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Warenar is ontwikkeld met subsidie van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde te Leiden.

De samenstelling werd begeleid door een groep docenten uit het voortgezet on-
derwijs, studenten Nederlandse taal en cultuur en universitaire deskundigen. De
groep bestond uit: Marijke Blankman, Jan Bloemendal, Jan de Boer, Christianne
Custers, Saartje Dings, Aukje Frederiks, Arie Jan Gelderblom, Caroline Giesen,
Marijke Heijmans, Ine Huizing, Jeannette Koekman, Bram Maljaars, Susanne
Parren, Jaap Peters, Ilonka Reintjens, Fokko Ringeling, Mirjam Roos, Paulien
Sigmans, Laura Steenbakkers, Mieke B. Smits-Veldt, Thea Tigchelaar-Bors, 
Betsy Wormgoor en Angela Zengers. De samenstellers danken hen hartelijk voor
hun hulp en commentaar.

De reeks Tekst in Context is ontwikkeld voor het gebruik in de Tweede Fase. Met
behulp van aanpassingen in de dosering en de docering is de reeks op tal van ma-
nieren inzetbaar: zowel voor havo 4/5 als voor vwo 4/5/6, zowel voor klassi-
kale behandeling als voor zelfstudie, zowel voor integrale bestudering als voor ge-
deeltelijk gebruik, zowel voor kennismaking als voor toetsing met behulp van
vragen en opdrachten op verschillende niveaus (waarbij toegewerkt wordt naar
de eindtermen zoals geformuleerd door de Vakontwikkelgroep Nederlands).

Warenar is het zesde deel in de reeks Tekst in Context. Eerder verschenen:
1. Karel en Elegast (samenstelling: Hubert Slings)
2. Jacob van Maerlant (samenstelling: Ingrid Biesheuvel en Frits van Oostrom)
3. Reinaert de vos (samenstelling: Hubert Slings)
4. Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 (samenstelling: Marijke
Barend-van Haeften, Karel Bostoen, Lia van Gemert en Marijke Meijer
Drees)
5. Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800 (samenstelling: Karel
Bostoen, Marijke Barend-van Haeften, Mirjam Roos, Marijke Meijer Drees
en Lia van Gemert)
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stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-
nisch, door fotokopieën, opna men of enige
andere manier, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel
B Auteurswet  j het Besluit van 

juni , St.b. , zoals gewijzigd bij het
Besluit van  augustus , St.b.  en ar-
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bus , KB Hoofddorp). Voor het
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Geld en liefde in de Gouden Eeuw
Dit boek gaat over een beroemde 
komedie uit de Gouden Eeuw: Wa-
renar. Het toneelstuk ging in 1617 in
première bij de opening van een nieuw
theater in Amsterdam. Het was een
jaar eerder geschreven door de jonge
Amsterdammer Pieter Hooft, mis-
schien in samenwerking met zijn

vrienden Samuel Coster en Gerbrand
Bredero. Omdat alleen het auteur-
schap van Hooft zeker is, wordt hij in
dit boek steeds als auteur genoemd.

In dit toneelstuk draait alles om geld
en liefde. De vrek Warenar is de
hoofdpersoon; hij denkt alleen maar
aan zijn centen. Zijn knappe dochter
Klaartje is zwanger, maar weet niet van
wie. Ze proberen allebei hun geheim
te bewaren en dat leidt tot komische
misverstanden. Het verhaal speelt zich
af in het hartje van Amsterdam, een
heel herkenbaar decor voor de toe-
schouwers uit Hoofts tijd.

Taal en spelling
Nederlandse teksten uit de zeventiende
eeuw lijken wel een beetje op moderne
teksten, maar toch niet zoveel dat ze
gemakkelijk te begrijpen zijn. De spel-
ling wijkt af en ook veel woorden en
zinswendingen zijn anders dan in het
Nederlands van vandaag. In Warenar
komen er nog twee problemen bij.
Ten eerste is de tekst grotendeels ge-
schreven in een volksachtige taal. De
personages zijn gewone Amsterdam-
mers, die zich af en toe behoorlijk ste-
vig uitdrukken. Hooft nam veel dia-
lectachtige woorden en klanken op.
Ten tweede is de tekst, zoals bij zeven-
tiende-eeuws toneel gebruikelijk was,

VVoooorr  jjee  bbeeggiinntt……

Van Pieter Hooft zijn maar weinig afbeeldingen
bekend. Op dit schilderij van Michiel van Mie-
reveld uit 1629 is hij 48 jaar.
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op rijm. Om het leestempo te bevor-
deren is het toneelstuk hier vertaald in
modern Nederlands proza. Daarbij is
geprobeerd om het karakter van de
tekst te behouden. Voor de duidelijk-
heid zijn ook regieaanwijzingen toe-
gevoegd, iets wat men in de zeventien-
de eeuw meestal niet deed. De scène-
indeling uit Hoofts stuk is gehand-
haafd. Om een idee te geven van de
oorspronkelijke taal zijn in het tweede
bedrijf twee scènes in het zeventiende-
eeuws opgenomen.

De namen van de personages worden
steeds afgekort. Het zijn: Warenar
(W), zijn dienstmeid Reym (Re), hun
buurman Rijkert (Rij), zijn zus Geer-
truid (G) en haar zoon Ritsert (Ri).
Rijkert heeft een knecht, Lekker (L).
Verder treden twee dagloners op: de
kok Teeuwes (T) en de traