
3
die als 'Spreuck-redenen' en 'aerdighe uytspreucken' worden aangekondigd . Tevens
wordt er op een drietal andere plaatsen een vreemdsoortige opsomming van
verschillende reeksen spreekwoorden gegeven die nu eens als 'Sinne-Sprevcken',
'VVaer-Spreucken', 'VVinne-VVaer-Spreucken' of 'Ware Quel-lust-Spreucken', dan
weer als 'Korte Spreuckjens', 'Wet-Spreucken' of 'Neep-Sprevcken' worden
4
voorgesteld . Deze reeksen behoren tot de woorden van de Heydenen, de Ouden
Roem-bout en de Botte Slijper, en worden in het 'Voor-Beduydsel' als
'sinne-voedende By-Spreucken' voorgesteld. De auteur heeft het daar nl. over zijn
bundel die een beschrijving geeft van de
'over-vloedighe Geluckige Gulde Eeuwe die hier na de Kunste vande
voornoemde Ionck-Heer Reyn-Aert versierlijck ende verçierlijck is
begrepen, ende

1
2

3
4

Vgl. hierover ook, zij het dan m.b.t. sententies in toneelteksten, Van Eemeren 1984-5.
Vgl. b.v. Wys-mal, 44 'Al wat de buyck heeft in-gehaelt, // Behoort voor al te zijn betaelt' (vgl.
ook p.24 ''Tis reden dat de handt betaelt // Het geen de mondt heeft in-gehaelt') met
Belacchende Werelt, v.5246-7, 'Wat de Mont en Buyck in-haelt // Dient voor al te zijn betaelt'.
Vgl. verder Wys-mal, 24, 'Naeu sien gaet al voor ruym gesegs' met Belacchende Werelt, 129,
i.m.5, 'Sien gaet voor hooren seggen' of Wys-mal, 17, 'Genoegh is meer als over-vloedt' met
Belacchende Werelt, 57, i.m.2, 'Genoegh is meer dan overvloedt'.
Cf. resp. r.3744-5 en p.141, i.m.
In r.2271, resp. r.2334, r.2384, r.2402, v.4701, r.6365 en r.6404.
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tusschen beyden Reden-rijcke verscheyde Rust-plaetsen gestelt, om den
Leser te ververschen met sinne-voedende By-Spreucken, al-te-samen,
1
na de gelegentheyt vermach'
Deze 'By-Spreucken' zijn bijzonder interessant omdat zij Van de Vennes opvattingen
2
over het spreekwoord (altans ten dele) reveleren . De spreuken die b.v. door de
Heydenen worden gedebiteerd, voldoen in de eerste plaats aan de algemene vereiste
3
van kortheid (de brevitas); het gaat hier immers om 'bondige Sinne-Sprevcken' .
Daarnaast benadrukt de dichter vooral het waarheidsgehalte. Niet alleen betreft het
hier expliciet 'Waer-seggende (...) Sinne-Sprevcken' of worden de verschillende
groepjes spreuken als 'VVaer-Spreucken aen Hou-gelijck',
'VVinne-VVaer-Spreucken', 'Ware Quel-lust-Spreucken' of als 'Waer-Teyckenen'
4
gepresenteerd , ook de voor- en nabeschouwingen van Tamme Lubbert en van de
5
Heydenen zelf leggen de klemtoon op de waarheid van de geboden wijsheden .
Dat het waarheidsgehalte van de spreuken hier zo sterk naar voren wordt gehaald,
dient evenwel ook in het licht van de passage over de Heydenen te worden gezien.
Zigeuners werdsn steevast met leugens geconnoteerd. Het 'Voor-Beduydsel' haakt
op deze gebruikelijke voorstelling in en heeft het over de 'Leugenachtige Heydenen'
die 'eenige Waer-Teyckenen' weten aan te brengen en spreekt ook nog (wellicht
6
ook ironisch) over de 'Waer-seggende Heydenen' . De 'Sinne-Sprevcken' van de
zigeuners krijgen echter niet uitsluitend een klemtoon cp waarheid mee; ook de
kennis die zij weten aan te brengen en op basis waarvan men tot handelen kan
overgaan, wordt benadrukt (cf. 'Veel geweet, veel vermeet'; r.2269). In eerste
instantie zijn zij m.a.w. op belering gericht (vgl. ook de toevoeging: 'met leer-lovende
7
luyster' ). De 'Wet-Spreucken' van de Botte Slijper zijn vanuit een zelfde optiek
geschreven en bedoeld 'Om eenige Sinne-Koppen (...) op te scherpen Tot Soet

1

2
3
4
5

6
7

'Voor-Beduydsel', r.267-74. Uit de meteen daaropvolgende passage wordt het duidelijk
dat met deze 'By-Spreucken' (toen het gebruikelijke woord voor spreekwoord, WNT 2,
2638) de reeksen spreuken van de Heydenen, de Ouden Roem-bout en de Botte Slijper
worden bedoeld: 'Als men siet van wie dat het ghesproken wert, dan sal het by de
Aen-hoorders ten besten kunnen op-gevat werden. Melden de Leugenachtige Heydenen
eenige Waer-Teyckenen, Raest den Botte-Slijper van op-scharpen, Roemt den Ouden
Roem-boud van Bedel-Gebreken: Gewissdijck men speelt inde Werelt Elck wat voor
Elck' (r.275-82).
Men vindt de reeksen in de Belacchende Werelt terug op p.90-5, 167-9 en 220-3.
r.2271-2, eigen cursivering.
r.2271-2, resp. 2234, 2384 en 2402 en 'Voor-Beduydsel', r.279-80 (eigen cursiveringen).
Vgl. nl. de woorden van Tamme Lubbert in v.2256-9 ('Segje waar soo ist gien leugen; // Segje
waar soo moetmen 'theugen; // Segje waar, dat's waardigh wel! // Segje waar, dat's aardigh
stel') en ir. v.2468-9 ('Ick seg jouw [de Heydenen], ter eeren naar, // Datje praat schijnt wonder
waar'); vgl. ook de woorden van de Heydenen in v.2458-9 ('Seght, wat dunckt u, noch
verstelden, // Of wy dan geen waerheyt melden).' Elders in de Belacchende Werelt typeert
Van de Venne Salomons spreuken als 'Bibelsche waerdighe Waer-spreucken' (p.140, i.m.;
eigen cursivering).
'Voor-Beduydsel', r.277-9 en 313-4; eigen cursiveringen.
r.2280 (eigen cursivering).
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Voordeel om Goet Oordeel' (v. 6326-9). Tevens bepleiten de Heydenen, evenals
later De Brune en Huygens, de voordelen van het gebruik van metrum in spreuken:
'Rede-spreucken met veel gronden: // Vloeytet wat op matich dicht, // 'tSluyt wel dat
1
ten goede sticht' .
De derde reeks spreukachtige notities worden door de Ouden Roem-bout
uitgesproken. Ook nu weer worden de kortheid en het feit dat spreuken tot verdere
bedenkingen aanleiding geven, benadrukt. Roem-bout kondigt zijn reeks spreuken
en spreekwoorden immers aan als 'Korte Spreuckjens, langh van sin' (v.4701) en
in de marge wordt dit toegelicht met: 'Korte redenen daer langhe bedenckingen uyt
spruyten/ zijn dienstigh voor de tijt-achters'.
Toch zijn Roem-bouts spreekwoorden vooral in een ander opzicht belangwekkend.
De oude man laat een hele serie van 'Toe-giftige, Woordrijcke, wenschelijke
Na-snacken' horen: het zijn spreukachtige notities met 'dubbel-woorden'
2
(homoniemen) als rijmwoorden . Het overvloedige gebruik van homonymie is hier
beslist niet gratuit bedoeld maar illustreert bij uitstek de rijkdom van de Nederlandse
taal. Dit blijkt niet alJeen uit de randnotitie die aan deze 'Na-snacken' werd
toegevoegd maar ook uit de wijze waarop Van de Venne vroeger in het Sinne-mal
het gedicht 'Kallemal, ofte dvbbel-praet', een poëem dat eveneens op homoniem
taalspel is gebaseerd, had toegelicht:

Belacchende Werelt: 'Dat onse Neder-duytsche Tale Lof-waerdigh en
dubbelrijck is in des-selfs blijckende eyghenheyt, kan by dese
neven-gaende dubbelwoorden geweten worden'.
Sinne-mal: 'Soo mede staet voorder noch te bedencken het Kalle-mal,
vvaer in te sien is int dubbel-dicht, de over-vloedighe bequaemheyt van
de Nederduytse tael, hoe dat een vvoort tvveesins toe ghebruyckt can
3
vverden' .
Het opmerkelijke is dat Van de Venne in de Belacchende Werelt de dubbelzinnigheid
van de 'dubbel-woorden' (Spiegel heeft het in dit verband over de 'dubbelde betekenis
4
des woords' ) relateert aan de meerduidigheid van spreuken: de homonieme
rijmwoorden worden in de 'Na-snacken' gebruikt 'om daer mede te betuyghen, dat
men door Spreuken dikwijl seer soet en aerdigh twee Sinne-saecken doet uyt-luyden'.
De mogelijkheid om 'twee Sinne-saecken' uit te drukken, wordt als een taallaudatief
argument opgevat: het 'uyt-luyden' gebeurt nl.

1
2

v. 1938-40 (eigen cursivering).
Het gaat daarbij niet steeds om homoniemen in de strikte zin: cf. b.v. 'kooren'/'bekooren'
(v.4781-2).

3

Van de Venne 1635, 169, i.m. en Van de Venne 1623, *iijv ; het 'Kalle-mal' vindt men
in het Sinne-mal op p.65-6 afgedrukt. De opvattingen van Van de Venne en van zijn
tijdgenoten over homonymie hebben we elders reeds uitvoerig uiteengezet (Van Vaeck
1988, 103-5). Over de opvattingen over homonymie in de oudheid, zie Ebbesen 1988
en Desbordes 1988 (m.b.t. de Franse middeleeuwen: Lallot 1988, Rosier 1988 en
Cerquiglini 1988).
Spiegel 1962, 148.

4

o
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'onder 'tbeleyt vande Edele Reden-kunste, met lieffelijcke Lanck-klanck,
om alle vreemde uyt-landtsche tael-Snicken, buyten onse overvloedige
Letterkonste, te schuyven, en sluyten, met behulp van de nutte
Roem-barende duydigh-Duyts-sprekende Verstanden, die dees Tijt-Eeuwe
beglanssen, tot verlichtinghe vande bereyde Hedenwoordige Lof-Tongen,
over vol Hollandt' (p.169).
Tenslotte dienen hier nog enkele uitspraken uit het 'Voor-Beduydsel' te worden
aangehaald waarin Van de Venne zich, zij het bijzonder summier en in niet steeds
even heldere bewoordingen, uitlaat over het statuut van de glossen. Daarbij staat
dan vooral het begrip 'Raedsel-Spreuck' centraal. In het 'Voor-Beduydsel' worden
de 'Levende Lesers' uitgenodigd om zich bij hun lektuur niet te beperken tot de 'laffe
Kermis-Koeck-Kost' maar ook de 'Reden-Spijse' te 'her-knaeuwen' (r.146-8). De
wereld, en meer in het bijzonder de Belacchende Werelt, wordt dan vergeleken met
een tuin waarin de lezer naar eigen goeddunken zijn keuze kan maken tussen de
verschillende 'Redens-Bloemen' (v.162). Hiermee worden de teksten in de marge
bedoeld: de 'gheraepte Ruyckers' worden immers 'verlustende Raedsel-Spreucken'
die 'inde Werelt mogen te passe komen' (utilitas), genoemd. De term 'Raedsel' dient
in deze context niet alleen als een specimen van het aenigma (een aan het
spreekwoord verwant genre) te worden opgevat; het woord is hier ook
etymologiserend gebruikt. Van de Venne brengt het in verband met 'raden, aanraden,
raad geven' zoals blijkt uit de begeleidende tekst in de marge: 'Wie Wijs is, die hooret
toe/ ende betert hem. En wie verstandigh is/ die laet hem raden: dat hy verstae de
1
Spreucken/ ende hare Beduydingh' . In het 'Voor-Beduydsel' komt de dichter op
deze voorstelling van zaken nog herhaaldelijk terug. Zo stelt hij dat spreuken als
vruchten van de wijsheid aanzetten tot nadenken en raad weten te geven aan de
lezer die er zijn voordeel mee kan doen: 'Om te bedencken, heb ick willen de
Bedenckingen van mijn Vindinghen ende Raep-Spreucken laten tot den Leser sijn
2
lust' . In de marge staat daarbij te lezen: 'Ick/ de Wijsheyt/ woone by den Verstande/
3
ende ick weet goeden Raedt te geven' . En nog verder in het 'Voor-Beduydsel' wordt
nogmaals de aanwezigheid van de spreuken vanuit hun raadgevend aspect bepleit:
'Dien-volghende ick mede alle de Kunst-lustige Gemoederen oock laete
bykomen 'tghene ick met Vlijt en Tijdt hebbe te samen raedtsaem
ghereghelt, om daer meer uyt te raden als daer in gheraden is. Blijfter
yemant gheraeckt, sonder raken, door eenige Spreeck-woorden, dan
machmen dencken dat dit Ronde Werck niet te vergeefs inde Werelt is
ghebracht; de Nuttigheydt is meer te achten dan de Veelheyt van Woorden'
4
(r.228-38) .

1
2
3
4

Met verwijzing naar Spr.1, 5-6. Vgl. voor een gelijkaardig gebruik van 'raden': Bredero 1979,
299, v.1393.
Vgl. de 'Raep-Spreucken' met r.171: 'gheraepte Ruyckers'. Een eerdere versie had in deze
passage 'sijn besluyt' i.p.v. 'sijn lust' (cf. het variantenoverzicht in dl.I, hoofdstuk 2 en 3).
Met verwijzing naar Spr.8, 12.
Nog even tevoren in het 'Voor-Beduydsel' had Van de Venne erop gewezen dat het bij
spreekwoorden gaat om kostbare gedachten die in de vorm van een spreuk worden
gegoten: 'Ghy dan, die nu zijt of noch komen meugt, neemt hier vermaek in't gene dat
ghemaeckt is uyt goede wil, met sonderlijcke moeyte in het oeffenen van mijn Beroep,
als de Schilder-Konste somtijdts wat heeft moeten verposen om de Schat-Woorden
spreuckelijcken te baren uyt de swanghere Herssen' (r.211-8).
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2. De functie van de 'by-gevoegde Raedsel-Spreucken' in de Belacchende
Werelt
Zowel in het zestiende- en zeventiende-eeuwse discours over het spreekwoord als
in Van de Vennes eigen uitspraken hierover, staat de didactische en morele waarde
van het genre centraal. Tegelijk wordt meestal toegegeven dat dit geenszins voor
elke spreuk afzonderlijk met evenveel recht opgaat. Cats heeft bij het samenstellen
van zijn Spiegel uitdrukkelijk
'niet in't gemeen by een geraept alderhande spreecwoorden sonder
onderscheydt; maer alleen de gene die, boven de eyghenschap van een
soete verbloeminge, yet dienende tot leere ende verbetringhe in haer zijn
1
hebbende' .
En vóór hem had Erasmus erop gewezen dat er heel wat spreekwoorden zijn 'quae
2
nihil omnino pertineant ad institutionem vitae' . Het zijn dan ook alleen maar de
3
beste spreuken waarin men literaire kwaliteiten samen met belering terugvindt .
Binnen deze visie blijft er m.a.w. ruimte beschikbaar voor spreuken die niet in de
eerste plaats op belering zijn gericht.
In de praktijk blijken de glossen in de Belacchende Werelt vooral drie functies te
vervullen. In de eerste plaats hebben de randnotities - ook het 'Voor-Beduydsel' liet
zich in deze richting uit - de instructie van de lezer op het oog. De
'Raedsel-Spreucken' houden het publiek de goede levenshouding voor door een
moraliserend commentaar bij de eigenlijke kermistekst of door de les die reeds
expliciet in de kermistekst (b.v. d.m.v. sententies) ligt besloten, te amplificeren of te
parafraseren. Een voorbeeld van een dergelijke moraliserende glosse is de
randnotitie 'Wilje schamen, // Voor toe-namen' waarmee Lubberts uitvoerige reeks
bijnamen in v.1095-112 wordt gekapitteld. Een gelijkaardige functie heeft ook de
toelichting 'Verstandt is 'tbeste goet' n.a.v. Lubberts bewering dat Lammert Soetje
4
'Om heur goedtjen, of heur weten' bemint (v.1057) . Enkele voorbeelden van glossen
als amplificaties of parafrases van de sententies uit de kermistekst, zijn:
- p.32, i.m.2: 'Men kan Achter-klap weder-staen met wel-doen en stil-swijgen'
(bij v. 690: 'After-klap baat gien weer-leggens').
- p.39, i.m.1: 'Men seyt: // Veel beloven, luttel geven // Doet een Sot in vreugde
// leven' (bij v.859-60: 'An een Geck men veul belooft; // Maer op 't lest hy
kraauwt sijn hooft').

1
2
3

4

o

Cats 1968, dl.1, **v .
Erasmus 1961-2, dl.2, 1 ('which have no bearing at all on instruction in living', Erasmus 1982,
4).
'Tum optimas fateor eas, quae pariter & translationis pigmento delectent, & sententiae prosint
utilitate' (Erasmus 1961-2, dl.2, 1; 'I think the best of them are those which equally give
pleasure by their figurative colouring and profit by the value of their ideas', Erasmus 1982,
4).
Enkele andere voorbeelden: p.31, i.m.1, p.34, i.m.2 of p.50, i.m.6.
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- p.42, i.m.2: 'Swijghen en recht handelen baert rust en eer' (bij v. 931-2: 'Wie
bewaerdt sijn tongh en handt // Leeft in rust, en sonder schandt').
- p.42, i.m.5: 'Geen dingen soo slecht/ of het vindt sijn Meester' (bij v.948-9:
1
'Hoor eens: Noyt soo slimmen Pot // Of se krijgt een schick'lijck decksel') .
De glosse is vaak sterk ironisch van toon - Erasmus wees reeds op het ironisch
2
gebruik van spreekwoorden - zodat de les slechts onrechtstreeks kan worden
afgelezen. In het 'Voor-Beduydsel' b.v. heeft de dichter het over de mogelijkheid
om zijn werk als een plat kermisverhaaltje te lezen zonder veel oog voor de
'Reden-Spijse' die erin verscholen ligt: 'Die gheen Reden-Spijse kan her-knaeuwen,
mach sich laten gherieven met laffe Kermis-Koeck-Kost'. In de marge wordt hieraan
3
toegevoegd: 'Liever te Belaeffenis, // Als op een Begraeffenis' . Veeleer dan deze
randnotitie op te vatten als een ondubbelzinnig pleidooi voor een onnadenkende
en vrolijke lektuur van de Belacchende Werelt, moet men oog hebben voor de ironie
die achter deze glosse schuilgaat. Het in margine is immers een omkering van Pred.
7, 4: 'Iemand die wijs is gaat liever naar een begrafenis, een dwaas veeleer naar
een feest'; de lezer die het houdt bij de 'laffe Kermis-Koeck-Kost', gedraagt zich
m.a.w. als een dwaas. Ironie is er vaak ook verantwoordelijk voor dat glossen elkaar
tegenspreken. Op Lammerts voorstel om van partner te ruilen wordt in de marge
nu eens gereageerd met een afwijzing van de onstandvastigheid ('Ongestadige
4
luyden werden selden rijck'), dan weer met het ironische 'Veranderingh doet leven' .
De tweede functie van de glossen hangt nauw met de gehanteerde ironie samen:
het vermaak dat door de humor in de glossen of in hun relatie tot de tekst tot stand
wordt gebracht. Uiteraard kunnen we in dit bestek bij wijze van illustratie slechts
enkele van de gebruikte procédés aangeven. In een aantal gevallen contrasteert
de schijnbaar ernstig bedoelde inhoud van de glosse fel met de komische situatie
die in de eigenlijke kermistekst aan de orde is. De apodictische waarheid 'Liefde
merckt op alle dingh' uit de glosse sluit op een komische manier aan bij de woorden
van Fijtje die haar vrijer ervan verdenkt last te hebben van 'Over-noodt, of darme-last'
(v.16). Ook taalspel ligt vaak aan de basis van het vermaak en zorgt bovendien in

1
2

Enkele andere voorbeelden: p.66, i.m.4, p.112, i.m.7 of p.113, i.m.1.
'Nonnunquam per ironiam ad contrarias etiam sententias deflectitur' (Erasmus 1961-2, dl.2,
9; 'Sometimes a saving can be turned ironically to mean the opposite', Erasmus 1982, 20).

3

fol.[††]r , r. 146-8 en i.m.4.
p.31, i.m.1 en 2. Uiteraard blijft het steeds een hachelijke onderneming om uit te maken
wanneer een glosse al dan niet ironisch is bedoeld. In de hier gegeven voorbeelden lijkt alle
twijfel uitgesloten: het variëren van een bijbelplaats of de tegengestelde inhoud van bij elkaar
geplaatste glossen zijn immers duidelijke signalen. In de praktijk vindt men echter niet steeds
dergelijke duidelijke en ondubbelzinnige indicaties. Andere voorbeelden van ironie vindt men
wellicht ook op p.63, i.m.5, p.65, i.m.5, p.66, i.m.1, p.91, i.m.1, p.99, i.m.3 of p.206, i.m.9.

4
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belangrijke mate voor de 'novitas' die Erasmus noodzakelijk achtte voor spreuk of
spreekwoord. Talloze retorische figuren worden daarbij gehanteerd: alliteratie,
parallellisme, antithese, variatio, gradatio, chiasme, binnenrijmen, homonymie of
1
het gebruik binnen een glosse van uitsluitend één- of tweelettergrepige woorden .
Daarnaast schuilt het taalspel vaak in de wijze waarop de glosse met één of meer
woorden nauw aansluit bij één of meer sterk gelijkende woorden uit de eigenlijke
kermistekst. De aard van het taalspel ligt ook hier voor de hand: b.v. het verschuiven
van de letterlijke naar de figuurlijke betekenis van een woord of het laten meespelen
van de verschillende betekenissen van homonieme woorden (vaak ook binnen de
glosse). Zo past het pleidooi voor soepelheid in de marge op p.68 ('Liever buygen
dan bersten') nauwelijks bij Fijtjes relaas over een 'loose Papegaay' die 'Weet te
buygen (...) Op veul, 'kweet niet wat, menieren' (v.1668-70) (de letterlijke betekenis
van 'buygen' uit v.1668 verschuift in de marge naar een figuurlijke betekenis).
Voorbeelden van homonymie komen verder nog aan bod.
De gehanteerde stijlfiguren hebben echter niet alleen het vermaak op het oog,
maar dienen ook om de rijkdom van de Nederlandse taal te demonstreren. Dat een
dergelijke intentie inderdaad moet hebben voorgelegen, kan men aantonen aan de
hand van Van de Vennes opvattingen over homonymie. We hebben hierboven reeds
aangegeven dat voor Van de Venne 'onse Neder-duytsche Tale Lof-waerdigh en
dubbel-rijck' is omwille van de homoniemen die erin terug te vinden zijn. Zij bewijzen
meteen ook 'de over-vloedighe bequaemheyt van de Neder-duytse tael'. In de
glossen uit de Belacchende Werelt blijkt dit procédé een belangrijke rol te spelen.
Nu eens beperkt homonymie zich tot de spreuk zelf (vgl. b.v. p.15, i.m. 2: ''tGeluyster
is sonder luyster' of p.23, i.m. 1: 'Hoe kanmen trecken daer men geen treek toe
heeft'), een andere keer sluit de randnotitie door een homoniem gebruik van de
woorden aan bij de kermistekst (vgl. b.v. p.42, i.m.4: ''tIs vast gesocht dat gevonden
moet zijn' vs. v.942 'dat soet gesochte [uitgelezen] Paartje' of p.31, i.m.3: 'By den
handel [als economisch principe] is gheen verlies' vs. v.665: ''Tscheeltme niet wie
datmen handelt [m.b.t. de omgang tussen vrijers en vrijsters]').
Ook een ander stijlmiddel (het overvloedige gebruik van uitsluitend éénlettergrepige
woorden binnen één glosse) was in dit opzicht evenmin gratuit bedoeld. In de afdeling
'Bruyt' uit het Houwelyck (1625) neemt Cats een gedicht op dat enkel uit
éénlettergrepige woorden bestaat en kent er expliciet een taallaudatieve bedoeling
aan toe. In het zestiende- en zeventiende-eeuwse debat over de uitmuntendheid
van een taal werd de kracht van een taal o.m. gemeten aan het voorkomen van
2
dergelijke woorden .

1

De 'aerdighe uyt-spreucken' uit de 'Kramers-Tael' worden b.v. ook als 'vermakent'
aangekondigd (v.3731).

2

Van den Branden 1956, 194-5. Vgl. Cats 1625, dl.3, Y2 r .
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Dat de beperking om uitsluitend éénlettergrepige woorden in een gedicht op te
nemen, meteen ook het dichterlijke kunnen demonstreert, staat buiten kijf. In zijn
Spiegel heeft Cats dergelijke bravourestukjes ook met spreekwoorden en spreuken
uitgehaald. In de afdeling 'Sin-spreucken' worden er nl. een aantal spreuken expliciet
bijeengebracht onder categorieën als: 'Sin-spreucken van twee sillaben',
'Sin-spreucken van twee woorden', 'Sin-spreucken van drie woorden' en
1
'Sin-spreucken van vier woorden' .

1

Cats 1968, dl.2, 24. Dat het hier inderdaad ook om een laudatio van het Nederlands gaat,
kan men afleiden uit de trotse toevoeging 'al Nederlants' in de introductie die aan deze
spreuken voorafgaat.
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Hoofdstuk 7
Van de Vennes stijl
In de latere Van de Venne-receptie werd Van de Vennes stijl en de onmiskenbare
taalvirtuositeit die daaraan ten grondslag ligt, steevast als één van de meest
opmerkelijke aspecten van Van de Vennes dichtkunst gepresenteerd. In vele gevallen
zal dit op het eerste gezicht nogal eigenzinnig stijlgebruik zelfs het odium of, een
enkele keer, de reden tot waardering voor het oeuvre van de dichter uitmaken. Het
gunstigst worden Van de Vennes merites op dit vlak beoordeeld door Kalff wanneer
deze 'de rijkdom zijner kennis van de moedertaal' en 'het buitengewoon gemak
waarmêe (..) [Van de Venne] verzen schrijft' prees en vaststelde dat de dichter
'geniet (...) van het ontginnen dier taalschatten'. In zijn spoor noemde Bartelds Van
1
de Venne 'een taalkenner' en een 'fijn opmerker' . De critici hebben het echter liever
smalend over de 'vreemde koppelwoorden' (Witsen Geysbeek) of over gezochtheid
en onbeduidendheid (Jonckbloet). Te Winkel drukte het nog sterker uit wanneer hij
het werk brandmerkte als 'een dwaas mengelmoes van platheid en gekunsteldheid,
in onuitputtelijken overvloed opgedischt' zodat 'zelfs de aardige plaatjes (...) er niet
genoeg belangstelling voor kunnen wekken. Voor Van Es was de 'stijl te gekunsteld
2
(...) om nog gewaardeerd te kunnen worden' en Van Gelder had slechts oog voor
de talloze woordspelingen waarbij 'de dichter tot geen einde weet te komen'. Bezemer
van zijn kant stelde dat het de auteur zelfs onmogelijk schijnt 'iets op een gewone
3
wijze uit te drukken' . Ook Ising wist op te merken dat Van de Venne 'ontzaglijk veel
(...) van woordspelingen houdt'; 'hij is nooit tevreden met hetgeen er eerst staat: er
4
moet altoos nog iets bij' .
De sleutelwoorden in de Van de Venne-appreciatie zijn dan ook 'langdradigheid
5
(...) zonder voorbeeld', 'gewrongen poëzie', of 'gezochte (...) taal' . Van de Vennes
onuitputtelijke taalvirtuositeit of, negatief geformuleerd, zijn steeds verder woekerend
woordspel blijken het oeuvre minder toegankelijk of zelfs uitgesproken duister te
hebben gemaakt. Gaf Jonckbloet schoorvoetend toe dat het Sinne-mal niet steeds
'zeer duidelijk' is geformuleerd en stelde Witsen Geysbeek aarzelend dat 'den zin
wel eens

1
2
3
4
5

Kalff 1909, 390 en Bartelds 1911-37, 1230.
Witsen Geysbeek 1824, 439 (vgl. ook Prinsen 1920, 340: 'gezochte woordkoppelingen'),
Jonckbloet 1890, 17, Te Winkel 1922-7, dl.3, 348 en Van Es s.a., dl.4, 47.
Van Gelder 1937, 133 en 157 en Bezemer 1937, 23.
Ising 1889, 136.
Bezemer 1937, 23 en Te Winkel 1922-7, dl.3, 347.
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enigszins duister' bleef, Maartje Draak heeft het ronduit over een 'vermoeiende,
1
gewild komische (?) en pit-loze tekst' die haar grotendeels 'raadsel-achtig' voorkomt .
2
Voor Te Winkel is Van de Venne niets minder dan een toonbeeld van 'duistere taal' .
De teneur van het oordeel dat in de literatuurgeschiedenissen over Van de Venne
werd uitgesproken, volgde een dubbelspoor. De uitvoerigheid van het oeuvre, vaak
in de vorm van anaforistisch geconstrueerde amplificationes, en de gladheid van
3
de verzen - 'zijne rijmerij (...) is uiterst vloeijend en gemakkelijk' - typeren Van de
Venne als een Catsiaans dichter bij uitstek; het gewilde woordspel en de talloze,
soms nauwelijks inzichtelijke en vaak op een eigen idioom gerichte neologismen
en invectieven schakelen de dichter dan weer in in het rijtje van minder geslaagde
Huygens-epigonen. Van Es heeft het in dit verband over 'den trant van Cats en
Huygens' (een formulering die aan Prinsen was ontleend) en Bezemer formuleerde
4
het als 'de puntigheid van Huygens' gecombineerd met 'Cats langdradigheid' .
Vanuit historisch perspectief valt er beslist wat voor te zeggen om het werk van
Van de Venne zo nauw met dat van de in die tijd zo toonaangevende en bijzonder
gewaardeerde dichters Huygens en Cats te verbinden. Het 'Minne-mall' b.v. laat
zich lezen als een nauwelijks verhulde aemulatio door een zelfbewust dichter van
5
het smaakmakende oeuvre van Cats en Huygens . Ook andere passages in het
werk van Van de Venne kunnen in dit verband ter sprake worden gebracht. Toch
kleven er aan de typering van Van de Venne als Cats- of Huygens-epigoon heel
wat bezwaren, niet in het minst omdat een dergelijke etikettering onvoldoende laat
zien in welke mate Van de Vennes dichterlijke praxis de consequente toepassing
is van een stijlideaal dat in de jaren twintig en dertig door bepaalde dichters werd
aangehangen en dat een op het eerste gezicht vreemdsoortige mengeling van een
6
zowel op perspicuitas (Cats) als op obscuritas (Huygens) georiënteerde stijl inhoudt .
Ik denk hierbij b.v. aan de als epigonen gebrand-merkte dichters Westerbaen,
Quintijn of Burchoorn.
In de volgende alinea's zal ik vanuit een functioneel perspectief ingaan op Van
de Vennes stijlideaal zoals dat zich in de Belacchende Werelt lijkt aan te dienen.
Daarbij moet dan vooral aandacht worden besteed aan het overvloedige gebruik
van neologismen en anafore constructies of aan de nadrukkelijke exploitatie van
ambiguïteit en het bewuste gebruik van één- of meerlettergrepige woorden. Een
aantal van de beoogde functies werd in

1
2
3
4
5
6

Jonckbloet 1890, 16, Witsen Geysbeek 1824, 439 en Draak 1960, 9.
Te Winkel 1922-7, dl.3, 347-8.
Witsen Geysbeek 1824, 439.
Van Es s.a. b, 46, Prinsen 1920, 340 en Bezemer 1937, 23.
Van Vaeck 1989, 12-17.
Vgl. hierover m.b.t. de Nederlandse literatuur: Schenkeveld-van der Dussen 1988, Huygens
1990, 24-34 en ook Strengholt 1983.
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de vorige hoofdstukken reeds terloops ter sprake gebracht; volledigheidshalve
worden ze hier opnieuw aan de orde gesteld.
In de Belacchende Werelt wordt herhaaldelijk - en vaker dan men op het eerste
gezicht zou vermoeden - expliciet de aandacht getrokken op de taalact, meer in het
bijzonder wanneer deze zich onderscheidt door de gebruikte stijlmiddelen. Ik geef
enkele voorbeelden. In v.1253-64 put Fijtje Goris zich uit in het opsommen van
neologistisch aandoende invectieven die Tamme Lubbert als keukenpiet
karakteriseren:
(...) lieve Koocker,
Duymelaer, en Smodder-smoocker,
Botte-schrabber, Krimelaar,
Palingh-strooper, Fimelaar,
Rogche-vilder, Haaringh-keelder,
Scharre-snyer, Schobbe-streelder,
Karper-wasser, Schommel-kock,
Braassem-brader, Brijsel-brock,
Snoecke-stover, Spieringh-backer,
Stock-vis-klopper, Mossel-quacker,
Leelijck-schreeuwer, Hangde-van
Asje voelt de Pieter-man.

Bij nader toezien heeft Fijtje in deze twaalf verzen niet minder dan twintig toenamen
bedacht. Lubbert kijkt hiervan op en hij typeert haar woordenstroom als een 'vloeyent
daver-becken' (v.1269). Iets gelijkaardigs lezen we in de net daaropvolgende verzen.
Daar omschrijft Fijtje haar activiteiten in de keuken als
Kroote schille, Warmoes hacke,
Peene-schrabbe, appels-backen,
Kooltjes stove, Iuyne braan,
Knolle-koocke, blom-beslaan,
Boone freuyte, Grutte meucke,
Geerste brouwe, Bry-pap beucke,
Butter-smelte, Sausse sien,
Schuyme potte, Roock ontvlien,
Duymel-darme, Worste make,
Beulingh volle, Silte-krake,
Pensse rooste, quiste Kruyt; (v. 1277-1287)

En zij besluit haar woordenvloed met 'Wist ick meer, het quammer uyt'. Ook nu is
Lubbert getroffen door Fijtjes taalvirtuositeit en hij reageert in v.1289 met de woorden:
'Wel e seyt. je weet je weetje'. Een andere keer wordt Lubberts welbespraaktheid
waarmee hij in v.3030-53 de lof van Holland zingt, geprezen met de bewonderende
uitlating: 'Wat een Praat! en hoe besongder Is 't om hooren!' (v.3054-5).
De gehanteerde stijlmiddelen zijn hier onmiskenbaar aangewend om Van de
Vennes taalvirtuositeit te etaleren en door de lezer te laten appreciëren. Tevens
dienen ze echter ook om de mogelijkheden van de Nederlandse taal te demonstreren.
Op een dergelijke refleks bij Van de Venne
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hebben we vroeger reeds gewezen n.a.v. zijn voorwoord tot het Sinne-mal waarin
de dichter een pleidooi houdt voor 'de soete eygenschap van onse vry-borstige
1
inlandsche tael' . Met een gelijkaardige motivering buit Van de Venne op p.169 zeer
bewust de mogelijkheden tot woordambiguïteit uit in zijn reeks 'Na-snacken'. In de
marge staat expliciet te lezen 'dat onse Nederduytse Tale Lof-waerdigh en
dubbel-rijck is in desselfs blijckende eyghenheyt' zoals aan de hand van 'dese
neven-gaende dubbel-woorden' kan worden gedemonstreerd. Ook Van de Vennes
veelvuldige gebruik van éénlettergrepige woorden binnen één claus of in een spreuk
in de marge werd als een demonstratie van het eigen dichterlijke kunnen aangewend
en had een taallaudatieve bedoeling zoals deze door Cats in zijn Houwelijck werd
vooropgesteld:
'Siet hier, Nederlander, tot lof van uwe moeder-tale een gans gedichte
alleen bestaende uyt enckel geluyden, ofte woorden van eener silbe:
waer uyt blijcken kan hoe kort en bundich ghy daer in spreken kont. Ick
wenste dat yemant van hare verachters dit eens poochde na te spelen,
selfs in de tale die hem best mochte wesen, en daer niet door wetende
te raecken (ghelijck ick oordeele sulx in andere talen onmogelick te sijn)
dat hy ten minsten van dan voortaen in meerder achtinge van de selve
2
wilde spreken, en ghevoelen' .
In een aantal gevallen werd met de bewuste aanwending van diverse stijl-middelen
een komisch effect beoogd. Ik leid dit af uit Fijtjes woorden waarmee zij reageert
op Lubberts Catsiaans aandoende anaforistische constructie in v.1761-76:
Blijft een meyt gelijck een puyckje,
Blijft een meyt gelijck een fuyckje,
Blijft een meyt gelijck een Fret,
Blijft een meyt gelijck een net.
Blijft een meyt gelijck een strickje,
Blijft een meyt gelijck een quickje,
Blijft een meyt gelijck een til,
Blijft een meyt gelijck een knil,
Blijft een meyt gelijck een suycker,
Blijft een meyt gelijck een ruycker,
Blijft een meyt gelijck kandeel,
Blijft een meyt gelijck kaneel,
Blijft een meyt gelijck een smeertje,
Blijft een meyt gelijck een peertje,
Blijft een meyt gelijck een kors,
Blijft dan aerdigh, fris en vors.

Zij barst nl. uit in lachen ('mit geschater') wanneer zij dit 'knoddigh tongh-getater'
heeft moeten aanhoren (v.1777-8).

1
2

o

Van de Venne 1623, fol.*iijr .
o

Cats 1625, dl.3, Y2r .
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Een derde motivering voor Van de Vennes bijzondere stijlgebruik ontleen ik aan
Huygens' poëzie-opvattingen. In zijn proefschrift over Huygens' Mengelingh wijst
Van Strien er terecht op dat voor Huygens de dichtvorm een speciale manier was
om een gedachte onder woorden te brengen. De bijzondere verwoording zorgt
ervoor dat de betekenis des te beter doordringt bij de lezer. Het duidelijkst heeft
Huygens dit aangetoond aan de hand van de bekende vergelijking van het gedicht
1
met een bochtige trompet :
(...) een eertijds Wijse man
Prees 't Rijmen wijsselick, en gaf' er reden van
De woorden, sei die Wijs', en zijn niet te verachten,
Die door den wreeden drangh van engh-geboorde schachten
Haer selven uyteren: sy waren daer geknelt,
En brekender scherp uyt, geslepen met geweld,
En bijten ons in 't oor. En dit is vast te setten,
Als blasen in de locht, en blasen door trompetten,
Soo scheelt het, Dichteloos te spreken, en in Dicht.

Dat Van de Vennes stijl er wellicht ook op was gericht om de diepere zin beter tot
uiting te laten komen, blijkt uit de korte toelichting van de dichter bij een reeksje
spreuken die uit éénlettergrepige en in formeel opzicht nauwelijks van elkaar
verschillende woorden werden opgebouwd: 'Korte redenen daer langhe bedenckingen
2
uyt spruyten, zijn dienstigh voor de tijt-achters' .
Bij de afsluiting van dit hoofdstuk zou ik de positie van Van de Vennes stijlideaal
willen situeren op een denkbeeldige as waarbij perspicuitas en obscuritas de uiterste
polen vormen. Het lijdt geen twijfel dat het door Van de Venne gehanteerde gladde
metrum of de vaak bijzonder heldere want steeds weer parallel geconstrueerde
zinsdelen en zinsstructuur - vaak geëvalueerd als langdradig - zeer nauw aanleunt
bij Cats' op perspicuitas gerichte stijlideaal. Daarnaast evenwel dreigen de talloze
neologismen en invectieven, vaak in de vorm van stapelwoorden - Witsen Geysbeeks
'vreemde koppelwoorden' -, het dichtwerk minder doorzichtig te maken en dringt
zich het begrip obscuritas als kwalificatie op. Het is echter de vraag of en in welke
mate deze obscuritas als een duisterheid à la Huygens mag worden begrepen. Uit
het woordcommentaar dat wij in dl.1, hoofdstuk 3 hebben gegeven bij de
Belacchende Werelt blijkt immers dat de betekenis van heel wat neologismen door
de tijdgenoten gemakkelijk moet zijn achterhaald. Vaak gaat het om samenstellingen
waarbij de verschillende onderdelen een duidelijke en toen bekende betekenis op
zich hebben. Het vervreemdende effect moet dan ook vooral in de vreemde of
ongewone samenstelling hebben gelegen. In de zestiende- en zeventiende-eeuwse
Nederlandse literatuur hebben dergelijke woordkoppelingen in navolging

1
2

Huygens 1892-9, dl.7, 203. Zie hierover Huygens 1990, 24-6 en Michels 1967.
p.167, i.m.2; eigen cursivering.
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1

van de pléiade-dichters furore gemaakt . In Heinsius' Bacchus-tekst b.v. vindt men
de volgende passage:
Nachtlooper, heupe-soon, hoochschreeuwer, grooten springer,
Goetgever, minne-vrient, hooft-breker, leeuwen-dwinger,
Hertvanger, herssendief, tongbinder, schuddebol,
2
Geestroerder, waggelvoet, straet-kruysser, altijt vol .

Voor Heinsius' toonden dergelijke woordvormingen in eerste instantie 'de kracht
van de taelen' aan. Opmerkelijk en m.b.t. de door ons behandelde problematiek
bijzonder relevant is het commentaar dat Scriverius bij Heinsius' tekst en meer in
het bijzonder bij de net geciteerde verzen heeft geschreven: 'Dese Nederlantsche
3
namen gaen wy meest voorby, om datse wel te verstaen sijn' . Kennelijk werden
deze woordvormingen door de annotator Scriverius voor de lezer in die mate vreemd
(obscuritas) geacht dat er enige toelichting bij hoorde, ook al was het maar om
daarin meteen toe te geven dat de woorden met enig nadenken doorzichtig en te
begrijpen zijn. De obscuritas in deze neologistische woordkoppelingen is niet van
die aard dat de perspicuitas in het gedrang komt.

1
2
3

Vgl. Smit 1966, 54-5.
Heinsius 1965, 102-3.
Heinsius 1965, 178.
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C. Dichters rond Van de Venne in Den Haag:
enkele aspecten van de receptie van het
literaire oeuvre
Tijdens zijn verblijf in Zeeland had Van de Venne zich bij de Middelburgse
1
intelligentsia een belangrijke plaats weten te verwerven . Met zijn broer had hij er
het literaire leven in niet geringe mate bepaald en de Middelburgse drukkerij gold
in die jaren als een vooraanstaand kunst- en cultuurcentrum. Tot de lucratieve
projecten van de gebroeders Van de Venne behoorden o.m. de drukken en
herdrukken van het oeuvre van toonaangevende of 'moderne' dichters en de
publikatie van de Zeeusche Nachtegael. Deze bundel was het resultaat van een
collectief artistiek initiatief waarmee belangrijke figuren uit de Zeeuwse intellectuele
elite onder impuls van de Van de Vennes op literair vlak naar buiten wensten te
treden. Bij de Zeeusche Nachtegael hoorde ook Van de Vennes literaire debuut,
het Tafereel van Sinne-mal, waarin Adriaen zich als een moderne poeta doctus en
een zelfbewust schilder-literator heeft gemanifesteerd. Van de Vennes opmerkelijke
debuut en de verzamelbundel, de Zeeusche Nachtegael, hebben na 1623 ook in
het literaire leven buiten Zeeland sporen nagelaten. De beide bundels werden tot
2
in de jaren vijftig herhaaldelijk herdrukt of gebloemleesd , men vindt excerpten uit
3
de Zeeusche Nachtegael in latere handschriftelijke notities en Van de Vennes
'Sinnighe Slypers-liedt' werd (wellicht naar de Amsterdamse bloemlezing uit 1633)
in Johan van Nyenborghs Friese bundel Toonneel der Ambachten (Groningen 1659)
4
opnieuw bewerkt .
Van de Vennes succesvolle carrière te Middelburg werd evenwel abrupt
afgebroken bij het overlijden van zijn broer Jan in het voorjaar van 1625. De
schilder-dichter vestigt zich nu in Den Haag en de Middelburgse drukkerij gaat al
5
vlug over in vreemde handen . Of en in hoeverre Van de Venne zich nu ook in Den
Haag met het literaire leven heeft bemoeid, was een vraag waarvoor de
literatuurgeschiedschrijving geen oog heeft gehad. Een pendant voor Van de Vennes
stimulerende rol in de letterkundige activiteiten van de Middelburgse intellectuele
elite werd er m.b.t. zijn verblijf in de

1
2
3

4
5

Van Vaeck 1989.
Zeeusche Nachtegael 1632, 1633 en 1651 en Hollands Nachtegaeltien 1633b (zie hierover
ook Van Vaeck 1986b).
Een afschrift van uitgebreide passages uit de drie delen van de Zeeusche Nachtegael vindt
men in een convoluut dat nu in de Haagse Koninklijke Bibliotheek onder signatuur 74 G 12
wordt bewaard. Zie over dit handschrift en de afschriften daarin van David Beek, Anna Roemers
Visscher en Abraham de Koning: Kossmann 1921, 1923-4 en 1927.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §1, 5.
Van Vaeck 1989, 5 en 20 (noot 7).
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hofstad niet gereconstrueerd. Wel heeft de Van de Venne-studie Adriaens
1
schilderkunstige prestaties in kaart gebracht , terwijl ook de belangstelling voor Van
de Vennes opmerkelijke Haagse literaire produktie geleidelijk toenam. Tevens
werden Van de Vennes peripetieën als uitgever in compagnonschap met Jans
2
weduwe, Catharina de Gheyn, en later met Joost Ockers reeds summier belicht .
Daarbij kwam echter nooit de vraag aan bod welke literaire contacten Van de Venne
in Den Haag onderhield en of (en in welke mate) hij op de letterkundige produktie
uit die tijd een impact heeft gehad. Evenmin werd gepoogd om het Van de
Venne-beeld zoals dit uit de Haagse lofdichten naar voren treedt, te reconstrueren.
Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat Van de Venne in bepaalde literaire kringen
ook na 1625 een belangrijke stimulerende rol is blijven spelen die beduidend meer
omvatte dan de enkele sporadische en haast toevallige sporen van receptie laten
vermoeden. Van de Vennes lijst met Bargoense woorden werd b.v. in de Nederlandse
3
vertaling van De Calvi's Histoire Générale des Larrons (Leiden 1640) opgenomen
en in 1683 werd een bijdrage in het album voor de rector van Tiel naar een gravure
4
uit de Belacchende Werelt geconcipieerd (afb.8) . Belangwekkender in dit opzicht
is de nauwe samenwerking in de beginmaanden van 1632 met de Van Waesberghes
te Rotterdam met als resultaat een heruitgave van de Zeeusche Nachtegael en de
publikatie van Adriaens VVoudt van vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren. Kennelijk
stond Van de Vennes literaire talent bij de gerenommeerde Rotterdamse
5
uitgeversfamilie goed aangeschreven .
Er zijn echter nog andere aanduidingen die onrechtstreeks wijzen op Van de
Vennes invloed op het literaire leven, ook na 1625. In Den Haag werden Van de
Vennes Sinne-Vonck en het Wys-mal gehonoreerd met acht lofdichten geschreven
door Simon van Beaumont, Petrus Scriverius, Isaac Burchoorn, Pieiter Nootmans,
6
Pieter Tribolet en Andries Duirkant . De

1
2
3
4

Cf. vooral Bol 1858a en b, 1982-4 en 1989, Plokker 1984 en Royalton-Kisch 1988.
Van Vaeck 1986b, 259 en 1989, 5.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 2, a.
Vandenbroeck vermoedde reeds dat de Belacchende Werelt invloed had uitgeoefend op dit
album en ging hiervoor terug op de beschrijving in de Amsterdamse veilingcatalogus van Van
Ghendt dd. 18-20 april 1980, nr. 1152 (Vandenbroeck 1987b, 241 en 455). Het album wordt
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag onder signatuur 135 E 48. In de cartouche
op het titelblad staat de tekst: 'Insignia atque Ornamenta optimo- // rum Adolescentum, Qui
post acceptam // Tilae rudem, Sempiternam nobis // Diligentiae et industriae Suae memoriam
o

5
6

// Reliquierunt. // ANNO // MDCLV'. Op fol.144r werd het groteske boerengevecht naar de
gravure op p.257 uit de Belacchende Werelt getrouw nageschilderd (met monogram in de
rechterbenedenhoek en gedateerd op 1683). Dat de kunstenaar de Belacchende Werelt en
niet het Sinne-mal (waarin de gravure voor het eerst op p.61 voorkwam) voor zich heeft liggen
gehad, blijkt uit het onderschrift ('Vol gebaer: 'tis Lap om Leer, Smijtie mijn, ick bevckie weer')
dat aan de twee verzen die in de Belacchende Werelt onmiddellijk onder de gravure staan,
is ontleend (v. 7363-4: 'Vol gebaer: 'tis lap om leer, // Smijtje mijn, ick beuckje weer!').
De heraldische bijdragen in het album worden besproken door Van Kinschot 1911.
Van Vaeck 1986b, 259-62.
Zie hierover verder in hoofdstuk 3.
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eerste twee dichters kende Van de Venne nog van in Middelburg. Beaumont, in
1
1623 'Pensionaris der stadt Middelburgh' , had een bijzonder substantiële bijdrage
2
tot de Zeeusche Nachtegael geleverd en ook Petrus Scriverius was, hoewel minder
direkt, in de bundel vertegenwoordigd. Beaumonts 'Grillen (voor het overgrote deel
Nederlandse bewerkingen naar Martialis' epigrammen) werden immers opgedragen
aan 'den achtbaren, geleerden Heer Petrvs Scriverivs' wiens Latijnse Martialis-editie
3
nog maar kort tevoren was gepubliceerd . Dit zal evenwel niet de enige reden zijn
geweest waarom Scriverius de Sinne-Vonck met een lofdicht had bedacht. Van de
Vennes voorkeur voor de eigen taal, zoals het zo expliciet blijkt uit het voorwoord
tot het Sinne-mal (en later ook uit de Sinne-fabulen), moet de Leidse humanist en
taalgeleerde die zelf het gebruik van de volkstaal nadrukkelijk verdedigde, bijzonder
4
welgevallig zijn geweest .
De vier overige dichters - Burchoorn, Nootmans, Tribolet en Duirkant - heeft Van
de Venne ongetwijfeld tijdens zijn verblijf in Den Haag leren kennen. Op het einde
van 1632 was Van de Venne immers begonnen aan een lange en vruchtbare
samenwerking met de pas in de hofstad gevestigde Isaac Burchoorn; nu eens als
drukker dan weer als drukker-uitgever zal deze in de komende jaren instaan voor
de publikatie van Van de Vennes literair werk. Zowel Van de Venne als Burchoorn
blijken zich daarbij met gemak in een markante en nu grotendeels in de vergetelheid
geraakte dichtersbent te hebben bewogen. Dit valt althans af te leiden uit Burchoorns
omvattende activiteiten als drukker-uitgever én uit het subtiele netwerk van
wederzijdse lofdichten in het voorwerk van diverse bundels waarbij ook Van de
Venne was betrokken. Belangwekkend is dat sommige lofdichten niet als louter
amicale lippendienst mogen worden afgedaan. Van de Vennes omvangrijk en bij
wijlen vreemdsoortig literair werk blijkt integendeel bij een aantal auteurs hoog te
zijn aangeslagen: door sommigen werd hij zelfs als hun voorganger beschouwd.
Zijn oeuvre, en meer in het bijzonder zijn Tafereel van de Belacchende Werelt, gaf
daarbij aanleiding tot een literaire produktie die zich onmiskenbaar onder Van de
Vennes signatuur wenste te plaatsen. Vooral Burchoorn heeft zich in dit opzicht
bijzonder onderscheiden.

1
2

3

4

Zeeusche nachtegael 1982, 29.
In de afdeling 'Minne-sang' staat de cyclus 'lonckheyt'; de 'Seden-sang' opent met Beaumonts
uitgebreide reeks boertige epigrammen (de 'Grillen') waaraan ook zijn 'Boeren-praet' (in
navolging van Vergilius) was toegevoegd en bovendien had de Middelburgse pensionaris
nog enkele gedichten n.a.v. de komst van Anna Roemers Visscher naar Zeeland in 1622
geschreven (Zeeusche Nachtegael 1982, 67-75, resp. 127-43, 143-6 en 45-9).
Tuynman 1977, 22. Vgl. de laatste verzen uit Beaumonts eerste gril: 'Maer oordeelt aen dees
proef, of uwe MARTIALIS // Niet al te bot en boers in onse Zeeusche tael is' (Zeeusche
nachtegael 1982, 125). De bronnen van Beaumonts grillen (ook van deze die niet in de
Zeeusche Nachtegael zijn opgenomen) worden aangegeven in Beaumont 1843, 36-122.
Tuynman 1977, 13-20 en Heinsius 1983, 37*-43*. Voor Van de Vennes uitlatingen over de
o

o

nationale taal: vgl. Van de Venne 1623, *ijv -*iijr en Adriaens voorwoord tot de Sinne-Fabulen
(Van de Venne 1632).
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Hoofdstuk 1
Dichters rond Van de Venne in Den Haag
1

§1. De spilfiguur Isaac Burchoorn

Wanneer Isaac Burchoorn (geb. ca. 1600) zich in 1631 vanuit Leiden als boekdrukker
en uitgever in Den Haag kwam vestigen, nam hij er meteen actief deel aan het
literaire leven. In 1632 verschijnt zijn Bataviersche Meyspel, een kort, politiek getint
toneelstuk waarin Burchoorn - zoals in tal van zijn latere geschriften - een pacifistisch
2
standpunt inneemt m.b.t. de aan gang zijnde vredesonderhandelingen met Spanje .
Het stuk werd opgevoerd door de nieuwe Haagse toneelkamer, de Jonge Batavieren.
Opmerkelijk is de opdracht van de gedrukte versie 'Aen alle Ziel-begaefde
Konstvoedende Poeten' die de auteur als zijn 'aengename Vrienden' aanspreekt.
Het gaat om 'I. Cats, D. Heynsius, I. Vondelens, P. Hooft, S. Coster, C. Huygens,
de Bruyn, I. Westerbaen, P. Nootman, A. vande Venne, Krul, I. Starter, G. Brederoo,
3
A. Duyrkant, en Velden' . In dit rijtje vindt men niet alleen de grote en obligate namen
maar ook dichters die op lokaal vlak het literaire leven beheersten. Het werk van
een aantal onder hen - Cats, Nootmans, Van de Venne en Duirkant - werd in die
4
jaren door Burchoorn gepubliceerd .
In 1632 had Burchoorn Cats' Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt
gepubliceerd. In de jaren daarvoor waren belangrijke delen van Cats' oeuvre
uitgegeven bij de gebroeders Van de Venne te Middelburg en ook na de dood van
Jan Pietersz. was het Cats-fonds grotendeels onder de hoede van Adriaen van de
Venne gebleven. Deze laatste ging telkens op zoek naar bekwame drukkers: de
Van Waesberghes in Rotterdam en later Joost Ockers. met wie hij voor een korte
tijd een compagnonschap aanging. Vanaf het einde van 1632 had Van de Venne
Isaac Burchoorn als drukker onder de arm genomen en hij was het wellicht die
Burchoorn voor de uitgave van de Spiegel met Cats in contact bracht. Burchoorns
samenwerking

1

2
3
4

De hier gegeven schets van Burchoorns activiteiten en eigen creatieve oeuvre wordt vooral
bepaald vanuit de relevantie voor Van de Vennes literaire contacten. Voor een meer omvattend,
zij het ook nog erg onvolledig overzicht: zie Kossmann 1937, 62-3 en Olijkan 1978.
Zie over dit stuk en de latere pacifistische geschriften van Butchoorn: Smits-Veldt 1977-8,
234-5, Olijkan 1978, 13-6 en De Vos 1989, 42-53.
Burchoorn 1632, 3.
Over Burchoorn als drukker-uitgever van Van de Vennes Haagse literaire oeuvre: dl.I,
hoofdstuk 1, §2, 4 en 5.
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met Cats was van korte duur. Al vlug vertrouwde de raadpensionaris de (her)uitgave
en ten dele ook het samenstellen van zijn te publiceren oeuvre toe aan zijn secretaris
1
en rechterhand Mathias Havius die vanaf 1633 de werken te Dordrecht liet drukken .
Toch schrok Burchoorn er niet voor terug om - zonder dat de raadpensionaris hiervan
op de hoogte was - een tot Cats gericht amoureus gedicht en Cats' antwoord hierop
te publiceren. Het werd de drukker niet in dank afgenomen en in een latere uitgave
2
zag Burchoorn zich genoodzaakt zijn handelswijze te verantwoorden .
Ook van Pieter Nootmans heeft Burchoorn in die jaren werk gepubliceerd.
Nootmans was toen 'Factoor der Iongher Bataviersche Kamer' in Den Haag en het
is wellicht via zijn activiteiten voor de Haagse toneelkamer dat Burchoorn met deze
3
gereputeerde en produktieve toneelschrijver kennis had gemaakt . In 1633 stelde
Burchoorn samen met Nootmans het pamflet Den oprechten Waeg-schaels-Evenaer
op. Het reageerde tegen het 'verkeert Oordeel Van een voor-treffelijck Hollander'
dat onlangs n.a.v. Puteanus' pacifistische en o.m. ook bij Burchoorn verschenen
4
Belli et Pacis Statera (1633) was uitgebracht . Een jaar later publiceerde Burchoorn
5
Nootmans' prestigieuze liedboek, de Jeugdige Minne-spiegel . Na 1634 is er van
6
enige samenwerking tussen Nootmans en Burchoorn niets meer bekend .
Een ander auteur uit Burchoorns lijstje was de Amsterdamse kluchtschrijver en
tragediedichter Andries Duirkant. Het ligt voor de hand dat Burchoorn door zijn
contacten met Nootmans en met de Haagse toneelkamer in aanraking is gekomen
7
met deze dichter. In 1634 publiceert hij diens Doodt-woelende hyëna .
Naast Cats, Nootmans en Duirkant dienen aan het rijtje van dichters die én aan
Burchoorn, én aan Van de Venne kunnen worden gerelateerd, nog J. de Worm en
8
Johannes Orisandt te worden gevoegd . Van deze laatste auteur wordt in 1639 de
9
bundel Democriti Belacchende Werelt door Burchoorn uitgegeven .

1
2
3
4

Ten Berge 1979, 112-5. Over Havius: Ten Berge 1979, 267-8.
Cf. het pamflet nr. 5615 bij Knuttel 1978; zie ook ten Berge 1979, 115-6.
Cf. het lofdicht van W. Rodenburch in Nootmans 1629b.
Den oprechten Waeg-Schaels-Evenaer 1633 (Knuttel 1978, nr.4307). Het gelaakte 'Oordeel
Van een voor-treffelijck Hollander, over de voor-gaende Oorlogs ende Vredes Waegschale'
o

o o

wordt afgedrukt op fol.[A]v . Nootmans' gedicht vindt men op fol.A2r -v , dat van Burchoorn
o

5

6
7
8
9

o

op fol. A3r -[A4]r . Zie hierover Olijkan 1978, 16-7 maar vooral Smits-Veldt 1977-8, 234.
Tevoren had Burchoorn reeds Muliers' Nederlandse vertaling en een Latijnse editie van
Puteanus' tekst gepubliceerd: zie Bibliotheca Belgica 1964-75 en voor de Nederlandse
vertaling: Puteanus 1633 (Knuttel 1978, nr.4304).
Als uitgever schreef Burchoorn ook verschillende lofdichten in het voorwerk van deze bundel
(Nootmans 1634, 4, 5-8 en 9). Over deze liedbundel zie verder sub §2. Over de rol van
Nootmans bij de publicatie van de Amsterdamse uitgave van Het Stichtigh en vermaeckelcijck
Proces dat in 1634 ook bij Burchoorn werd gepubliceerd: zie dl.III, C, hoofdstuk 2, §1.
Zie over Nootmans verder §2.
Duirkant 1634. Over Duirkant, zie verder sub §3.
Zie over hen verder §5 en §4.
o

o

Het voorwerk bevat een uitgebreid lofdicht van Burchoorn (Orisandt 1639, [A7]r -[A8]v ). Ook
afgedrukt in Orisandt 1643b.
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§2. Pieter Nootmans
Bij het begin van de jaren dertig stond Pieter Nootmans hoog aangeschreven als
getalenteerd theaterman en factor van de Jonge Batavieren. De toneelschrijver
woonde toen nog maar kort in de hofstad. Hij had te Amsterdam gedebuteerd met
zijn 'Nebucadnesars spel' dat toonde hoe koning Nebukadnezar 'meenich menschens
1
Ziel, ellendich bracht in sneven' . Het stuk ging op 1 juli 1625 in première op de
2
Amsterdamse Academie en werd dat jaar elf keren opgevoerd . Nog geen jaar later
werd er ook de Borias voor het eerst vertoond. De première was op 5 april 1626, er
3
volgden dat jaar nog acht opvoeringen . Het romaneske treurspel verbeeldde - zo
stelde Nootmans' lofdichter Vander Heyden - 'De geyle Min en Liefd (...) Die uyt een
4
Vrouwens oogh, veel swaerheyt heeft gheteeld' . In 1627 verscheen van Nootmans
het Spel Van den Bloedigen Slach van Pavyen, een opiniërend toneelstuk over de
strijd tussen Karel V en de koning van Frankrijk. De 'treffelijcke Materie' is bedoeld
- zo schrijft Nootmans aan de kunstschilder en lid van de Haarlemse rederijkerskamer
Adriaen Brouwer - om 'de licht geloovigheyt van veele Princen' te bestraffen 'ende
5
door voorsichticheyt de selve' te beteren .
6
In de volgende jaren vinden we Nootmans in Den Haag terug . Op 27 maart 1629
woidt zijn treurspel Vlysses 'by de jonge [Haagse] Bataviers'

1

o

De auteur was toen vijfentwintig jaar oud (vgl. Valesius' mededeling in Nootmans 1627, Fv :
'Geboren in Amsterdam den 2 Iulij, 1600'). De gegeven omschrijving van het spel is ontleend
aan Vander Heydens 'Eer-Dicht' in Nootmans' Spel Van den Bloedigen Slach van Pavyen
o

(Nootmans 1627, [A]v ). Ook in andere lofdichten (m.n. van J. de Worm en van Valesius)
o

2
3

4

o

o

wordt aan dit spel gememoreerd (Nootmans 1629b, [A4]v -Br en Nootmans 1627, Fv ).
Over de opvoeringen van dit stuk, zie Oey-De Vita e.a. 1983, 51. Het toneelstuk zelf lijkt niet
te zijn gedrukt.
Oey-De Vita e.a. 1983, 42. De gedrukte versie van het stuk (Nootmans 1635) vermeldt op
het titelblad verkeerdelijk 'Eerst Vertoont op de Amsterdamsche Academie, Anno 1627' (vgl.
hierover ook Hummelen 1982, 237).
o

Nootmans 1627, [A]v . Het stuk wordt vermeld in de lofdichten van De Worm en Valesius
o

o

(Nootmans 1629b, Br en Nootmans 1627, Fv ). Eett korte beschrijving van de inhoud van
het (gedrukte) snik wordt gegeven in Worp 1903, dl.I, 324. Een karakterisering van het stuk
vindt men op verschillende plaatsen bij Van Eemeren e.a. 1988 (zie de opgave aldaar op
p.284). Vgl. verder Meeus 1983, 125, nr.174.
5

6

o

o

Nootmans 1627, A2r . Het stuk wordt vermeld in De Worms lofdicht (Nootmans 1629b, Br )
en in De geest van Matthaeus Gansneb Tengnagel (1652) (Tengnagel 1969, 539). De stof
heeft herhaaldelijk aanleiding gegeven tot literaire bewerkingen (Thiry 1980). Voor een
karakterisering van het stuk zie Van Eemeren e.a. 1988 (m.n. op de daar op p.284 opgegeven
plaatsen); vgl. vaor de beschrijving en literatuuropgave Meeus 1986, 125-6, nr.175. In de
gedrukte uitgave van het spel werden lofdichten opgenomen van Adriaen Brouwer, A. vander
Heyden, A. Valesius, G.C. Fortiter, E. Pels en A. Molengraef. Over Nootmans' opdracht aan
Brouwer en over Brouwers lidmaatschap van de Haarlemse rederijkerskamer 'In Liefd Boven
Al', zie Unger 1884, 164-7. Vgl. verder nog Hummelen 1982, 236-9.
Hummelen 1982, 236 stelt in navolging van Unger 1884, 166 dat Nootmans zich reeds ca.
1620 in Den Hiag had gevestigd. Erg waarschijnlijk lijkt dit niet: Nootmans' toneelstukken
werden t.e.m. 1627 te Amsterdam uitgegeven en nog in een lofdicht uit: 1627 wordt Nootmans
o

als Amsterdammer betiteld (cf. Nootmans 1627, Fv ).
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1

vertoond . In september van dat jaar brengt dit gezelschap waarvan Nootmans de
factor was, Nootmans' vertoningen ter gelegenheid van Frederik Hendriks verovering
van 's Hertogenbosch. Deze verzen worden in druk uitgebracht en later nog
2
herhaaldelijk gepubliceerd . Van belang voor ons verhaal is de Delftse editie waarin
3
een uitgebreide laudatio van J. de Worm voorkomt . Een latere uitgave in eigen
beheer draagt Nootmans op aan zijn Amsterdamse vriend en dichter uit de kringen
4
van de Amsterdamse Eglentier, Evert Pels . Ook in de daaropvolgende jaren zet
Nootmans zich in voor de Haagse toneelkamer. In 1635 wordt zijn Borias 'nu
wederom vertoont op de Ionge Bataviersche Kamer van s'Graven-Haghe', het
5
toneelstuk verschijnt dat jaar nog in druk .
In Den Haag maakte Nootmans ook naam als auteur van een prestigieuze
liedbundel, als schrijver van gelegenheidspoëzie en als gedreven pamflettist. In
1634 verscheen bij Burchoorn Nootmans' Jeugdige Minnespiegel, een verzorgd
uitgegeven liedboek met niet alleen 'verscheyde aerdige, nieuwe ende lieffelijcke
Liedekens' maar ook met 'Geestige, sin-rijcke Bruydlofs-Gesangen, Klinckers, ende
6
andere Gedichten' . De bundel wordt voorafgegaan door een portret van de auteur
7
op drieëndertigjarige leeftijd . In het uitgebreide voorwerk vindt men gedichten van
Burchoorn en Van de Venne, van de toneelschrijvers Adriaen vanden Bergh en
Andries Duirkant en verder nog van C. Stribbe (die in 1635 een lofdicht op de Borias
zou schrijven) en P. Tribolet. Aan deze laatste werd de bundel overigens als
8
'Nieu-Iaers-Geschenck' aangeboden .

1

Nootmans 1629. Zie over dit stuk Van Eemeren e.a. 1988 (m.n. op de daar op p.284
opgegeven plaatsen) en Meeus 1986, 126, nr.176 en de daar opgegeven literatuur. Het stuk
wordt ook vermeld in De geest van Matthaeus Gansneb Tengnagel (1652) (Tengnagel 1969,
539).

2

Nootmans 1629b en 1630 en Lof-dichten 1629, S3r -Vr .
Cf. verder §5. De Delftse editie werd opgedragen aan Frederik Hendrik, de Staten-generaal
en de Haagse magistratuur.
Nootmans 1630. Zie verder Hummelen 1982, 236-40. Pels' lofdicht staat in Nootmans 1627,

3
4

o

o

5

6
7
8

o

o

F2v -F3r .
Nootmans 1635. Voor een karakterisering en beschrijving van het stuk, zie Van Eemeren e.a.
1988 (m.n. op de daar op p.284 opgegeven plaatsen) en Meeus 1986, 125, nr.174. In de druk
vinden we lofdichten van Th. de Keyser, C. Stribbe en I.F. d'Angelo. Het toneelstuk werd
opgedragen aan Ian Hendricksz vander Kisten. Mogelijk betreft het hier dezelfde Vander
Kisten waarvan ook in Nootmans' 'Eer-Dicht Op het Maend-Schut van het blaeuwe Vaendel,
gehouden op de Doelen, 1630' sprake is (afgedrukt in Nootmans 1634, 137-9).
Nootmans 1634, titelpagina.
Het portret werd door Hondius naar Staverinus gegraveerd (Hollstein 1949-, dl.9, 107). Hondius
had ook een aantal gravures in Cats' Spiegel verzorgd.
o

Nootmans 1634: lofdichten van Burchoorn op fol.[A2]r (kwatrijn), op p.5-8 en 9, van Van de
Venne op p.10-1, van B. Ryndorp ('kWacht een beter) op p. 12-5, van H. de Keyser (Tracht
nae't suyver) op p.16, van P. Tribolet ('kWroet nae't End') op p.17-8, van P. van Oostrvm
(Keur baert angst) op p.19, van C. Stribbe (Deugdt teelt Rijckdom) op p.20-2 en van A. vanden
Bergh (Uyt d'een in d'ander Krijgh) op p.23. Achteraan in de bundel vindt men nog twee
lofdichten van Andries Duirkant (p.129) en van G. van Wesel op p.130. De opdracht aan P.
Tribolet staat afgedrukt op p.33-5. De bundel bevat niet alleen liederen maar ook
gelegenheidsgedichten, een genre waarin Nootmans zich vroeger reeds had onderscheiden.
Vgl. A. Valesius: 'Steets heeft dijn stale Pen, God Hymens-loff beschreven, // En menigh
o

Bruylofs-Feest, Godts Zegen-rijck ghegheven' (Nootmans 1627, F2r ).
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Als pamfletschrijver werd Nootmans reeds vermeld in verband met Den oprechten
1
Waeg-Schaels-Evenaer (1633) en in 1636 liet hij herhaaldelijk zijn stem horen n.a.v.
Frederik Hendriks veldtocht tegen de kardinaal-infant Ferdinand. In dat jaar verschijnt
bij de Haagse drukker Breeckeveld de Uniti Belgii Hieroglyphicum, Oft
Vereenicht-Neder-landts Zinne-beeld. De 68 verzen op deze rijmprent zijn van
Nootmans, de gravure was door Van de Venne naar Nootmans' richtlijnen ontworpen.
En nog in 1636 wordt Nootmans' Orangens-Leliens-Blijf-Faem: Ghebasuynt Teghen
den lasterlijcke en Naemloose Logen-dichter Vanden Geus en Franschen-Haes-op
gepubliceerd. Het was een antwoord op het paskwil Geus-Franschen Haes-op voor
2
Loven uit 1635 . Beide geschriften van Nootmans werden in de Zuidelijke
3
Nederlanden furieus onthaald en vliemend beantwoord .
Met Van de Venne had Nootmans een goede verstandhouding. Adriaen had de
toneelschrijver leren kennen via Burchoorns bemoeienissen met de Jonge Batavieren
4
of mogelijk ook dank zij die andere toneelauteur en lofdichter, Andries Duirkant .
Zelf had Van de Venne een lofdicht gemaakt voor Nootmans' Minne-Spiegel en er
5
op zijn beurt één ontvangen voor zijn Wys-mal . Nootmans' lofdicht - meer dan 100
verzen lang - is beslist meer dan een oppervlakkig en vrijblijvend gelegenheidsvers.
De auteur heeft Van de Vennes bundel grondig doorgemaakt. Nadat hij de dichter
had geplaatst in het internationale koor van belangrijke auteurs, prees Nootmans
het boek als een weergave van het schouwtoneel der wereld, een bekende, aan de
6
antieken ontleende metafoor . Hierop volgt dan een uitvoerige en vrij gedetailleerde
7
narratio van het verhaal . Van de Venne en Nootmans hielden ook in cie
daaropvolgende jaren contact. We hebben er reeds op gewezen dat Nootmans in
1636 nog een beroep zou doen op Van de Venne om zijn ontwerp voor een politieke
8
rijmprent in beeld te brengen .

1
2
3

4
5
6
7
8

Zie hierover §1.
Nootmans 1636 (zie ook Muller 1863-82, nr.1751) en Nootmans s.a (zie ook Knuttel 1978,
nr. 4388).
Cf. de rijmprent VVaerachtich sinne-beeldt vanden teghenwoordighen staet van Nederlant.
Wederleggende een vals-sinnebeeld in Hollant wtgegeven door P. Nootmans en De lange
logen Tongh van Pier Noot-man (Muller 1863-82, nr.1752 en Knuttel 1978, nr.4387). Over
deze pamflettenstrijd met Nootmans: Sabbe 1928, 663-70.
Cf. verder §3.
Welk lofdicht het eerst werd geschreven, valt nu niet meer uit te maken: beide bundels
verschenen ongeveer gelijktijdig.
Christian 1987.
o

o

Van de Venne 1634b, fol.Av -[A3]v .
Nootmans 1636. Op de gravure wordt Nootmans als inventor vermeld terwijl ook Van de
Vennes monogram werd opgenomen.

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

840

§3. Andries Duirkant
In zijn rijtje van uitmuntende dichters had Burchoorn in 1632 de toneeldichter Andries
Duirkant opgenomen. Deze had in 1629 in Van de Vennes anoniem verschenen
pamflet Practiicke van den Spaenschen Aes-sack gezorgd voor de 'Treur-Versen
op het droevich ongheluck des Coninckl: M: van Bohemen' en wellicht ook voor de
1
daaraan voorafgaande 'Aerdige Rijm-Vyeren' . Duirkant was toen reeds bekend als
toneelschrijver en behoorde - als dichter voor de Brabantse kamer in Amsterdam 2
tot de kennissenkring van Pieter Nootmans . In 1628 wordt zijn 'Bly-eyndigh Spel'
3
Sistiliaen op de Brabantse Kamer vertoond en in dat jaar verschijnt ook zijn komisch
toneelstuk Grietjes Keur. In de daaropvolgende jaren treedt Duirkant als toneelauteur
herhaaldelijk op de voorgrond. Op 4 januari 1632 wordt zijn Klucht van licht-hartighe
4
Ioosje op de Amsterdamse Academie gespeeld en na enkele maanden gaat er ook
5
zijn 'Droef-eyndigh-Spel' Violense in première . Beide toneelstukken verschenen
meteen in druk.
In het begin van de jaren dertig komt Duirkant in contact met de Haagse
dichtersbent. Hij wordt vermeld in Burchoorns Bataviersche Mey-spel (1632) en
schrijft lofdichten voor Van de Vennes Sinne-Vonck en Wys-mal en voor Nootmans'
6
Jeugdige Minne-Spiegel (1634) . In 1634 verschijnt tevens zijn Doodt-woelende
7
Hyena bij Burchoorn . Enkele jaren later (in 1639) vervaardigt hij - evenals Van de
Venne - een lofdicht voor J. Orisandts, bij Burchoorn gepubliceerde Democriti
Belacchende Werelt. Ook voor Orisandts vervolg hierop, de Heraclitvs, Beschreyende
de Weereldt uit 1643 zou hij nog een lofdicht schrijven. Dit tweede deel werd niet
8
meer bij Isaac Burchoorn maar bij Symon de Putter in Den Haag uitgegeven .
Duirkants Doodt-vvoelende Hyena is in meer dan één opzicht belangwekkend.
De bundel bevat een aantal doodsmeditaties die erop gericht zijn om 'te leeren
9
bedencken dat wy sterven moeten' . Ze worden in drie gelijk

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Practiicke 1629. Over het auteurschap van de verschillende verzen in dit pamflet, zie dl.I,
hoofdstuk 1, §2, 1. Voor een ander pamflet door Duirkant zie Knuttel 1978, nr.5273
Ook Hummelen heeft reeds gewezen op Nootmans' contacten met de Brabantse Kamer
(Hummelen 1982, 238). Over Duirkant zie verder ook Hummelen 1982, 217-8. Mogelijk is het
ook deze Duirkant geweest die zich als Amsterdammer in Den Haag op de 'Sael' een
boekenwinkel had gehuurd (Kossmann 1932, 37).
Duirkant 1628. Dit toneelstuk van Duirkant wordt ook vermeld in De Geest van Matthaeus
Gansneb Tengnagel (Tengnagel 1969, 542, v.389).
Duirkant 1632. Vgl. Oey-De Vita e.a. 1983, 49. Een fragment van deze klucht werd uitgegeven
in Ornée 1985, 47-51 (met een beknopte weergave van de inhoud).
Duirkant 1632b. Vgl. Oey-De Vita e.a. 1983, 56.
o o

Van de Venne 1634a, 12-3, en 1634b, A4r -v . Zijn lofdicht op de Minne-Spiegel is te vinden
in Nootmans 1634, 129.
Duirkant 1634.
o o

Orisandt 1639, [A6]r -v en Orisandt 1643a 1 (en 2), 25-7.
Duirkant 1634, 6.
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opgebouwde delen gepresenteerd: 'Doodt-Schrick', 'Doodt-Troost' en 'Doodt-Trots' .
Elke afdeling bestaat uit een lied dat door een uitvoerig berijmd exempel, ontleend
aan de bijbel, wordt gevolgd. De liederen worden in de marge voortdurend toegelicht
met glossen gehaald uit antieke en middeleeuwse auteurs, de kerkvaders en vooral
2
de bijbel. Het gaat hier kennelijk ook om instructieve leesteksten .
Tenslotte moet hier - in het licht van Van de Vennes contacten met Duirkant - nog
worden herinnerd aan Duirkants medewerking aan het Hollands Nachtegaeltien.
o

Het liedboekje in 12 -oblong werd in 1633 te Amsterdam bij J.P. Wachter uitgegeven.
Vooral het tweede deel van de bundel (het 'Hollands en Seeus nachtegaels samen
gesang') is hier van belang omdat het een aantal 'Liedekens ende ghedichten' bevat
3
die 'Voor desen inde Zeeuwsche Nachtegael [waren] uytgegeven' . Het ontstaan
van de bundel werd door Wachter nader toegelicht. Na het succes van zijn vorige
liedboekje, waartoe tal van Hollandse dichters hadden bijgedragen, overwoog de
uitgever om een nieuwe druk uit te brengen. Net op dat ogenblik werd hij
aangesproken door 'eenighe lief-hebbers' die 'dickmaels wenschten dat de Liedekens
(ende eenighe voornaemste ghedichten op dese matery passende) voor desen in
de Zeeuwsche Nachtegael uytgegeven, mede mochten in't kleyn ghedruckt worden'.
De drukker had wel oren naar dit voorstel - de Zeeusche Nachtegael lag toen goed
4
in de markt - en heeft het 'goet ghevonden deselve achter onse Hollandtsche
Nachtegaeltjen te voegen, ende de Nieuwe Liedekens, met de Zeeuwsche (...) door
5
een te mengen' .
Wie deze enthousiaste 'lief-hebbers' die Wachter onder de arm hebben genomen,
waren, kan slechts bij wijze van hypothese worden uitgemaakt. Onder de Hollandse
auteurs van wie liederen in Wachters bundel werden opgenomen, vindt men een
opmerkelijk groot aantal dichters die met de Amsterdamse Academie of met de
Oude Amsterdamse Kamer in verband kunnen worden gebracht: Van Velden,
Colevelt, A.P. Craen, J. Robbertsz., Van Arp, Herckmans, Struys en Rodenburch,
6
naast Duirkant, A. vanden Bergh, E. Pels en H. de Keyser . De laatste drie dichters
waren de Hage1
2
3
4

Duirkant 1634, 7-21, 22-40, 41-53.
Vgl. Visser 1988, dl.1, 197-8.
Hollands Nachtegaeltien 1633a en b. Zie hierover Van Vaeck 1986b, 258.
Door toedoen van Van de Venne verscheen in 1632 een integrale heruitgave van de
Nachtegael bij de Van Waesberghes te Rotterdam en in 1633 verscheen de bundel ook nog
bij Anthoni Jacobsz. te Amsterdam (Van Vaeck 1986b, 259-63).

5

Hollands Nachtegaeltien 1633b, A2r -v .
Van Velden: vgl. b.v. Hollands Nachtegaeltien 1633a, 77-8 of 342-3 en 1633b, 10-9 of 87-8
(zie over hem Hummelen 1982, 256-7 en Meeus 1983, 173-4, nr.252 en de daar opgegeven
literatuur); Colevelt: vgl. b.v. Hollands Nachtegaeltien 1633a, 8-10, 47-50, 90-3, 151-4 of
219-21 (zie over hem Hummelen 1982, 211-2 en Meeus 1983, 47-8, nrs.50-1 en de daar
opgegeven literatuur); A.P. Craen: Hollands Nachtegaeltien 1633a, 222-4 en 1633b, 115-9
(zie over hem Hummelen 1982, 84, 256 en 272, Wijnman 1928 en Sterck 1928); J. Robbertsz.:
Hollands Nachtegaeltien 1633a, 16-8, 174-5, 292-4 en 1633b, 108-12 (zie over hem Hummelen
1982, 256 en Tengnagel 1969, 550); Van Arp: Hollands Nachtegaeltien 1633a, 133-5, 141-3,
239-41, 250-2 of 257-9 (zie over hem Hummelen 1982, 204-5 en Meeus 1983, 18-20, nrs.3-5
en de daar opgegeven literatuur); E. Herckmans: Hollands Nachtegaeltien 1633b, 25-6 of
28-38 (zie over hem Hummelen 1982, 222-3 en Meeus 1982, 86-7, nrs.86-7 en de daar
opgegeven literatuur); J. Struys: Hollands Nachtegaeltien 1633a, 252-4,320-2 (zie over hem
Hummelen 1982, 251-4 en Meeus 1983, 164-7, nrs.238-42 en de daar opgegeven literatuur);
Th. Rodenburch: Hollands Nachtegaeltien 1633b, 74-6 of 90-2 (zie over hem Hummelen
1982, 241-5 en Meeus 1983, 133-47, nrs.187-212 en de daar opgegeven literatuur); Duirkant:
vgl. b.v. in Hollands Nachtegaeltien 1633a, 20-2, 67-9, 71-2, 88-90, 104-7, 138-40, 304-6,
322-4 of 326-8; A. vanden Bergh: vgl. b.v. Hollands Nachtegaeltien 1633a, 7-8, 190-2, 216-8,
229-33, 330-1 (zie over hem Meeus 1986, 28-9, nrs.23-4 en de daar opgegeven literatuur);

6

o o
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naar Nootmans en Andries Duirkant niet ongenegen. Vanden Bergh en De Keyser
1
hadden lofdichten geschreven voor Nootmans' Jeugdige Minne-spiegel en Nootmans
had zijn Verthooningh-Spel aan Pels opgedragen. Zelf had Pels hem vroeger al met
een eerdicht bedacht. En zowel Pels als Duirkant hadden lofdichten geschreven
2
voor W.D. Hoofts Cluchtigh-spel van Andrea de Piere . Het lijkt dan ook voor de
hand te liggen dat de 'lief-hebbers' waarover Wachter het heeft, precies in deze
kringen moeten worden gezocht en dat wellicht Duirkant - vanwege zijn contacten
met Van de Venne en mogelijk op diens aandringen - met de steun van zijn
companen de opname van de Zeeuwse liederen heeft bepleit.

§4. Johannes Orisandt
Nauwelijks enkele jaren na de publikatie van Van de Vennes Belacchende Werelt
verscheen in Den Haag de satire Democriti Belacchende Werelt van Johannes
3
Orisandt (1639) . Niet alleen omwille van de sterk gelijkende titel dient het werk aan
Van de Venne en zijn companen te worden gelieerd. De nieuwe Belacchende Werelt
kwam uit bij Burchoorn en in het voorwerk vindt men lofdichten van Burchoorn,
4
Duirkant én Van de Venne . En er is meer: in het voorwoord verantwoordt Orisandt
uitvoerig waarom hij in de titel de woorden 'Belacchende VVerelt' en niet
5
'Belacchelijcke Werelt' heeft gehanteerd . Kennelijk was Van de Vennes
vreemdsoortige gebruik van het gerundivum niet onopgemerkt voorbijgegaan en
kon het niet zonder verdere toelichting worden gehanteerd. De bundel zelf bevatte
geen verdere reminiscenties aan Van de Vennes Belacchende Werelt. Het was de
'Arithmeticus', 'Boeck-houder' en 'Musicijn' Orisandt er in zijn

1
2
3
4

E. Pels: vgl. b.v. Hollands Nachtegaeltien 1633a, 34-8, 100-3, 143-6 of 311-7 en 1633b,
119-23 (zie over hem: Hummelen 1982, 236-7); H. de Keyser: vgl. b.v. Hollands Nachtegaeltien
1633a, 162-3 of 332-3 (zie over hem: Tengnagel 1969, 550).
Nootmans 1634, 23 en 16.
o

Nootmans 1630 en Nootmans 1627, F3r . Over de lofdichten in Hoofts Cluchtigh-spel:
Hummelen 1982, 226.
Orisandt 1639.
o o

o o

Het lofdicht van Van de Venne vindt men op fol.A5r -v , van Duirkant op fol.[A6]r -v , van
o

o

Burchoorn op fol.[A7]r -[A8]v .
5

o o

Orisandt 1639, fol.*4r -v . Cf. dl.III, A, hoofdstuk 2, §2.
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streng moralistisch betoog over de hoogmoed vooral om te doen om zonder humor
het 'edele sout van de ware nederigheydt te leggen op de seerige huyt van
1
Hoovaerdye en Opgeblasenheyt' die bij zovele 'Wereltlingen' terug te vinden is .
De bundel had succes. In 1643 werd bij de Leidse drukker Willem Christiaens
vander Boxe een vervolg gedrukt onder de titel Heraclitvs, Beschreyende de Weereldt
en bij de Haagse boekverkoper Symon de Putter te koop aangeboder. De bundel
zelf is een hekeling van de 'ghebreecken der Gierigaerts, ende Woeckenaers deses
2
tijdts' . In datzelfde jaar verscheen bij dezelfde drukker en boekverkoper een
heruitgave van Orisandts Belacchende Werelt, die met een nieuwe titelpagina als
3
tweede deel aan de Heraclitvs werd toegevoegd . Het in 1639 gemaakte en uitvoerig
toegelichte onderscheid tussen 'Belacchende' en 'Belacchelijcke' werd op het titelblad
weggewerkt. In plaats van 'Democriti Belacchende Werelt' heet de bundel nu
'Democritvs, Belagchende de Weereldt'. De lofdichten van Burchoorn, Van de Venne
en Duirkant worden in deze heruitgave opnieuw afgedrukt. Duirkant voegde zelfs
4
een nieuw lofdicht toe aan Orisandts Heraclitvs . Later heeft Orisandt zich in Den
Haag vooral als pamfletschrijver op de voorgrond gewerkt.

§5. J. de Worm en P. Tribolet
Aan zijn contacten met Nootmans dankt Van de Venne wellicht ook het lofdicht dat
Pieter Tribolet schreef voor het Wys-mal. Rond die tijd had Nootmans zijn Jeugdige
Minne-Spiegel opgedragen aan zijn 'Eer-waerde Vriendt' Tribolet - toen bode van
5
de Staten van Hollandt - met de woorden :
'[ik heb] niet konnen nae-laten desen mijne Minne-Spiegel U.E. in-geboren
Beleeftheydt, Eer-biedelijck, voor een Nieu-Iaer-Geschenck, op te dragen:
versoeckende, dat deselve een kleyne bescherm-plaetse, voor alle
licht-belellende Bet-weters, achter U.E. met
goet-dadigheyds-sterck-op-geboude-Borstweeringh bekomen magh'
6
(gedateerd: 25 januari 1634) .

1
2
3
4

5

6

o o

Orisandt 1639, *2r -v .
Orisandt 1643 a1.
Orisandt 1643 a2 en b.
Orisandt 1643 a2, 25-7. De overige lofdichters van dit vervolg zijn A. Pandelaer (p.21-2) en
W. van Naddam (p. 23-4). Over Orisandt als pamfletschrijver: vgl. Knuttel 1978, nrs.7992,
10252, 10777 en 11312a.
Veel gegevens zijn er over deze bode van de Staten van Hollandt niet bekend. Op 2 januari
1633 vindt de ordertrouw met Marija van Couwenburgh plaats. Uit dit huwelijk worden 5
kinderen geboren (gedoopt resp. 31-1-1634, 3-9-1636 (Machteltien), 5-9-1638 (Magdalena),
24-5-1641 (Pieter), 27-5-1643 (Hendricus). Met dank voor deze gegevens aan C.F.C.G.
Boissevain. Over de familie Tribolet: Beringuier 1887, 211.
o

o

Nootmans 1634, (B)v -[(B2)]r .
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Zelf had Tribolet voor Nootmans' bundel een 'Eer-dicht Tot loff van den vermaerden
Rijmer P. Nootmans' geschreven. Het vers was ondertekend met zijn naam en de
1
zinsspreuk "'kWroet nae't End"' . Andere lofdichten zijn van Tribolet niet bekend
gebleven.
J. de Worm was evenmin een produktief dichter. Als auteur had. hij contact met
Nootmans, Burchoorn en Van de Venne. In 1629 schreef hij voor Nootmans'
Verthoningen een 'Eer-dicht' waaruit zijn vertrouwdheid met het werk van de
2
vermaarde toneelschrijver blijkt . De bescheidenheidstopos waarmee het gedicht
afsluit ('daer zijnder en ick weter, // Die defter zijn in Rijm (als ick)'), werd door deze
poeta minor wellicht terecht in de mond genomen. Later, in 1637, laat hij zich in een
'Plicht-schuldigh Eer-Dicht' voor Burchoorns Spiegel der Staten in gelijkaardige
bewoordingen uit: 'als leerlings-Kindt' weet hij slechts 'ongesoute reden' voort te
3
brengen en hij hoopt dat de lezer aan zijn 'feyl' en 'swackheyt' zal voorbijgaan . Het
4
lofdicht werd onmiskenbaar op Burchoorns verzoek geschreven maar is vooral
opmerkelijk omdat het een laudatio (in een lofdicht voor een bundel van Burchoorn!)
op Van de Vennes dichterschap inhoudt:
Ghy drijft my met gewelt, en wilt my stellen schrap.
Met vande Vennes spits, die staegh met Famaas stap
Vlugh-rijck ten Hemel stijgt door sijn roem-rijcke streken,
En boert'ge Redens-konst. Het groen-gevlochte Teken
Bekranst het eerlijck Hooft van dees beroemd' Poëet,
Seer çierlijck af-gemaelt op 'tschoon snee-witte Kleedt.

1
2

3
4

Nootmans 1634, 17-8.
o

o

Nootmans 1629b, [A4]v -Br . In zijn Eer-dicht' zinspeelt De Worm op Nootmans' Borias (1626;
in druk in 1635: Nootmans 1635), op het Spel, Van den bloedigen Slach van Pavyen (Nootmans
1627) en op de Vlysses (Nootmans 1629).
Burchoorn 1637, 5-6.
Cf. nl. de inleidende verzen ('Ghy hebt my, waerde Vrient, door gunst tot rijm gebeden, // En
port my, leerlings-Kindt, dees ongesoute reden // Te storten uyt de Pen (jae tegens wil) dit
Dicht // Ter herss'nen uyt-geperst; doch 'tis verbint'nis plicht') en de titel van het gedicht
('Plicht-schuldigh Eet-Dicht'; eigen cursivering). Ook het lofdicht van Van de Venne, dat De
Worms poëem voorafgaat, is kennelijk op verzoek van Burchoorn geschreven: 'Genoodt om
Loff, Tot aen-sien van den Spiegel der Staten, ofte 't Vermaeck der Sinnen' (eigen cursivering)
(Burchoorn 1637, 5).
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Hoofdstuk 2
Burchoorns literaire productie in het licht van Van de Vennes werk
Kom/ wilt Vennens-Hooft bewinden
Met een groene Lauwer-Tack; (...)
Roem dan desen Harssen-Koker/
Die u met de sinnen voedt!
Roem dan desen Tonge-slijper/
Ginds en weer/ soo nu/ als dan.
Roem dan desen Neuse-nijper.
Roem dan desen Woorden-grijper.
Roem dan desen Bagger-man/
1
Die soo geestigh trecken kan!

Met deze woorden drukt Isaac Burchoorn in het voorwerk tot de Sinne-Vonck zijn
waardering uit voor de poëtische kwaliteiten van 'den Wonderlijcken
Ziel-door-ploegenden Poëet ende Schilder A: vande Venne', of, zoals hij hem in het
Wys-mal noemt, de 'Geest-rijcken, soet-vloeyenden, deftigen Schilder ende Poëet'.
Burchoorns hooggestemde lofdichten mag men niet zomaar afdoen als de
gebruikelijke, vrijblijvende, amicale (en vaak mercantiel bedoelde) geste van een
uitgever. Veeleer zijn ze het eerbetoon vanwege een uitgever-literator wiens fonds
en eigen letterkundige prestaties in belangrijke mate door het oeuvre van de Haagse
schilder-dichter werden beïnvloed.

§1. Invloed van Van de Vennes werk op de ontspanningsliteratuur uit
Burchoorns fonds
2

Een belangrijk aandeel in het Burchoorn-fonds bestaat uit edities van bundeltjes
die onmiskenbaar tot de populaire, vermakelijke ontspannings-literatuur behoren.
Zij dienen zich expliciet aan als bijzonder genoeglijk en recreatief om lezen en maken
bij voorkeur gebruik van stoffen die reeds

1
2

Van de Venne 1634a, 15.
Het is hier niet de bedoeling een volledige reconstructie van het Burchoorn-fonds te brengen.
Aanzetten daartoe vindt men in Kossmann 1937 en Briels 1974, een meer systematische
maar onvolledige poging werd ondernomen in Olijkan 1978. Deze paragraaf zal vooral de
nadruk leggen op Burchoorns uitgaven van vermakelijke ontspanningsliteratuur. Precies deze
literatuur heeft een belangrijke rol gespeeld in Van de Vennes oeuvre, en meer bepaald in
zijn Belacchende Werelt terwijl ook de Belacchende Werelt in dit opzicht stof heeft geleverd
voor sommige publicaties door Burchoorn.
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vele decennia lang cultureel gemeengoed waren geworden en die via goedkopere
edities circuleerden. Voor zijn Belacchende Werelt (met zijn bewerking van het
spinrokkenevangelie en van stukken uit Der Fielen Vocabulaer) had Van de Venne
zich van dergelijke uitgaven bediend.
In 1634 publiceert Burchoorn 't Vermaeckelick Proces Van drie Edel-lieden. Het
is een opmerkelijk verhaal waarin n.a.v. een erfenis drie broers met een
1
veelbesproken levenswandel zichzelf in een gunstig daglicht trachten te stellen .
Op het titelblad wordt het werkje aangekondigd als 'Seer treffelyck ende vermakelyck
om lesen'. Waar Burchoorn de tekst voor dit boekje vandaan heeft gehaald, is niet
duidelijk. Vast staat wel dat het een Nederlandse bewerking betreft die in laatste
2
instantie op een Latijnse tekst uit het einde van de vijftiende eeuw teruggaat .
Eveneens in 1634 verschijnt te Amsterdam - dit blijkt althans uit het anonieme
3
voorwoord - een andere en lichtjes gewijzigde editie van Burchoorns Proces . De
tekst gaat terug op Burchoorns uitgave. Anders dan bij Burchoorn evenwel worden
de vindplaatsen van de Latijnse citaten weggelaten en worden de Latijnse teksten
telkens van een berijmde Nederlandse vertaling voorzien. Het Amsterdamse boekje
bevat - en dit is toch wel opmerkelijk - een 'Klinckert' van Nootmans. Hierin vraagt
de dichter uitdrukkelijk om dank voor 'den Drucker diet sticht'lijck u verthoont'. Wellicht
had Nootmans Burchoorns tekst - al dan niet buiten diens weten om - aan een
Amsterdamse drukker-uitgever doorgespeeld. In zijn voorwoord heeft deze uitgever
het in elk geval over 'dit boeck' dat hem 'over een wijle tijts ter hande gecomen' was.
Gezien Burchoorns relatie met Nootmans wekt de handelwijze van deze laatste wel
enige bevreemding. Tenzij we hier te maken hebben met een piraatuitgave die door
Burchoorn zelf werd opgezet en waarmee de Haagse drukker de Amsterdamse
markt als afzetgebied opende? In 1640 verschijnt bij Burchoorn een nieuwe editie
4
van het Proces . De bundel is nu zowel aan de Haagse editie als aan de
Amsterdamse uitgave schatplichtig. De vindplaatsen staan er opnieuw, het
Amsterdamse voorwoord wordt integraal overgenomen. Het principe van de berijmde
vertalingen - zij het in een nieuwe versie - blijft gehandhaafd. Het bundeltje wordt
daarnaast uitgebreid met 'verscheyde Verssen' van Burchoorns hand en 'een
5
Oordeels-bedencken' . De uitgave vond bijval. In 1658 werd Burchoorns uitgave
6
verbrabantst en te Brussel gepubliceerd door Jan Mommaert .

1
2
3
4
5
6

Vgl. over dit bundeltje: Olijkan 1978, 17-9. Vgl. ook Sabbe 1926 en Kruyskamp 1978.
M.n. de Declamatio ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiositate disceptantium van Philippus
Beroaldus (Proces 1926 en Kruyskamp 1949-51, 306).
Proces 1634b.
Proces 1640.
Proces 1640, 3-4 en 63-3.
Proces 1926. Sabbe 1928c vermeldt nog een latere Amsterdamse uitgave (gebaseerd op
Proces 1634b) uit 1738. De voornaamste studies over de verschillende edities van het Proces
vindt men bij Sabbe 1926, 1928b en 1928c, Kruyskamp 1949-51 en 1949-51b en Olijkan
1978, 17-9.
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In 1641 publiceerde Burchoorn Een Staeltjen van d'andere VVerelt, een verzameling
van 'vele (soo oude/ als nieuwe) bedenckelijcke Voor-beeldsels' waarbij Burchoorn
als compilator van de verschillende 'waerachtighe Exempelen, ende notabele
1
Historien' optrad . Even 'Vermakelijck ende gheneughlijck om lesen' waren de twee
burleske prozaverhalen uit Den Verkeerden Hemel, bij Burchoorn 'Gedruckt tot
voordeel van de Goede, ende nadeel vande Quade, in't Jaer van de Rekeninge der
2
3
Maenden' . Beide verhalen zijn ontleend aan Quevedo's Sueno . In het eerste - een
bewerking van Quevedo's El Alguacil endemoniado - hoort de verteller samen met
een aantal monniken de woorden van een door de duivel bezeten deurwaarder aan
en verneemt diens gerechtvaardigde kritiek op allerlei misstanden in de wereld
(p.3-20). Het tweede verhaal brengt 'een vreemt Visioen vande Werelt in sijn
binnenste'. Het is een bewerking van Quevedo's El mundo por de dentro. Onder de
hoede van een armoedig gekleed maar 'deftigh oudt Man', die uiteindelijk 'de
Ontdecker ende Openbaerder des Bedrogs in alle dingen des Werelts' blijkt te zijn,
krijgt de verteller aan de hand van een aantal voorvallen inzicht in de 'Hypocrisye
4
ofte Geveynstheydt' van de wereld (p.21-40) . Aan beide prozaverhalen - en daar
5
ook duidelijk van orderscheiden - werden nog drie teksten toegevoegd . 'De vragende
Klaes en d'antvvoordende Ian, aengaende de listighe Bedriegeryen der verscheyde
Bedelaren, welcke haer selven soo in Hollandt, Brabant, als in Duytslandt zijn
onthoudende' (p.41-6) is een selectie uit en een bewerking van de in de Belacchende
Werelt opgenomen lijst van verschillen-

1
2

3

4
5

o

Staeltjen 1641, fol.C2v . Over deze bundel: Olijkan 1978, 41-3.
Dat dit werkje inderdaad door Burchoorn werd gepubliceerd, blijkt o.m. uit het feit dat het
vignet op de titelpagina ook voor Burchoorns Een Staeltjen van d'andere VVerelt werd gebruikt.
Bovendien werd Den Verkeerden Hemel ook opgenomen en aangevuld met een gedicht van
Burchoorn in De Vermakelijckheyt selfs (waarover verder meer). Zie over Den Verkeerden
Hemel Olijkan 1978, 37-41.
Met dank aan E.K. Grootes. Over de Nederlandse Quevedo-vertalingen, zie J.A. van Praag,
'Een Hollandsch epigoon van Quevedo: Salomon van Rusting'. In Neophilologus 23 (1938),
394-401.
De inhoud van beide verhalen wordt ook weergegeven in Olijkan 1978, 37-41.
In de Leidse universiteitsbibliotheek wordt een exemplaar van Den Verkeerden Hemel bewaard
waarin de drie teksten niet aanwezig zijn (signatuur: 1147 A 42). Een exemplaar met de
prozaverhalen én de drie teksten wordt bewaard in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek
(signatuur: 2397 G 30). Dat het in de Leidse bundel wellicht om een defect exemplaar gaat
en dat het bijgevolg ook nooit de bedoeling zou zijn geweest om Den Verkeerden Hemel in
deze (beperkte) vorm aan te bieden, blijkt niet zozeer uit de overkoepelende paginering (van
de twee prozaverhalen én de drie toegevoegde teksten) en de katernsignaturen (de
o

o

o

o

prozaverhalen: A2r -[E4]v ; de daaropvolgende teksten: Fr -[F4]r ), maar vooral uit de
toevoeging onderaan p.40 ('Eynde vanden Verkeerden Hemel') die zowel in het Amsterdamse
als het Leidse exemplaar terug te vinden is: een dergelijke toevoeging heeft slechts zin
wanneer de drukker de voorgaande tekst duidelijk van een daaropvolgende tekst (of teksten)
wil onderscheiden. Deze conclusie houdt ook in dat p.41-7 steeds bij Den Verkeerden Hemel
hebben behoord en dus niet bij de samenstelling van De Vermakelijckheyt selfs (waarin o.m.
Den Verkeerden Hemel in zijn geheel werd opgenomen; cf. infra) werden toegevoegd.
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1

de soorten bedelaars . De daaropvolgende tekst, 'De rechte vvegh nae 'tGast-huys'
(p.46), blijkt eveneens een bewerkte versie van een passage uit de Belacchende
2
Werelt (m.n. van de gasthuistekst aldaar) te zijn . De derde en laatste tekst
presenteert het als afsluitend gedicht bedoelde ''tBeklagh der Loshoofdige Poëten
in den Af-grondt der Hellen' (p.47) en is ondertekend met de initialen van Isaac
3
Burchoorn, de vermoedelijke bewerker van de voorgaande teksten .
Later wordt Den Verkeerden Hemel in zijn geheel - het gaat om hetzelfde zetsel
- opgenomen in de verzamelbundel De Vermakelyckheyt selfs, ofte Alle-mans
Gadingh. De bundel verscheen eveneens, zij het zonder naam van auteur, drukker
of uitgever, bij Burchoorn. Tot de 'Genoeghelijckheden' 'Gedruckt voor alle de gene
die liever lacchen dan schreyen' behoren - naast de teksten uit Den Verkeerden
Hemel - 'Een t'Samen-spraeck van de Bonet ende het Hooft', een spotmandement
'Van den Abt van Suyp-op, Heere tot Kannenburgh' en een beschrijving van 'Het
4
Leven van Sinte Reyn-uyt, ende sijn Pelgrimagie naer Sinte Heb-niet' . Beide laatste
stukken, 'seer aerdigh en kluchtigh voor-gestelt', heeft Burchoorn ontleend aan een
5
editie van de Veelderhande geneuchlijcke Dichten .
Een ander werkje uit het Burchoorn-fonds dat hier nog moet worden vermeld, is
het in 1637 verschenen Den Nieuvven Okus Bokus/ Ofte den Wonderlijcken Sack
der Konsten, een bundeltje vol met pseudo-wijsheden en remedies, 'Seer
vermakelijck ende genoeghelijck om lesen'. Hoewel de opgenomen 'aerdige Inventien'
volgens de titelpagina 'noyt voor desen gedruckt zijn', betreft het hier een heruitgave
van één van de vele edities van Den Sack der Konsten waarvan de oudste
Nederlandse uitgave dateert van 1528. De geboden remedies hebben betrekking
op de meest uiteenlopende zaken en weten b.v. raad 'Om Luysen te vangen', 'Om
hayr te verdrijven', om te 'maecken dat sy al sonder hooft schijnen die in u Kamer
zijn' of'Om te proeven of een Meysken maegt is of niet'. Wellicht speelde Burchoorn
reeds langer met de idee om het volksboek opnieuw uit te geven of werd hij door
Van de Venne op dit boekje attent gemaakt. In zijn bewerking van het

1

2
3
4

5

Op zijn beurt is de tekst uit de Belacchende Werelt een adaptatie van deel twee en drie uit
Der Fielen (...) Vocabulaer. Zie verder over Burchoorns bewerking van Van de Vennes tekst
dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 2, b.
Zie verder over deze bewerking dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 2, c.
Cf. dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 2, b en c.
o

o

De Vermakelyckheyt selfs s.a., fol.§§§§§r -[§§§§§5]v . De teksten werden geplaatst vóór de
teksten uit Den Verkeerden Hemel. De aanduiding van de katernsignatuur (met '§§§§§') lijkt
erop te wijzen dat deze katern later aan de teksten uit Den Verkeerden Hemel werd toegevoegd
(de katernsignaturen aldaar zijn A t.e.m. F).
Vgl. 'Van den Abt van Suyp-op, Heere tot Kannenburgh, & c.' (De Vermakelijckheyt selfs s.a.,
o

o

fol.§§§§§2 v -§§§§§3 v ) met 'Vanden Abt van Amfra/ Heer tot Kannen-burgh. Een
ghenoeghlijck Ghedicht' (Veelderhande 1899, 168-73) en 'Het Leven van Sinte Reyn-uyt,
ende sijn Pelgrimagie naer Sinte Heb-niet' (De Vermakelijckheyt selfs s.a., fol.§§§§§3
o

o

v -[§§§§§4] v ) met 'Het wonderlijcke leuen van sinte Reyn-uyt de welcke een Patroon is van
alle Deur-brengers' (Veelderhande 1899, 110-5).
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spinrokkenevangelie uit de Belacchende Werelt laste Van de Venne althans een
nummer in dat direct aan een latere editie van Den Sack der Konsten was ontleend
1
en dat ook voorkomt in Den Nieuvven Okus Bokus .

§2. In het spoor van Van de Venne: het boertig-komisch werk van Isaac
Burchoorn

1. De Swarten Dvyvel en de VVitten Engel
Ongeveer gelijktijdig met het Tafereel van de Belacchende Werelt verscheen in
2
1635 Burchoorns Swarten Dvyvel . Deze opmerkelijke bundel van achtenveertig
pagina's presenteert zich in menig opzicht op dezelfde wijze als de Belacchende
Werelt. Ook nu gaat het om de aaneenrijging van een reeks boertige en kluchtige
tafereeltjes die stuk voor stuk negatieve didactische exempla vormen. Ze
demonstreren b.v. - het wordt in de marge expliciet aangeduid - de 'Onversadelijcke
Gelt-gierigheyt', de 'Al te begeerighe Eer-lust', de 'Over-vloedighe Hoof-aerdigheyt',
de 'Vley-Tongighe Spraecksaemheyt' of de 'Leugen-achtighe Nijdigheyt'. In hun
geheel kunnen ze onder de noemer van de 'bespottelijcke Grillen des VVerelts' die
het gevolg zijn van 'de Gelt-gierigheyt (...) een Moeder van alle gebreken', worden
3
gevat . Net zoals in de Belacchende Werelt wordt de moraal voortdurend
geëxpliciteerd, niet alleen door de gecursiveerde teksten in het eigenlijke tekstcorpus
maar ook door de glossen die in de marge overvloedig aanwezig zijn en die op
dezelfde wijze als in de Belacchende Werelt worden gepresenteerd (inclusief de
kaderranden en de functionele afwisseling van het gebruikte lettertype). Anders dan
bij Van de Venne evenwel, bestaan de glossen grotendeels uit Latijnse citaten en
spreukachtige notities die slechts zeer uitzonderlijk op rijm zijn gebracht. Het taalspel
dat bij Van de Venne zo evident aanwezig was, blijft in de Swarten Dvyvel haast
volkomen achterwege.
Zelf had Van de Venne de ontwerptekening voor de illustratie op p.27 in deze
bundel geleverd, terwijl ook de prent van de 'Sinnighe Slyper' uit het Sinne-mal
opnieuw werd afgedrukt (p.11). De slijpersprent illustreert er de 'In-leydinge' die het
overal gangbare principe 'Scheerje niet, soo hebje niet' aan de kaak steit en die het
heeft over de talloze mensen die van de diensten van de slijper gebruik maken 'Om
te scheeren, om te nijpen, // Om te vatten, om te grijpen, // Om te quetsen sonder
bloen, // Om haer mooytjes voor te doen' (p.12).

1

Bedoeld wordt r.1996-2001 uit Van de Vennes bewerking van het spinrokkenevangelie (vgl.

2
3

met Den nieuvven Okus Bokus 1637, [†4]v ). De tekst komt ook voor in een
laat-zestiende-eeuwse editie van Den Sack der Consten (cf. Den Sack der Consten s.a., 62).
Zie hierover verder, dl.III, B, hoofdstuk 5, §2, 1, b.
Burchoorn 1635. Een teksteditie van deze bundel vindt men in Dengis 1988.
Burchoorn 1635, 13, 16, 17, 19 en 6.

o
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De prioriteit van Van de Vennes Belacchende Werelt t.o.v. de Swarten Dvyvel lijkt
in het licht van het bovenstaande bijzonder aannemelijk, maar valt uiteindelijk niet
te bewijzen. Vast staat wel dat de Belacchende Werelt al in 1634 reeds zo goed als
klaar moet zijn geweest en dat een ontwerptekening voor één van de gravures zelfs
1
op 1628 staat gedateerd . Bovendien heeft Burchoorn zich herhaaldelijk
gemanifesteerd als poëtisch dilettant die graag van Van de Vennes oeuvre gebruik
2
maakte . In zijn voorwoord tot het Bataviersche Mey-Spel noemt Burchoorn Van de
Venne expliciet als één van de 'uyt-nemende, hoogh-muntende, bedenckelijcke,
3
Ziel-treckende Poëtische Schrijvers' waardoor hij zich aan het dichten had gezet .
En in het voorwoord tot de Spiegel der Staten citeert Burchoorn met veel instemming
4
uit de Belacchende Werelt . Van de kant van Van de Venne zijn blijken van
waardering van die aard niet bekend. Zijn lofdicht voor Burchoorns Spiegel der
Staten was onmiskenbaar op uitnodiging van Burchoorn geschreven en in het
drempeldicht voor Burchoorns Nieuwe Werelt vol Gecken (1641) noemt hij de dichter
(overigens zonder enige denigrerende intentie) niet een poëet maar een 'Lief-hebber
5
van de lof-waerde Rijmkunst' .
In zijn 'Voor-reden' tot de Swarten Dvyvel had Burchoorn de publikatie van een
vervolg op zijn bundel voor de zeer nabije toekomst aangekondigd: 'terwijle ick
besigh zy met den VVitten Engel mede door den druck bekent te maken, om daer
6
inne noch andere feylen bekent te maken' . Het werk verschijnt datzelfde jaar nog
onder de titel VVitten Engel, uyt-wijsende het Hoofsche Mom-Aensicht. Burchoorn
heeft hierin 'in de plaetse van den Swarten Duyvel eenen Witten Engel voor-gestelt;
mits dat (...) geen beter Naem en soude kunnen uyt-gekipt werden welcke soude
passen voor de

1

2

De ontwerptekening voor de titelpagina is expliciet gedateerd op 1634 en refereert aan diverse
illustraties uit de Belacchende Werelt (cf. dl.III, A, hoofdstuk 3, §2). Daarnaast staat op de
ontwerptekening voor de gravure van p.69 naast Van de Vennes naam de datum 1628
(Royalton-Kisch 1988, 119, n.37).
Niet alleen in het voorwoord tot zijn Bataviersche Mey-Spel schrijft Burchoorn dat hij zich
o.i.v. andere dichters aan het dichten heeft gezet. Ook in de 'Redens Aen-leydingh' uit de
Nieuwe Werelt vol Gecken stelt hij dat hij tot dichten komt 'door't letterigh op-hitsen van
o

3

4

5
6

verscheyde waerd-beroemde scherp-sinnige Geesten' (Burchoorn 1641, (*)2r ).
'Mijne E.E. aengename Vrienden Sullen, volgens behoorlijcke eer-biedigheyt, gelieven in
bedencken te nemen dat ick van tijdt tot tijdt by my selven innerlijck gevoele een op-getogen
besigheyt, ende dat door de uyt-nemende, hoogh-muntende, bedenckelijcke, Ziel-treckende
Poëtische Schrijvers, als daer zijn, te vveten: I. Cats, D. Heynsius, I. Vondelens, P. Hooft, S.
Coster, C. Huygens, de Bruyn, I. Westerbaen, P. Nootman, A. vande Venne, Krul, I. Starter,
G. Brederoo, A. Duyrkant, en Velden.' (Burchoorn 1632, 3).
'Ende wat het op-proncken van deselve aengaet/ daer soude den gheest-rijcken
Werelt-Belagcher A. vande Venne dit Versjen teghen aen doen klincken: [+ citaat van v.6695-8
uit de Belacchende Werelt] Ende dan is het waerachtigh 'tgeen hy seyt inde Zeeusche
Nachtegael: [+ citaat van v.284 uit de 'Zeeusche Mey-clacht' (Zeeusche Nachtegael 1982,
101)]' (Burchoorn 1637, 3).
Burchoorn 1637, 5 en 1641, 4.
Burchoorn 1635, 7.
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schijn-heylighe Pilaer-bijters, Kerckelijcke Eer-Dieven, ende andere Naevolghers
van dien' (p.4). De bundel zelf voert opnieuw een aantal typen ten tonele die zich
gedragen 'als of sy oprechte suyvere Dienaren Christi waren: haer selven
ghemeenlijck ontrent de Predick-Stoel voeghende, ende ondertusschen zijn't
ongeluckige Engelen des Duyvels' (p.4). Een enkele keer heeft Burchoorn een beeld
rechtstreeks aan Van de Vennes oeuvre ontleend. Adriaens vreemde verhaal over
de honden met de aaneengebonden staarten ligt aan de basis van Burchoorns
vergelijking n.a.v. van enkele licht verleide en uiteindelijk bedrogen meisjes:
Siet! doe saten dese Maegden
Met een treurigh onderscheydt Daer malkanders noodt en klaegden
Hoe sy waren om-geleydt:
Doe was't met haer als de Honden
Dieder t'saem gestrengelt zijn,
En de staert aen staert gebonden
1
Met een touw of kennip-lijn.

Anders dan in de Swarten Dvyvel wordt de tekst van de VVitten Engel niet meer
2
van moraliserende randnotities voorzien en ook het rijmschema verschilt . Tegelijk
o

o

is het oorspronkelijke 4 -formaat 8 geworden. Een duidelijke reden voor deze
wijziging - de mogelijkheid om glossen in de marge op te nemen valt nu ook weg is niet meteen aanwijsbaar. Vast staat wel dat er in die jaren (en alleszins na de
o

publikatie van de 4 -editie van de Swarten Dvyvel) door Burchoorn een nieuwe
o

ongedateerde uitgave van de Swarten Dvyvel werd uitgebracht in-8 . Deze was
wellicht bedoeld om samen met de VVitten Engel te worden aangeboden en
o

3

ingebonden. De glossen in deze 8 -editie werden dan ook weggelaten .
Burchoorns beide bundels kenden succes. In 1658 werd de Swarten Dvyvel (naar
o

de 4 -editie uit 1635) samen met de VVitten Engel opnieuw in Den Haag bij Henricus
Hondius uitgegeven. En zelf had Burchoorn reeds in 1641 een bewerking van beide
werken gemaakt in zijn Nieuwe Werelt vol Gecken en de Nieuwe Werelt vol
Schyn-wijsen.

2. De Nieuwe Werelt vol Gecken en de Nieuwe Werelt vol Schyn-wijsen
In 1641 verschijnt Burchoorns bewerking van de Swarten Dvyvel als de Nieuwe
Werelt vol Gecken. Het hieraan toegevoegde tweede deel, de Nieuwe

1
2
3

Burchoorn 1635b, 19. Over dit verhaal bij Van de Venne zie dl.III, B, hoofdstuk 4, §5, 2.
I.p.v. de gepaarde rijmen uit de Swarten Dvyvel (en overigens ook uit de Belacchende Werelt)
vindt men nu in de VVitten Engel uitsluitend omarmende rijmen.
Burchoorn s.a. Adriaen van de Venne was de inventor van de titelgravure. Dengis 1988 bracht
o

een aantal sluitende argumenten naar voren om de 4 -editie van de Swarten Dvyvel aan de
ongedateerde druk te laten voorafgaan: de waarschuwing voor drukfeilen (Burchoorn 1635,
48) is kennelijk in de nieuwe editie overbodig geworden terwijl ook een aantal verschillen in
tekst de kwarto-editie onmiskenbaar als de oudste aanwijzen (Dengis 1988, 112-8).
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Werelt vol Schyn-wijsen (met overkoepelende paginering) is een bewerking van de
1
VVitten Engel . De 'Redens Aen-leydingh Tot op-sicht over het eerste ende tvveede
Deel deses Wercks' compileert de voorredes uit de oorspronkelijke bundels maar
schuift daarnaast vooral het thema van de verkeerde wereld die door gekken en
zotten wordt bevolkt, naar voren:
'De schijn moet voor het zijn gaen. De Wijsen stoot men met de voet/
ende de Gecken werden met lieffelijcke woorden gewellekomt. Wie
verstant heeft/ die wil men achter de ploegh setten.
Geleertheyts-oeffeningh en gelt niet. Redens-woon-plaets wert dakeloos.
Trouwheyds-gedenck-tekens werden uytgewischt. De suyvere Liefde wert
verduystert. De Hope wert bedrogen. 'tGeloof wert qualijck geherbergt.
De sotte kuren die werden aen-genomen/ ende tot proef-stuckjens
voor-gestelt'.
'Wat vint men een groote menigte van onwijse Draey-geesten! (...) Wat
zijnder oock al Gecken die niet en weten dat sy sot zijn/ dewelcke haer
voor laten staen datse schier al de wijsheydt des Werelts hebben
2
in-gesogen!'
Daarnaast worden in het voorwerk ook nieuwe elementen toegevoegd die de wereld
o

en de gekheid ervan centraal stellen. Zo vindt men op fol.[(*)]v de afbeelding van
een globe waarbij naar Democritus en Heraclitus wordt verwezen, of op p.5-8 de
opsomming - bij wijze van voorslag - van 'd'eygenschap der sevenderley Planeetsche
Gecken'.
De wijze van hekelen - het gaat om 'een kluchtigh vermaen/ of een soete
verwijt-kunst' - sluit aan bij Burchoorns werkwijze in de Swarten Dvyvel en de VVitten
3
Engel . Daarbij worden de meeste verspassages en glossen, zij het niet steeds in
4
dezelfde volgorde, min of meer letterlijk overgenomen . Nieuw in de Nieuwe Werelt
vol Gecken is wel dat de aanduidingen van het beschreven gebrek niet meer in de
marge maar als tussentiteltje in het eigenlijke tekstcorpus worden opgenomen. De
uitbreidingen van de verspassages hangen hier nauw mee samen. De diverse
tafereeltjes worden bij wijze van exordium telkens van enkele inleidende verzen
voorzien. De verschillende scènes zijn op die manier duidelijker van elkaar
5
afgebakend en als kleine gehelen gepresenteerd . De glossen in de marge gaan
slechts ten dele op de marginalia uit de Swarten Dvyvel terug. De overvloedige
Latijnse citaten werden gevoelig gereduceerd, de Nederlandse glossen weggelaten
of uitgebreid met nieuwe marginalia. In de Nieuwe Werelt vol Schyn-wijsen zijn de
wijzigingen t.o.v. de VVitten Engel beduidend ingrijpender. Het totale aantal verzen
wordt met ruim één vijfde gereduceerd. Daarnaast dienden de aanduidingen van
het gepresenteerde gebrek en de

1

Een inventaris van de overeenkomsten en verschillen tussen de Swarten Dvyvel en de VVitten
Engel en hun resp. bewerkingen vindt men bij Dengis 1988, 119-71.

2

Burchoorn 1641, (*)2r en (*)2v -(*3)r . Vgl. hierover Coigneau 1980-3, dl.2, 466.

3
4
5

o

o

o

o

Burchoorn 1641, (*)3v .
Niet alle passages bleven bewaard en een aantal nieuwe werden toegevoegd (zie Dengis
1988, 119-71).
Voor een retorische benadering van de verschillende bewerkingen zie Dengis 1988, 172-95.
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gehanteerde glossen - ze ontbraken in de oorspronkelijke bundel - te vvorden
geïnventeerd. Slechts bij uitzondering vindt men nog Latijnse glossen. Zelfs citaten
uit het werk van klassieke auteurs of van de kerkvaders werden in het Nederlands
weergegeven.

3. De Klucht-hoofdige Snorre-pijpen
In 1644 verschijnt Burchoorns tweedelige Klucht-hoofdige Snorre-pypen, Quacken,
1
en Quinck-slagen . Het werk is opgedragen aan Huygens' literair secretaris en
2
huispedagoog Henrick Bruno . Later verschijnt de bundel opnieuw (zonder plaats
of jaar van uitgave), ditmaal opgedragen aan 'alle verstandige en wackere Poëten
3
onses Tijdts' . De tweede editie is interessanter dan de eerste, niet alleen omwille
van de gewijzigde presentatie van het titelblad maar ook door de nieuwe adressaat:
in plaats van het topicale eerbetoon aan Bruno is in Burchoorns voorwoord tot het
eerste deel een uitvoeriger voorstelling van het toch wel vreemdsoortige dichtwerk
aan de orde. Daarbij blijkt dan dat het werk een satirische en nauwelijks te begrijpen
'mengel-moes van 'sWerelds malligheyt' vertoont en dat het aanleunt bij het in
4
oorsprong Franse en aan de fatrasie verwante genre van de 'Epîtres du Coq-à-l'Ane' .
De ondertitel van Burchoorns bundel luidde immers 'Springende van den Os op den
Esel' en de voorrede tot de tweede editie stelde het boertige dichtwerk uitvoerig in
het teken van dit spreekwoord:
'laet'et gheen wonder zijn dat ick uwe wetenschap besoetel met dit
boertige, en van 't een op't ander loopende Vermaek (...) want de Reden
seght my dat het Verstandt niet altijdts op eene plaets en dient; een
weynich stilte, en wat veranderinghs, verlustight de sinnen: Het
Spreek-woordt seght, Van't een op 't ander soo wertmen niet licht dol.
5
Hierom dese twee Deelen' .
In de Nederlandse literatuur werd het genre o.m. beoefend door Lucas d'Heere,
Roemer Visscher ('Van den Os op den Esel') en Van Santen ('Van t'een op t'aer',
6
1624) . De kenmerken van de bundel (en ten dele ook van het genre) licht Burchoorn
aan de hand van de titel toe:
'dese twee Deelen (...) geef ick den Naem van Klucht-hoofdige
Snorre-pijpen, Quacken, en Quinck-slagen: Snorre-pijpen, om dats' een
vreemt geluyt van sich geven; Quacken, om datter sommige wat
ongelooffelijck schijnen; en Quinck1
2

3
4
5
6

Burchoorn 1644. Over deze uitgave zie Olijkan 1978, 50 en Kruyskamp 1965, 92.
Zie over Bruno: L. Strengholt, 'De dichter Henrick Bruno: gouverneur van Huygens kinderen'.
In Soeticheydt des Buyten-levens. Leven en leren op Hofwijck. Eindredactie: V. Freijser. Delft
1988, 17-28 en L. Strengholt, 'Een klein Alkmaars sterretje: over Alida Bruno en haar literaire
bedrijvigheid'. In Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving,
Zutphen 1982, 65-90.
Burchoorn s.a. b. Over deze uitgave zie Olijkan 1978, 47-50 en Kruyskamp 1965, 92-3.
Meylan 1956. Over het verwante genre van de fatrasie, zie o.m. Ungureau 1955, 267-72,
Porter 1960, Zumthor 1961, Nies 1976, Rus 1984 en Vandenbroeck 1987b, 215-7.
Burchoorn s.a. b, dl.1, 1.
Kruyskamp 1965. Over Van Santen zie ook Crena de Iongh 1959, 1-10 en (m.b.t. 'Van t'een
op t'aer') 23-4.
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slagen, om datter eenige onder loopen die sich selfs hier en daer met
een schijn van reden, weten plaets te maken; en niet-te-min, de woorden
geven sulcx te kennen datse verthoonen een mengel-moes van 's Werelds
malligheyt (...). Terwijl ick waerschijnelijck eenige Kluyf-bouten als op een
Thooneel stel, so laet ick eenige haer Rolleken beginnen, maer niet uyt
speelen (want des tijdts gelegentheyt sulcx niet toe-laet) en haer, ten
deele, bekent gemaeckt hebbende, laet ick yder sijn Macker by de handt
grijpen, en lustigh eens om springen datter oir af tuyt, en dan is't Wilder
dan wilt, wie salder mijn temmen? &c. Men stelt het pijpje nae de bom;
En of'er yemant wat schrijft of seydt, 'twert niet geâcht, de lossigheydt
1
vindt plaets' .
In het voorwoord tot het tweede deel komt Burchoorn op deze voorstelling van zaken
nog terug en hij stelt expliciet dat tal van 'bespottelijcke dingen voor den dagh'
worden gebracht. Het dichtwerk verdedigt hij als 'een mengel-moes ghemaeckt van
2
geckelijcke wetenschap en wijse sotheyt' .
De losse aaneenrijging van ongeloofwaardige, kluchtige en satirisch bedoelde
interventies van verschillende boertige personages - de titelpagina heeft het in de
tweede editie over 'Meester Jan de Scheer-voghel, Jutje Wabbergats, Gerrit Slock-op,
Lijsjen Hael-in, Ioncker Snap-op, Fijtje Morssebels, Melis Foppe Quist-goet' en
'Femmetje Groms' - wordt op de titelpagina van de tweede uitgave verbeeld aan de
hand van een gravure waar personages van allerlei rang en stand een rondedans
op de muziek van een fluitspelende en trommelende nar uitvoeren. De koperplaat
waarmee de afdruk werd gemaakt, had Burchoorn van Van de Venne gekregen:
de plaat werd vroeger reeds gebruikt voor de laatste illustratie uit het Sinnemal ter
3
uitbeelding van 'De lijst van het Tafereel, genaemt Sinne-Bommeken' (afb.9) . De
voorstelling werd er als volgt verklaard:
'So vvert hier nochtans door hobbollige uytbeeldinge, een vreemde lijst
van Sinne-bommen aen-gewesen; al-vvaer, de voornaemste
Sinne-speelders moeten op ghelijcke vvijse rondt gaen, na het pypen van
jock-lust; devvelcke, door het reden-fleuyten, en middel-matigh gebom,
een yder doet zijn gangen gaen, sonder aensien der persoonen; maer,
vvilt dat alles verplaetst; om dat des vverelts omloopende veranderinge
4
daer in bestaet' .
In zijn Klucht-hoofdige Snorre-pijpen heeft Burchoorn gepoogd de gravure zo goed
mogelijk te integreren. Uit de toevoeging onderaan de gravure op het titelblad blijkt
dat het stuk ondertekend werd 'by den Secretaris Bommetje-bom'. In het voorwoord
alludeert Burchoorn bovendien op de rondedans en de muziek van de pijper op de
gravure en verwijst daarnaast ook nog op de in het Sinne-mal functionele maar nu
wat vreemdsoortige voorstelling van beide honden die met de staart waren
vastgebonden:

1
2
3
4

Burchoorn s.a. b, dl.1, 1-2.
Burchoorn s.a. b, dl.2, 3-4.
Van de Venne 1623, 111.
Van de Venne 1623, 110, r.20-6.
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'En of'er yemant wat schrijft of seydt, 'twert niet geâcht, de lossigheydt
vindt plaets, en gelijck by gelijck maeckt een koppeling, al sou men een
hondestaert aen een achter-eynd' van een beest vast maken, even als
1
dese Voor-Tijtel aenwijst' .
De techniek waarvan Burchoorn in zijn Klucht-hoofdige Snorre-pypen gebruik maakt
en waarbij de satiricus van de hak op de tak springt en een bonte mengelmoes van
onderwerpen ter sprake brengt, is binnen Burchoorns oeuvre niet nieuw. In de
'Voor-reden' tot zijn Swarten Dvyvel heeft de auteur het over de voorgestelde
'menighte van vreemde Quinck-slagen' en in de 'Aen-leydinge' tot de VVitten Engel
verzoekt de dichter: 'Laet my dan door't nare duyster, // Wat van't een op't ander
2
gaen' .

1
2

Burchoorn s.a. b, dl.1, 2.
Burchoorn 1635, 5 en 1635b, 7 (eigen cursiveringen).
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Hoofdstuk 3
Het beeld van Van de Venne in de lofdichten
Contemporaine getuigenissen over Van de Vennes werk vinden we eerst en vooral
in de lofdichten van Scriverius, Duirkant, Burchoorn, Beaumont, Nootmans en Tribolet
in het voorwerk tot de Sinne-Vonck en het Wys-mal en in De Worms lofdicht voor
1
Burchoorns Spiegel der Staten . Dit corpus kan verder worden aangevuld met
Catharina Questiers' gedicht in 'het Stamboeck van A[driaen] V[an] D[e] V[enne]'
2
en met De Bies bericht over de schilder in Het gulden Cabinet . Beide bijdragen
hebben zich evenwel niet specifiek aan Van de Vennes literaire werk gewijd.
Questiers' bijdrage in Van de Vennes Stamboeck was gericht 'Aan alle jonge
Schilders en lief hebbers van d'eedle schilderkonst en werd later afgedrukt in Klioos
Kraam (1657). Als bouwstoffen voor een schets van de vroege receptie van Van de
Vennes Haags oeuvre dienen deze gedichten met de grootste behoedzaamheid te
worden geïnterpreteerd. De bijdragen werden geschreven in een tijdsspanne van
ruim twee decennia en hun inhoud wordt in hoge mate bepaald door hun specifieke
functie als lofdicht. De bijdragen in de Sinne-Vonck en het Wys-mal zijn in eerste
instantie gericht op deze bundels. Questiers' gedicht is bedoeld voor het album
amicorum van de bejaarde en productieve 'Schilder ende teyckenaer' en De Bies
uitspraken over Van de Vennes dichtkunst dienen binnen een verzameling
schildersbiografieën als argument om Adriaens schilders-talent meer luister bij te
zetten.

1

De lofdichten voor de Sinne-Vonck zijn te vinden op p.11 (12 verzen ondertekend met P.[etrus]
S.[criverius]; het lofdicht werd ook afgedrukt in de verzamelde werken van Scriverius; zie
Scriverius 1738, 66), p.12-3 (24 verzen ondertekend met A.[ndries] D.[uirkant]; het gedicht
wordt ook afgedrukt en besproken in Bezemer 1937, 23-4; vgl. ook de reactie hierop in Van
Vaeck 1986, 1-2), p.14-5 (50 verzen ondertekend met I.[saac] Burchoorn) en op p.17-8 (24
verzen ondertekend met H.[ollander] V.[an] D.[ordrecht], d.i. Simon van Beaumont; deze
ondertekening is niet ongebruikelijk en vindt men ook in de Zeeusche Nachtegael: cf. de
'Boeren-praet', de 'Grillen' of de cyclus 'Ionckheyt' aldaar; vgl. ook de toelichtingen die J.
Radermacher jr. in 1623 geeft aan J. Cool n.a.v. de gebruikte afkortingen in de Nachtegael:
'S.V.B. is onsen Pensionaris Symon van Beaumont, denseluen is oeck H.V.D. oft Hollander
van Dort' (Ecclesiae 1887, 857)).
o

o

De lofdichten voor het Wys-mal zijn te vinden op fol.Av -[A3]v (100 verzen ondertekend met
o

o

P.[ieter] Nootmans, Een of Geen), fol.A4r -V (16 verzen ondertekend met Andries Duircant)
o o

2

o o

en fol.A5r -v (26 verzen ondertekend met P.[ieter] Tribolet, 'kWroet na't end), fol.[A6]r -v
(48 verzen ondertekend met I.[saac] Burchoorn).
Het lofdicht van J. de Worm voor Burchoorns Spiegel der Staten vindt men in Burchoorn
1637, 5-6 (34 verzen).
Klioos Kraam 1657, 149-50 en De Bie 1971, 236. Questiers' gedicht wordt ook afgedrukt in
Komtij 1986b, 499. Over Questiers, zie vooral Te Winkel 1882, 70-80 en Van Duinkerken
1957, 126-32 en 214.
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De lofdichten voor de Sinne-vonck laten zich in eerste instantie uit over de specifieke
kenmerken van de toegelichte bundel maar bevatten ook uitspraken over de dichter
Van de Venne in het algemeen. De bundel wordt eerst en vooral geïnterpreteerd
als een laudatio op turf. Scriverius noemt zijn gedicht een 'eer-sangh' op Van de
Vennes 'Sinne-Bagger-Stofs-Loff' en herkende het dichtwerk als een lofzang ter
'eeren van de Stoff' (titel en v.8). Overeenkomstig het decorum laat Duirkant een
veenboer 'Meester Ary' danken om 'Wat hy van de Turf-Mart eeuwt' (v.21 en 18) en
Beaumont stelt expliciet: 'Hier lettert wonder-lof tot Roem van Hollands-wonder'
(v.5). Daarbij hebben de gedichten oog voor het ongewone van de inventio: een
uitgebreid lofdicht over het onderwerp turf lag niet voor de hand. Van de Venne
'soeckt daer niemant haelt' en durft 'Ontvoncken op den Turf' (Scriverius, v.11-2).
Burchoorn heeft het over 'een ongemeene Stoff' en beklemtoont de novitas van het
onderwerp: 'al 'tAerdigh waerdigh loven/ Dat voor desen noyt en was' (v.18 en 27-8).
In dezelfde lijn vermeldt Beaumont de 'ongemeene streken' van dit boek dat 'sal
wijsen durven Wat Hollant vol-op geeft voor nut en lieve Turven' (v.1 en v.13-4).
Een ander kenmerk dat in de lofdichten graag wordt aangehaald, is het komische
karakter van de bundel. Volgens Burchoorn kan de lezer niet anders dan het
dichtwerk al lachend doornemen (''kWeet jy seltet niet door-lesen/ Of jy kittelt eens
de Milt', v.31-2) en Beaumont leest het boek als het 'blijde blijfsel' dat 'vreugt' geeft
(v.11 en 16). De Sinne-Vonck wordt daarbij gezien als een produkt van de rede, het
vernuft, het verstand. Scriverius schrijft over 'het Reden-danssende
Sinne-Bagger-Stofs-Loff' en de dichter is voor Burchoorn een 'Harssen-koker' die
1
de lezer 'met de sinnen voedt' . Ook Van de Vennes taalvirtuositeit trekt de aandacht:
Duirkant karakteriseert Van de Venne als 'den woordt-door-sienden,
soet-diep-sinnigen Poëet' (titel) en Burchoorn kenschetst hem als 'Tonge-slijper' en
'Woorden-grijper' (v.45 en 48). Daarnaast wordt de Sinne-vonck gezien als het
typische produkt van een dubbeltalent. Steevast wordt Van de Venne als 'Poëet
ende Schilder' voorgesteld (Duirkant, Burchoorn); de sporen van het samengaan
van beide zusterkunsten zouden in de bundel duidelijk zichtbaar zijn: 'Hier schildert
nu een hant terwijl de sinnen schrijven, // Hier vloeyt een volle Pen, wanneer de
2
3
Verwen drijven' . Een dergelijk dichtwerk heeft dan ook eeuwigheidswaarde en
verleent zijn schepper de nodige roem: 'En blijde blijfsel [d.i. de S.V.] blijft tot blijfsel
vande Naem; // Siet! als geen blijfsel blijft, moet blijven noch de Faem' (Beaumont,
v.11-2). De dichter zelf hoort thuis op de Parnas ('een Vyer-Boeter ter Kamere vande
negen Sang-godinnen', Burchoorn, titel) en verdient de lauwerkrans

1
2
3

Scriverius, titel (vgl. ook v.9: 'Als hier de Reden binden') en Burchoorn, v.43-4 (vgl. ook
Beaumont: 'terwijl de sinnen schrijven', v.9).
Beaumont, v.9-10; vgl. ook Scriverius: 'die met Schrift af-maelt' (v.10).
Vgl. Duirkant: 'eeuwt' (v.18).
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der poëten: 'Kom/ wilt Vennens-hooft bewinden // Met een groene Lauwer-Tack'
(Burchoorn, v.37-8).
Wordt de Sinne-Vonck in de lofdichten voorgesteld als het vernuftige en komische
produkt vol taalvirtuositeit van de schilder en gelauwerde poëet Van de Venne, de
bijdragen in het Wys-mal slaan nauwelijks een andere toon aan. Bij de karakterisering
wordt steeds weer de nadruk gelegd op de literaire inkleding van de bundel - het
1
verhaal als een droom - waarin wordt aangetoond hoe de mens 'stadigh woelt, en
noyt en is verlost' (Tribolet, v.11) en 'Hoe wonderlijck en los des Werelts-saken
2
staen' (Burchoorn, v.14). De moralisatie is in dit boertig - 'kluchts-gewijs' - en
stichtend gedicht nooit ver weg:
Dus leest konstlievend' Volck met stichtelijcke sinnen
Dit boeckje neerstig door, waer in dat ghy sult vinnen
Het geen tot u vermaeck en mal-Wijs nodig strekt;
Vermits men uyt Wijs-Mal wel yets tot voordeel treckt. (Tribolet, v.17-20)
Hier vloeyt het harssens-zaet uyt vander Vennes Hooft.
Dat wijse Hoofden wijst, dat malle Koppen dooft. (Burchoorn, v.5-6)

De wijsheid wordt op een komische manier gepresenteerd: Van de Venne 'malt een
Wijsen Droom wt 'tmallend' Wijs Verstandt' (Nootmans) en heeft ''tWijs-Mal wijs
3
gemaeckt' (Duirkant) . Meer dan eens is er sprake van een 'Sin-rijcken (...) Droom'
(Nootmans) of het 'scharp-sinnigh smoockende VVijs-mal' (Tribolet) waarin te lezen
staat
Dat niet te lesen is: daer is wat in, in wesen,
Het gheen men niet en siet. Maer vorscht ghy naer het Pit,
Soo word' een Heremijt, en warmt u by de Smit. (Duirkant, v.14-6)

De dichter zelf blijkt ook nu weer een vernuftig 'Reen-rijcken en Konst'gier'ge' poëet
te zijn (Nootmans, titel) die 'alle daegh met de lust de Harssens op de Leest' trekt,
en wiens literaire naam en faam definitief is gevestigd: 'dees aller Goden-Tolck'
wordt door het 'Negen-Tal met welbepronckte Kroonen' gelauwerd en heeft 'Een
eeuwelijcke Naem' verworven (Burchoorn, v.38, 48, 41 en 47) aangezien 'selfs het
Negen-Tal in sijne harssens danst' (Nootmans, v.100). De dichter krijgt een plaats
toegewezen 'op 'thoogste Heel'cons-top' en wordt de Hollandse tegenhanger voor
Vergilius, Ovidius, Homeros, Du Bartas, Petrarca of Houwaert genoemd (Nootmans,
v.1-15). Vooral deze laatste karakterisering is opmerkelijk. Van de Vennes dichtkunst
munt volgens Nootmans uit in 'Reden-rijckheyt' die

1

2
3

Vgl. Nootmans: 'Verklaringh op den (...) Droom, gedroomt by (...) Van de Venne' (titel) en
v.97: 'Hier eyndigt desen Droom'; Tribolet, v.8: 'Die door een Drooms-ghewijs ontdeckt des
menschen leet' en Burchoorn, v.9: 'Hier schatert u in't oor een vreemde klanck der Droomen'.
Tribolet, v.13; vgl. ook met v.19 ('tot u vermaeck') en v.21 ('dat u kan vermaken') en Nootmans,
v.27: 'malt een Wijsen Droom wt 'tmallend' Wijs Verstandt'.
Nootmans, v.27 en Duirkant, v.10. Vgl. ook nog met Burchoorn, v.3 (''tnoodigh Wijsheyds-Mal,
en 'tMalle-Wijs') en v.13 ('in't sinnigh Wijs-Mal').
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niet in 'veel uyt-heemsche Boeken' maar 'in Natura selfs' wordt gevonden; in
aansluiting hierbij wordt zijn vers niet door 'vreemde talen' maar door zijn
'Moeder-Spraek' ingegeven (v.1-20). Nootmans houdt hier kennelijk een pieidooi
voor een eigen Nederlandse dichtkunst die zich 'los' zou opstellen t.o.v. de
buitenlandse voorbeelden. Vgl. ook v.21-26 uit Nootmans' lofdicht:
Hy schrijft gheen Noodt-Lot hier van Neptuyns hooge wallen,
Nae 'tschaken van Heleen door d'ys're Luy gevallen,
Geen uytgesocht verraedt aen d'Ithakoische strandt,
Of wijvigh mal geveyns op 'tdorre water-sandt.
Geen Schepsels los Verkeer heeft sijne Pen beschreven
Of yetwes diergelijcx in vreemde tael gegeven.

Van de Venne wordt dan ook als een leidinggevende figuur in de dichtkunst en een
voorbeeld voor aankomende dichters beschouwd:
Soo recht tot Vennes Eer een steyl en hooge Baken
Waer na een Rijmers geest kan recht op houden aen,
Dat hy door Vennes leer de rijmkonst sal verstaen. (Tribolet, v.22-4)

Evenals in het voorwerk tot de Sinne-Vonck, alluderen de lofdichten in het Wys-mal
op de kunstenaar die dichtkunst met schilderkunst weet te combineren. Tribolet en
Burchoorn hebben het expliciet over de 'Schilder ende Poëet' terwijl Duirkant er nog
verder aan toevoegt:
Die schildert dat hy seydt, en seydt het gheen hy schildert,
En 'teen en 'tander doet, dat geen van bey' verwildert,
Die slaet (ghelijck men spreeckt) de spijcker op het hooft. (v.1-3)

Zelf had Van de Venne o.m. in de 'Zeeusche Mey-clacht' en in zijn voorwoord tot
de Sinne-Fabulen de noodzaak voor de kunstenaar beklemtoond om zich zowel
met de schilderkunst als de dichtkunst bezig te houden.
De lofdichten uit 1634 presenteren Van de Venne als dichter en auteur van een
in verschillende opzichten opmerkelijke bundel. Daarbij had men vooral oog voor
het aanwezige vernuft, de taalvirtuositeit en de ongebruikelijke inventio. De dichter
zelf wordt aangeprezen als de gelauwerde literator die jonge dichters tot voorbeeld
kan strekken en wiens dichtkunst volkomen past binnen een eigen, nationale
literatuur. De Worms verzen in de Spiegel der Staten sluiten hier grotendeels bij
aan: 'Het groen-gevlochte Teken Bekranst het eerlijck Hooft van dees beroemd'
Poëet' wiens dichtwerk als 'boert'ge Redens-konst' - de Belacchende Werelt was
1
toen nauwelijks twee jaar uit - wordt gekarakteriseerd . Daarnaast beklemtonen de
lofdichten het dubbeltalent dat zich in deze schilder-dichter manifesteert en dat zijn
dichtkunst sterk heeft beïnvloed. Precies dit dubbeltalent wordt ook door De Bie als
argument naar voren gehaald. Het dient nu evenwel

1

Burchoorn 1637, 5, v.10-1.
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niet meer om het dichtwerk te karakteriseren maar wel om de kwaliteit van Van de
Venne als schilder te demonstreren:
Wanneer Poësis Const haer voeght met d'eel Pinceel
Soo is Pictura noch wel thienmael meer soo eel,
Als wel te blijcken compt aen Adriaen van Ven
1
Die dese Const bewijst soo met Pinceel als Pen .

Het dichterlijk talent staat kennelijk garant voor de schilderkunstige begaafdheid:
'desen Adriaen vanden Venne, is een Const-rijck Schilder ter wijlen dat de Poësie de
Voester is van Pictura, en dat selden goedt Poëet een slecht Schilder is en selden
slecht Schilder oft hy is door sijn Poësie fray in't ordonneren' (De Bie).

Questiers' bijdrage in Adriaens album amicorum rept met geen woord over Van de
Vennes dichtkunst. Verwonderlijk is dit niet. De schilderkunstig getalenteerde
dichteres leverde immers een lofdicht voor de schilder-teke-naar wiens literaire
bedrijvigheid zich de laatste jaren had beperkt tot een enkel kort gelegenheidsvers.
Tevens valt de inhoud van Questiers' gedicht ook te verklaren vanuit de toen reeds
gevorderde leeftijd van de schilder. In het gedicht worden de jongere, aankomende
kunstenaars aangespoord om (en hier wordt ongetwijfeld onder verstaan: naar het
voorbeeld van Van de Venne) met veel ijver en vooral dagelijkse naarstigheid hun
2
talent uit te bouwen .

1
2

Vgl. hierover ook Muylle 1986, dl.1, 50.
Vgl. hierover Van Mander 1973, dl.1, 46-7 en dl.2, 360.
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Besluit
Uit het onderzoek komt Van de Venne naar voren als een onderlegd en inventief
schilder-dichter, die geenszins behoort tot het type van de poeta doctus die Price
voor ogen stond, en die evenmin - ondanks zijn voorkeur voor het alledaagse, voor
het lage en het komische en voor de waarneming van de zichtbare werkelijkheid onvoorwaardelijk aan de zijde van de poeta vulgaris (overigens een a-historisch
1
begrip) mag worden geplaatst . Van de Vennes dichtkunst staat daarbij in het teken
van zijn 'Sinne-cunst', een term waarmee men gemakshalve Van de Vennes
kunstopvatting kan aanduiden. Deze 'Sinne-cunst' dient zich aan als een artistiek
beginsel dat expliciet op een principieel samengaan van pictura en poèsis is gericht
en dat uitmondt in een sterk op didaxis en moralisatie georiënteerde kunst-praktijk.
Van de Vennes dichtwerk, en dan vooral zijn Tafereel van de Belacchende Werelt,
blijkt daarbij een originele en verrassende variante van gevestigde literaire en
schilderkunstige tradities te zijn, die op een opmerkelijke wijze verschillende facetten
van de Nederlandse cultuur en samenleving uit de gouden eeuw belicht.
Van meet af aan wordt de bundel als een komische satire gepresenteerd. De
dichter gedraagt zich als een satiricus-didacticus en wijst (zoals Democritus) al
lachend de feilen in de wereld aan; hij laat zich hekelend uit over verschillende
aspecten van 's werelds handel en wandel en schrijft de lezer impliciet en expliciet
een aantal gedragsregels voor. De moralisatie spitst zich daarbij o.m. toe op de
omgang tussen verliefden en op de rol van de echtgenoten binnen het huwelijk.
Daarnaast komen nog andere onderwerpen ter sprake waarbij de na te volgen
houding steeds weer verband houdt met eerlijkheid, oprechtheid, eenvoud en
warsheid van alle schijn, of waarbij deze houding tegen praalzucht, lichtgelovigheid,
onmatigheid, spilzucht, bedrog en leeggangerij wordt afgezet. Bovendien vindt men
in de tekst bepaalde bijzonder uitgebreide en haast encyclopedische vormen van
'Weet-kunst' (b.v. de bargoense woordenlijst) die expliciet zijn bedoeld om de lezer
te waarschuwen voor mogelijk bedrog en die nadrukkelijk een ethos van de
werkzaamheid centraal stellen. In een aantal gevallen is de stof ontleend aan de
z.g. populaire ontspanningsliteratuur en werd deze nu aan de specifieke moralisatie
dienstbaar gemaakt.
De komische toon in de bundel komt o.m. tot stand door het veelvuldige gebruik
dat Van de Venne maakt van een groot aantal types en situaties die reeds lang
literair bestaansrecht hadden verworven en die meestal

1

Vgl. Emmens 1979, 190-208.
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in een kluchtige en/of vermakelijke en ontspannende context werden gepresenteerd.
Ik verwijs hierbij b.v. naar het optreden van de kwakzalver, het door deze charlatan
gehanteerde brabbeltaaltje, de scène met de snoevende koopman uit het Zuiden,
de marktroepen, de discussies over Jan Hennen of het motief van de strijd om de
broek. Tegelijk spelen ook de opmerkelijke spreukachtige glossen in dit opzicht een
belangrijke rol: vaak immers presenteren ze niet alleen een moraliserende maar
tegelijk ook een sterk komische en ironiserende tweede lektuur van de bundel.
Van de Venne heeft zijn satire gesitueerd op de Haagse kermis. Een kritiek op
het kermisgebeuren hoeft men hier niet meteen in te lezen. Veeleer heeft de
Hagenaar Van de Venne de kermis als hét jaarlijkse feestevenement in zijn woonstad
gememoreerd. De meikermis was immers een van overheidswege gestimuleerd en
beregeld gebeuren dat de naam en faam van de stad de nodige luister diende bij
te zetten; het optreden van de schutterij was in dit opzicht een onmisbaar onderdeel
van de festiviteiten. Voor de burger bood de kermis annex jaarmarkt de gelegenheid
bij uitstek om zich te ontspannen en kennis te maken met het ruimere aanbod van
een vrijere markteconomie; voor de jongeren was het de ontmoetingsplaats bij
uitstek van vrijers en vrijsters.
Door de Haagse kermis als setting voor zijn verhaal te gebruiken, heeft Van de
Venne in belangrijke mate de verisimilitudo, de herkenbaarheid en, in samenhang
daarmee, de didaxis van zijn werk verhoogd. Ook elders blijkt het verhaal op de
Haagse couleur locale en specifieke toestanden en gebeurtenissen in de hofstad
of in de toenmalige republiek te zijn gericht.
Van de Vennes verhaal wordt in dialoogvorm gepresenteerd - de dichter, of liever,
Ionck-Heer Reyn-Aert, geeft een aantal op de kermis afgeluisterde gesprekken weer
(een procédé dat ook voorkomt in Cats' Maechden-plicht - en leunt in dit opzicht
nauw aan bij het genre van het colloquium en, daarmee samenhangend, het
strijdgesprek en het debat. De wijze waarop valabele en minder terechte argumenten
tegen elkaar worden uitgespeeld, staat daarbij in eerste instantie ten dienste van
de didaxis. Daarnaast wordt de literaire vorm van de bundel in belangrijke mate
bepaald door de talloze, bijzonder opmerkelijke, spreukachtige notities die in de
marge aan de tekst werden toegevoegd. Ze bestaan uit al dan niet berijmde
bemerkingen die nu eens op een bekend spreekwoord zijn gebaseerd, dan weer
geheel van eigen vinding zijn en in de vorm van een spreuk worden weergegeven.
Sluiten deze randnotities in formeel opzicht aan bij de meer geleerde traditie van
de glossen, m.b.t. de inhoud bewandelen ze duidelijk een eigen en alleszins weinig
gebruikelijke weg. In nauwe aansluiting bij het eigenlijke tekstcorpus vervullen zij
diverse functies: niet alleen dragen zij bij tot de moraliserende didaxis, in vele
gevallen dienen zij ook de vermakelijkheid of demonstreren zij bij uitstek de loffelijke
eigenschappen en de diverse mogelijkheden van het Nederlands. De glossen sluiten
dan ook nauw aan bij het in de Belacchende Werelt veelvuldig gehanteerde taalspel:
de talloze stapelwoorden en neologismen, het gebruik van homonymie, de
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reeksen invectieven of de opeenstapeling van éénlettergrepige woorden zijn evenveel
demonstraties van het eigen poëtisch kunnen en van de rijkdom van de Nederlandse
taal. Het is in dit opzicht b.v. kenschetsend dat Van de Venne de ten tonele gevoerde
kermispersonages geregeld de aandacht laat vestigen op de taalact.
Met betrekking tot Van de Vennes publiek kan men stellen dat het werk van de
dichter zich zeker niet uitsluitend richt tot een kleine, hooggeplaatste en bijzonder
geleerde élite die oog had voor het veelvuldig gehanteerde taalspel zoals dit o.m.
aan de hand van de glossen werd gerealiseerd, maar ook tot een welgestelde,
koopkrachtige, in min of meerdere mate onderlegde burgerij. Dat Van de Venne
voor een gelaagd publiek schrijft, waarmee trouwens ook zijn voorkeur voor het
direct herkenbare samenhangt, wordt door hemzelf expliciet naar voren geschoven
en heeft wellicht te maken met de didactische gerichtheid van zijn dichtkunst.
Specifiek met betrekking tot de Belacchende Werelt kan dit publiek zelfs nog
nauwkeuriger worden omschreven. De bundel heeft vooral, hoewel zeker niet
uitsluitend, de kapitaalkrachtige burgerjeugd die net de huwbare leeftijd had bereikt
of die op het punt stond te trouwen, op het oog. Dit valt althans af te leiden uit het
in de 'Boeck-Sprake' afgebakende publiek en uit de talloze gesprekken en
commentaren die betrekking hebben op het verliefd zijn, op de gedragsregels die
daarbij in acht moeten worden genomen en op het in stand houden van een goede
verhouding tussen man en vrouw. Ook het arbeidsethos, zoals dit n.a.v. de
bedelaarsteksten wordt voorgehouden, kan met een dergelijk publiek worden
verbonden: de jongeren worden immers niet alleen gewaarschuwd voor mogelijke
bedrieglijke praktijken van bedelaars maar krijgen tevens, op het moment dat zij
actief aan het maatschappelijk leven zullen deelnemen, de waardenschaal van de
zeventiende-eeuwse stedelijk-burgerlijke cultuur voorgespiegeld.
In bepaalde literaire kringen is het oeuvre van Van de Venne goed ontvangen en
heeft de dichter tot op zekere hoogte zelfs als gangmaker gefungeerd. In 1623
typeerde Johannes Radermacher de debuterende schilder-dichter als 'een constich
schilder ende teeckenaer' en 'een natuerlyck goet pöeet'. Tien jaar later - het grootste
deel van Van de Vennes Haagse letterkundige oeuvre was toen reeds verschenen
- was de waardering er niet minder op geworden. In 1637 blijkt hij door 'sijn
roem-rijcke streken' en 'boert'ge Redens-konst' het 'groen-gevlochte Teken' van de
gevestigde en gewaardeerde poeta laureatus te hebben ontvangen. Het oeuvre
bevond zich blijkbaar minder in de periferie van het literaire leven dan later werd
aangenomen.
In Den Haag blijkt Van de Venne literair een actieve en stimulerende rol te hebben
gespeeld en onderhield hij nauwe contacten met dichtende tijd-genoten. De
drukker-uitgever Isaac Burchoorn, de toneelschrijvers Nootmans en Duirkant, en
verder nog Orisandt, Tribolet en De Worm dienen in dit opzicht te worden vermeld.
In de praktijk blijkt vooral het literaire werk en het fonds van de drukker-uitgever en
literator Burchoorn nauw
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aan te sluiten bij Van de Vennes letterkundige produktie. Een belangrijk deel van
het publikatiefonds van Burchoorn bestond uit edities van populaire, vermakelijke
ontspanningsliteratuur. Het is precies van deze soort literatuur dat Van de Venne
in zijn bundel graag gebruik heeft gemaakt. Daarnaast bracht Burchoorn allerhande
technieken uit het oeuvre van Van de Venne te pas in zijn eigen dichtbundels. Op
die manier bekleedt het literaire werk van Van de Venne en Burchoorn een aparte
plaats binnen de z.g. Hollandse realistische literatuur.
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Afbeeldingen
Afb.1: Ontwerptekening door A.van de Venne voor de titelgravure in het Tafereel van
de Belacchende Werelt (17,7 × 13,6 cm) (foto verz. Veste Coburg, inv.
Z2736-K66)
Afb.2: Rijmprent uitgegeven door C.Allard met verzen van C.Tiel. De gravure werd
vervaardigd door C.van Dalen naar het ontwerp van A.van de Venne (35,6 ×
50,2 cm; 40,8 × 50,3 cm) (Hollstein 1949-, dl.V, 105, nr.32) (foto
Rijksprentenkabinet Amsterdam)
Afb.3: Rijmprent uitgegeven door Abraham (I of III) van Waesberghe. De gravure
werd vervaardigd naar het ontwerp van A.van de Venne (19,4 × 28,4 cm; 23,3
× 28,4 cm) (Hollstein 1949-, dl.XXXV, 15, nr.7) (foto Rijksprentenkabinet
Amsterdam)
Afb.4: Rijmprent uitgegeven door Broer Jansz. in Den Haag. De gravure werd
vervaardigd door C. van Kittensteyn naar het ontwerp van A.van de Venne
(Hollstein 1949-, dl.IX, 249, nr.20) (27 × 35,3 cm) (foto Rijksprentenkbinet
Amsterdam)
Afb.5: Rijmprent uitgegeven door Rombout van de Hoeye te Amsterdam. De gravure
werd vervaardigd door C.Isac naar het ontwerp van A.van de Venne (Hollstein
1949-, dl.IX, 230, nr.31) (foto Bibliothèque Nationale Paris, sign. Tf 2, rés in-fol.,
p.22)
Afb.6: Plano uitgegeven door Pieter van de Venne c.s. en gedrukt door Isaac
Burchoorn in Den Haag. De verzen zijn van A. van de Venne. De gravure werd
vervaardigd naar A.van de Vennes ontwerp (Muller 1863-82, nr.1983 en Franken
1878, 85, nr.15) (40,8 × 29,9 cm) (foto Rijksprentenkabinet Amsterdam)
Afb.7: Gravure uit A.van de Vennes Tafereel van Sinne-mal (p.75) naar het ontwerp
van A.van de Venne (10,4 × 14 cm) (Hollstein 1949-, dl.XXXV, 150 en 153,
nr.452).
Afb.8: Fol.144ro uit het album amicorum Insignia atque Ornamenta optimorum

Adolescentum, Qui post acceptam Tilae rudem, Sempiternam nobis Diligentiae
et industriae Suae memoriam Reliquierunt (1555) van Johannes van Aelhuijsen
(16,2 × 20 cm) (foto Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Afb.9: Gravure uit A.van de Vennes Tafereel van Sinne-mal (p.111) naar het ontwerp
van A.van de Venne (10,3 × 13,7 cm) (Hollstein 1949-, dl.XXXV, 150 en 155,
nr.455).
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Afb.1: Ontwerptekening door A.van de Venne voor de titelgravure in het Tafereel van de
Belacchende Werelt (17,7 × 13,6 cm) (foto verz. Veste Coburg, inv. Z2736-K66)
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Afb.2: Rijmprent uitgegeven door C.Allard met verzen van C.Tiel. De gravure werd vervaardigd
door C.van Dalen naar het ontwerp van A.van de Venne (35,6 × 50,2 cm; 40,8 × 50,3 cm)
(Hollstein 1949-, dl.V, 105, nr.32) (foto Rijksprentenkabinet Amsterdam)
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Afb.3: Rijmprent uitgegeven door Abraham (I of III) van Waesberghe. De gravure werd
vervaardigd naar het ontwerp van A.van de Venne (19,4 × 28,4 cm; 23,3 × 28,4 cm) (Hollstein
1949-, dl.XXXV, 15, nr.7) (foto Rijksprentenkabinet Amsterdam)
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Afb.4: Rijmprent uitgegeven door Broer Jansz. in Den Haag. De gravure werd vervaardigd
door C. van Kittensteyn naar het ontwerp van A.van de Venne (Hollstein 1949-, dl.IX, 249,
nr.20) (27 × 35,3 cm) (foto Rijksprentenkabinet Amsterdam)
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Afb.5: Rijmprent uitgegeven door Rombout van de Hoeye te Amsterdam. De gravure werd
vervaardigd door C.Isac naar het ontwerp van A.van de Venne (Hollstein 1949-, dl.IX, 230,
nr.31) (foto Bibliothèque Nationale Paris, sign.Tf 2, rés in-fol., p.22)
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Afb.6: Plano uitgegeven door Pieter van de Venne c.s. en gedrukt door Isaac Burchoorn in
Den Haag. De verzen zijn van A. van de Venne. De gravure werd vervaardigd naar A. van
de Vennes ontwerp (Muller 1863-82, nr.1983 en Franken 1878, 85, nr.15) (40,8 × 29,9 cm)
(foto Rijksprentenkabinet Amsterdam)
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Afb.7: Gravure uit A. van de Vennes Tafereel van Sinne-mal (p.75) naar het ontwerp van
A. van de Venne (10,4 × 14 cm) (Hollstein 1949-, dl.XXXV, 150 en 153, nr.452).
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Afb.8: Fol.144r uit het album amicorum Insignia atque Ornamenta optimorum Adolescentum,
Qui post acceptam Tilae rudem, Sempiternam nobis Diligentiae et industriae Suae memoriam
Reliquierunt (1555) van Johaanes van Aelhuijsen (16,2 × 20 cm) (foto Koninklijke Bibliotheek
Den Haag)
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Afb.9: Gravure uit A. van de Vennes Tafereel van Sinne-mal (p.111) naar het ontwerp van
A. van de Venne (10,3 × 13,7 cm) (Hollstein 1949-, dl.XXXV, 150 en 155, nr.455).
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Personenregister
In dit register zijn ook de titels van anonieme werken (gepubliceerd voor 1800)
opgenomen. Naar Adriaen van de Venne wordt slechts verwezen voor zover zijn
naam met zijn ander dichtwerk en niet met de Belacchende Werelt in verband wordt
gebracht.
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Register op passages uit de Belacchende Werelt waarnaar in deel
III wordt verwezen
In dit register werden enkel die passages uit de Belacchende Werelt ondergebracht
waarnaar in deel III van onze studie expliciet wordt gerefereerd. De vetgedrukte
cijfers geven de pagina's in de Belacchende Werelt aan. De toevoegingen in cursief
verwijzen naar de verschillende onderdelen van het voorwerk of naar de begin- en
eindregel (resp. het begin- en eindvers) van de bladzijde uit de Belacchende Werelt.
Het cijfer of de cijferreeks geplaatst na de dubbele punt geven aan op welke
pagina('s) in deel III van onze studie de betrokken passage uit de Belacchende
Werelt werd aangehaald of besproken.
o

fol.[[†]]r (titelpagina)
r.1-10: 618
r.2-6: 619
r.2-9: 620
r.7: 621
r.8: 805-8
r.9: 621
o

fol.[[†]]v (Aen-Spraecke op de Voor-Tijtel)
titel: 599
v.1-2: 625
v.1-4: 624
v.3-12: 626
v.5-12: 721
v.5-24: 625
v.13-25: 627
v.24-5: 628
slotspreuk: 628
i.m.5: 626
o

fol[[†]2]r (titelprent)
titelprent: 619, 622-7, 630, 670, 721, 742, 745, 801, 850
o

fol.[†]3r (Voor-Beduydsel, r.1-20)
titel: 599
r.1: 616
r.1-20: 600
r.4-5: 615
r.5-7: 605, 612
r.5-8: 618
r.5-12: 609
r.7-8: 621
r.8: 615
r.9-12: 610
r.9-20: 602
r.12-20: 604
r.15-8: 605, 610
r.18-20: 614
i.m.3: 604, 806
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o

fol.[†]3v (Voor-Beduydsel, r.21-55)
r.21-25: 614
r.21-26: 604
r.21-55: 600, 602
r.25: 610
r.26-49: 605
r.50-55: 607
o

fol.[[†]4]r (Voor-Beduydsel, r.56-87)
r.56-61: 607
r.56-73: 602
r.56-87: 600
r.60-63: 612
v.65-73: 607
v.67: 610
v.69: 610
r.74-5: 610
r.74-83: 605
r.76-7: 614
r.78-9: 610
r.79: 645
r.82-3: 617
r.83-4: 675
r.83-5: 646
r.83-6: 612
i.m.1: 612
o

fol.[[†]4v (Voor-Beduydsel, r.88-122)
r.88-97: 614
r.88-107: 600
r.89: 624
r.94: 624
r.99-107: 613
r.100-1: 682
r.100-7: 644
r.101: 678
r.104: 645
r.107-22: 601
o

fol.[††]r (Voor-Beduydsel, r.123-57)
r.123: 600
r.123-38: 617
r.123-57: 601
r.139-40: 600
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r.146-8: 615, 821,823
r.148: 616
i.m.4: 823
o

fol.[††]v (Voor-Beduydsel, r.158-70)
v.158-170: 601
v.162: 821
v.167-8: 615
o

fol.[††]2r (Voor-Beduydsel, r.171-203)
r.171-4: 821
r.171-203: 601
r.175-6: 614
r.178-84: 614
r.185: 600, 615
r.185-8: 821
r.186: 645
r.189-92: 613
r.192: 610
v.195: 624
v.195-6: 615
r.197: 600
r.201-3: 615
i.m.1-2: 821
o

fol.[††]2v (Voor-Veduydsel, r.204-38)
r.204-5: 615
r.204-38: 601
r.207-9: 614
r.210-1: 616
r.211-8: 822
r.217-8: 807
r.228-38: 821
r.233-8: 615
o

fol.[††]3r (Voor-Beduydsel, r.239-69)
r.239-69: 601
r.244-7: 624
r.244-9: 614
r.251-7: 615
r.263-9: 613
r.264-6: 678
r.264-9: 644
r.266-8: 609
r.267-9: 819
r.269: 645
o

fol.[††]3v (Voor-Beduydsel, r.270-303)
r.270: 645
r.270-3: 644
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r.270-4: 613
r.270-82: 601, 819
r.275-7: 615
r.283-4: 600-1
r.283-303: 613, 601
r.286-8: 616, 744
r.288-90: 615
r.292-3: 608
r.293: 601
r.295: 600
r.297-9: 614
o

fol.[[††]4]r (Voor-Beduydsel, r.304-50)
r.304-42: 613
r.304-50: 601
r.305: 644
r.313-4: 819
r.340: 600
r.340-1: 744
r.343-8: 615
Ambrosiustekst: 599, 601, 614
zesregelig vers: 599, 601, 606
tweeregelig vers: 599, 601
o

fol.[[††]4]v (Boeck-Sprake)
titel: 599
v.1-20: 629
v.5-6: 630, 721
v.17: 630
v.17-8: 721
v.24: 631
v.24-6: 630
v.30-4: 630
v.32: 624
i.m.6: 630
p.1 (In-leydinge, v.1-16)
prozatekst: 599, 643, 645, 647, 717
v.7-8: 642
v.10: 642
p.2 (In-Leydinge, v.17-50)
v.31-2: 642
v.35-8: 642
v.48: 643
i.m.5: 643, 806
p.3 (In-leydinge, v.51-84)
v.56-8: 643
v.60: 643
v.67: 643
v.69-70: 682
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p.4 (In-leydinge, v.85-104)
v.89-90: 643
v.95: 717
v.95-6: 644
v.96: 621
p.5 (v.1-3)
gravure: 627, 670, 745
inleidende tekst: 605, 609, 619-20, 647
v.1-3: 634
p.6 (v.4-29)
v.4-29: 634
v.13-20: 685
v.16: 823
v.23: 727
i.m.1: 727
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i.m.4: 685, 823
i.m.5: 685
p.7 (v.30-56)
v.30-56: 634
v.39-40: 698
v.45-8: 698
v.52: 727
i.m.7: 727
p.8 (v.57-82)
v.57-82: 634
v.61-7: 727
v.73-82: 686
p.9 (v.83-112)
v.83-100: 686
v.83-112: 634
v.87-8: 728
i.m.1: 728
p.10 (v.113-40)
v.113-40: 634
v.129-31: 702
v.136-40: 702
i.m.4: 702
p.11 (v.141-68)
v.141-61: 731
v.141-64: 701
v.141-68: 634
i.m.1, 3-5: 731
p.12 (v.169-96)
v.169-96: 634
v.175: 683
v.185-91: 698
v.194: 698
i.m.4, 6: 698
p.13 (v.197-218)
v.197-218: 635
v.198: 682
v.201-4: 683
p.14 (v.219-44)
v.219-244: 635
v.221-4: 698
v.231: 682
p.15 (v.245-68)
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v.245-68: 635
v.257-68: 745
i.m.2: 824
i.m.5: 729
p.16 (v.269-96)
v.269-96: 635, 745
v.294-6: 728
p.17 (v.297-320)
v.297-320: 635, 745
v.302-4: 704
v.317-20: 698
p.18 (v.321-46)
v.321-46: 635, 745
p.19 (v.347-70)
v.347-70: 635, 745
v.348: 685
v.365-8: 723
i.m.3: 727
p.20 (v.371-94)
v.371-94: 635, 745
v.383-8: 729
v.391: 683
v.393-4: 729
i.m.3: 805
p.21 (v.395-420)
v.395-420: 635, 745
v.404: 684
v.406-12: 684
p.22 (v.421-44)
v.421-40: 745
v.421-44: 635
p.23 (v.445-72)
v.445-72: 635
v.451-2: 729
v.457-8: 685
i.m.1: 824
p.24 (v.473-500)
v.473-500: 635
v.481-3: 701
v.488-9: 701
v.491: 683
v.498-500: 709
p.25 (v.501-22)
v.501-22: 635
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v.517: 682
p.26 (v.523-48)
v.523-548: 635
v.537-8: 701
p.27 (v.549-74)
v.549-52: 726
v.549-74: 635
v.570-1: 701
p.28 (v.575-600)
v.575-600: 635
v.587-90: 701
p.29 (v.601-26)
v.601-26: 635
v.606: 693
v.611-2: 692
v.614-6: 693
v.618-9: 692
p.30 (v.627-52)
v.627-52: 635
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v.635-40: 715-6
v.648: 698
i.m.3: 714
i.m.4: 716
p.31 (v.653-78)
v.653-78: 635
v.656-60: 728
v.665: 824
v.675-6: 728
i.m.1-2: 823
i.m.3: 824
i.m.5: 728, 822
p.32 (v.679-704)
v.679-704: 635
v.690: 822
i.m.2: 822
p.33 (v.705-32)
v.705-32: 635
v.729-32: 686
p.34 (v.733-60)
v.733-6: 686
v.733-60: 635
v.743-4: 709
v.749-56: 728
i.m.1: 686
i.m.2: 822
i.m.3: 728
p.35 (v.761-88)
v.761-88: 635
v.777-8: 680
v.782: 680
p.36 (v.789-812)
v.789-812: 635
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v.4628-30: 802
v.4628-57: 638, 783
r.4641-57: 800
r.4655-6: 800
p.166 (r.4658-94)
r.4658-88: 800
r.4658-94: 638, 783
i.m.1: 801-2
p.167 (v.4695-736)
v.4695-736: 638, 783
v.4698: 801-2
v.4701: 818, 820
r.4703-36: 819
i.m.2: 820, 829
p.168 (r.4737-70)
r.4737-70: 638, 783, 819
p.169 (r.4771-830)
r.4771: 820
r.4771-830: 638, 783, 819
r.4772: 820, 829
v.4781-2: 820
i.m.1: 820-1, 824, 829
p.170 (v.4831-57)
v.4831-57: 638, 783
p.171 (v.4858-87)
v.4858-87: 638, 783
p.172 (v.4888-915)
v.4888-915: 638, 783
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v.4900-15: 785
p.173 (v.4916-45)
v.4916-30: 785
v.4916-45: 638, 783
v.4932: 785
p.174 (v.4946-75)
v.4946-51: 783
v.4946-75: 638
v.4949: 692
p.175 (v.4976-5001)
v.4976-5001: 638
v.4984-5001: 685
p.176 (v.5002-31)
v.5002-11: 685
v.5002-31: 638
v.5028-31: 761, 766
i.m.4: 683, 805
p.177 (v.5032-61)
v.5032-61: 638, 761, 766
v.5034: 683
v.5053-4: 768
p.178 (v.5062-91)
v.5062-91: 638, 761, 766
v.5079: 769
v.5090: 768
i.m.3-7: 769
p.179 (v.5092-121)
v.5092-113: 761, 766
v.5092-121: 638
v.5104-7: 768
p.180 (v.5122-49)
v.5122: 683
v.5122-49: 638
v.5128-49: 687
v.5136: 689
v.5148-9: 709
i.m.4, 9: 688
p.181 (v.5150-77)
v.5150-5: 709
v.5150-77: 638, 687
v.5172: 689
i.m.1, 9: 709
p.182 (v.5178-207)
v.5178-207: 638, 687
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v.5196-207: 782
i.m.6-7: 782
p.183 (v.5208-39)
v.5208-16: 782
v.5208-39: 638, 687
v.5238-9: 690
i.m.6: 689
i.m.8: 690
p.184 (v.5240-71)
v.5240-2: 690
v.5240-71: 638, 687
v.5244-55: 690
v.5246-7: 818
p.185 (v.5272-301)
v.5272-301: 638, 687
v.5274: 690
v.5278-84: 689
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901
v.5292-9: 690
v.5301: 690
i.m.2-3: 689 i.m.5: 691
p.186 (v.5302-23)
v.5302-3: 690
v.5302-23: 638, 687
v.5306-7: 690
v.5310: 690
i.m.1, 4: 690
p.187 (v.5324-53)
v.5324-9: 689
v.5324-53: 638, 687
v.5338-43: 690
p.188 (v.5354-81)
v.5354-81: 638, 687
v.5376-81: 738
i.m.6: 730
i.m.7: 730, 738
p.189 (v.5382-411)
v.5382-4: 738
v.5382-411: 638, 687
v.5396-405: 690
i.m.1:738
p.190 (v.5412-45)
v.5412-45: 638, 687
i.m.10: 690
p.191 (v.5446-75)
v.5446-75: 638, 687
v.5466-71: 690
p.192 (v.5476-503)
v.5476-503: 635, 687
v.5481-2: 689
v.5499-503: 689
i.m.2: 689
p.193 (v.5504-31)
v.5504-31: 638, 687
v.5506-9: 689
p.194 (v.5532-59)
v.5532-59: 638, 687
v.5540-3: 690
v.5551-9: 690
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p.195 (v.5560-87)
v.5560-87: 638, 687
v.5576-8: 691
v.5578-9: 783
p.196 (v.5588-617)
v.5588-93: 691
v.5588-617: 638, 687
v.5601-7: 690
p.197 (v.5618-45)
v.5618-9: 687
v.5618-45: 638
v.5636-45: 687
p.198 (v.5646-73)
v.5646-59: 687
v.5646-73: 638
v.5654-5: 688
v.5668-9: 693
v.5669-73: 731
i.m.5: 805
p.199 (v.5674-85)
v.5674-85: 638, 731
gravure: 627, 731
p.200 (v.5686-719)
v.5686-7: 731
v.5686-719: 638
v.5689-719: 731
v.5690-9: 732
v.5704-5: 732
v.5716-9: 732
p.201 (v.5720-53)
v.5720-31: 732
v.5720-53: 638, 731
v.5735: 732
v.5739: 732
v.5750-2: 732
i.m.4: 732
p.202 (v.5754-85)
v.5754-5: 731
v.5754-85: 638
i.m.1: 720
p.203 (v.5786-815)
v.5786-815: 638
v.5800-3: 732
v.5807-11: 730
i.m.1: 720
i.m.5: 730
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p.204 (v.5816-45)
v.5816-45: 638
i.m.5: 730
p.205 (v.5846-76)
v.5846-76: 638
v.5856-63: 708
p.206 (v.5877-905)
v.5877-905: 638
i.m.9: 823
p.207 (v.5906-35)
v.5906-35: 638
p.208 (v.5936-69)
v.5936-69: 638
p.209 (v.5970-99)
v.5970-99: 638
v.5979: 757
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902
v.5983: 757
v.5990: 756
v.5994: 756
p.210 (v.6000-19)
v.6000-11: 638
v.6012-9: 639
p.211 (v.6020-48)
v.6020-48: 639
v.6046-7: 757
p.212 (v.6049-77)
v.6049-77: 639
v.6057-8: 757-8
v.6061-77: 757
p.213 (v.6078-109)
v.6078-109: 639, 757
v.6089: 684
v.6097: 758
p.214 (v.6110-39)
v.6110-39: 639,757
v.6115: 684
v.6132-9: 684
i.m.6: 683-4
p.215 (v.6140-51)
v.6140-3: 684, 757
v.6140-51: 639
gravure: 627, 757, 760
p.216 (v.6 152-81)
v.6152-81: 639
r.6176: 760
r.6176-81: 759
p.217 (r.6182-221)
r.6182: 760
r.6182-217: 759
r.6182-221: 639
r.6188: 760
r.6194: 760
r.6200: 760
r.6206: 760
r.6212: 760
r.6218-21: 760
p.218 (v.6222-63)
v.6222-63: 639, 760
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p.219 (v.6264-305)
v.6264-305: 639, 760
p.220 (v.6306-41)
v.6306-19: 760
v.6306-41: 639
v.6325-41: 819
r.6326-9: 820
r.6326-41:761
r.6332: 620
i.m.1: 805
p.221 (r.6342-75)
r.6342-75: 639, 761, 819
r.6365: 818
p.222 (r.6376-403)
r.6376-403: 639, 761, 819
p.223 (r.6404-30)
r.6404: 818
r.6404-14: 761, 819
r.6404-30: 639
v.6419-20: 761
prozatekst: 761
p.224 (v.6431-62)
v.6431-62: 639
v.6459-62: 687
p.225 (v.6463-87)
v.6463-87: 639, 687
v.6483-6: 691
p.226 (v.6488-514)
v.6488-514: 639, 687
v.6489: 691
v.6497-8: 691
v.6509-11:688
i.m.4: 691
i.m.9: 688
p.227 (v.6515-42)
v.6515-42: 639, 687
v.6516-7: 704
v.6520-6: 688
i.m.5: 675
i.m.7: 688
p.228 (v.6543-71)
v.6543-71: 639, 687
v.6547-58: 688
v.6571: 688

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

i.m.2: 688
p.229 (v.6572-98)
v.6572-98: 639, 687
v.6583-92: 706
i.m.8: 705
i.m.9-10: 706
p.230 (v.6599-626)
v.6599-626: 639
v.6611-26: 680
p.231 (v.6627-60)
v.6627-50: 680
v.6627-60: 639
v.6651-60: 681
v.6655-6: 693
v.6655-60: 717, 719
v.6656-7: 687
p.232 (v.6661-90)
v.6661-90: 639, 681, 717, 719
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903
v.6662: 687
v.6663: 720
v.6666: 720
i.m.3-4: 720
p.233 (v.6691-702)
v.6691-702: 639, 681, 717, 719
gravure: 687, 719
v.6695-8: 850
v.6702: 687
i.m.1: 720
p.234 (v.6703-34)
v.6703-34: 639, 581, 717, 719
v.6715-8: 687
v.6721-2: 687
i.m.1:687
p.235 (v.6735-64)
v.6735-64: 639, 681, 717, 719
v.6763-4: 713
i.m.8: 720
p.236 (v.6765-96)
v.6765-87: 717, 719
v.6765-90: 681
v.6765-96: 639, 713
v.6783-6: 698
v.6791-6: 680
i.m.1: 713
i.m.5: 699
i.m.7: 699, 713
i.m.8: 699
p.237 (v.6797-826)
v.6797-802: 713
v.6797-826: 639, 680
v.6799-802: 698
v.6824-6: 723
i.m.1: 713
p.238 (v.6827-54)
v.6827-9: 723
v.6827-54: 639, 680
v.6831:723
v.6833-4: 727
p.239 (v.6855-82)
v.6855-82: 639, 680
v.6863: 727
v.6870-3: 693
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v.6870-82: 681
v.6875-7: 720
v.6875-8: 729
v.6875-82: 717, 719, 739
v.6882: 720, 729
p.240 (v.6883-914)
v.6883-90: 680
v.6883-910: 717, 719, 739
v.6883-914: 639, 681
v.6901-2: 729
v.6903-6: 720
v.6909-10: 729
i.m.7: 729, 739
i.m.10: 720, 729
i.m.11: 739
p.241 (v.6915-24)
v.6915-8: 729
v.6915-24: 639, 681
gravure: 627, 720, 729, 739
v.6921: 720
i.m.3: 720
p.242 (v.6925-49)
v.6925-49: 639, 681
v.6930-8: 769
i.m.3: 770
p.243 (v.6950-74)
v.6950-74: 639, 681
v.6951: 685
v.6967-74: 703
i.m.9-11: 703
p.244 (v.6975-7002)
v.6975-7002: 639, 681
v.6977-7002: 770
p.245 (v.7003-32)
v.7003-32: 639, 681, 770
p.246 (v.7033-60)
v.7033-60: 639, 681, 770
v.7055-6: 727
i.m.9: 727
p.247 (v.7061-86)
v.7061-86: 639, 681, 770
v.7078-9: 711
v.7079: 713
v.7083-4: 711,713
i.m.5: 713
i.m.7: 711, 713
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p.248 (v.7087-114)
v.7087-114: 639, 681, 770
v.7099: 682
p.249 (v.7115-38)
v.7115-38: 639, 681,770
v.7133-8: 771
v.7135: 772
p.250 (v.7139-68)
v.7139: 772
v.7139-68: 639, 681, 770-1
v.7145: 772
v.7157: 772
p.251 (v.7169-96)
v.7169-96 639, 681, 770-1
v.7173-6: 772
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904
v.7179-84: 772
i.m.1, 3: 772
p.252 (v.7197-228)
v.7197-228: 639, 681, 770-1
v.7201-9: 772
v.7215: 772
v.7217: 772
v.7228: 772
i.m.2: 772
p.253 (v.7229-60)
v.7229-60: 639, 681, 770-1
v.7245-6: 772
i.m.1, 2, 5: 772
p.254 (v.7261-92)
v.7261-76: 639, 771
v.7261-92: 681,770
v.7277-92: 640
p.255 (v.7293-324)
v.7293-324: 640, 681, 770
i.m.1: 805
p.256 (v.7325-58)
v.7325-58: 640, 681, 770
v.7329-58: 693
v.7331-2: 695
v.7335-7: 694
v.7335-43: 695
v.7341-8: 694
v.7347-9: 695
v.7351-8: 695
v.7357-8: 694
p.257 (v.7359-70)
v.7359: 694
v.7359-70: 640, 681, 693, 770
v.7361: 695
gravure: 694, 833
v.7363-4: 695, 833
v.7364: 691
v.7365-70: 695
p.258 (v.7371-404)
v.7371-8: 695
v.7371-404: 640, 681, 693, 770
v.7381-6: 695
v.7384: 696
v.7389: 695
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v.7393-404: 696
p.259 (v.7405-34)
v.7405-8: 693, 696
v.7405-34: 640, 681, 770
v.7417-22: 770
p.260 (v.7435-66)
v.7435-66: 640, 681, 770
p.261 (v.7467-96)
v.7467-96: 640, 681, 770
p.262 (v.7497-524)
v.7497-524: 640, 681, 770
p.263 (v.7525-56)
v.7525-56: 640, 681, 770
p.264 (v.7557-88)
v.7557-88: 640, 681, 770
i.m.7: 725
p.265 (v.7589-618)
v.7589-612: 640, 770
v.7589-618: 681
v.7597-8: 725
v.7617-8: 728
p.266 (v.7619-46)
v.7619-20: 728
v.7619-46: 640, 681
v.7642: 682
v.7643-4: 726
p.267 (v.7647-80)
v.7647-8: 728
v.7647-52: 699
v.7647-80: 640, 681
v.7648-52: 726
v.7668: 726
v.7668-71: 698
i.m.2: 699
i.m.5: 712
i.m.7: 726
p.268 (v.7681-712)
v.7681-712: 640, 681
v.7683-8: 706
i.m.1-2: 706
p.269 (v.7713-42)
v.7713-42: 640, 681
v.7735-40: 728
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p.270 (v.7743-72)
v.7743-55: 681
v.7743-72: 640
v.7751-3: 713
v.7756-72: 680
i.m.4: 713
p.271 (v.7773-84)
v.7773-84: 640, 680
gravure: 679
p.272 (v.7785-816)
v.7785-816: 640, 680
p.273 (v.7817-43)
v.7817-43: 640, 680
v.7818-24: 711
v.7822-4: 713
v.7829-43: 706
i.m.1-2: 711
i.m.3: 711, 713
i.m.8: 727

Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt

905
p.274 (v.7844-77)
v.7844-77: 640, 680, 706
v.7853-68: 713
v.7854-64: 698
i.m.3, 5: 699
i.m.6: 699, 713
p.275 (v.7878-906)
v.7878-906: 640, 680, 706
v.7881-4: 709
v.7881-8: 707
v.7893-6: 707
v.7897-900: 709
v.7898-900: 707
v.7903-6: 707
p.276 (v.7907-34)
v.7907-10: 707
v.7907-34: 640, 680, 706
v.7916-20: 708
v.7925-8: 708
v.7931-2: 708
v.7933-4: 707
i.m.1: 708
p.277 (v.7935-64)
v.7935-43: 707
v.7935-64: 640, 680, 706
v.7945-6: 708
p.278 (v.7965-95)
v.7965-95: 640, 680, 706
v.7973-88: 707
v.7990-5: 707
p.279 (v.7996-8021)
v.7996-8021: 640,680,706
v.8005-7: 726
i.m.4: 726
p.280 (v.8022-42)
v.8022-40: 640, 680, 706
v.8040: 728
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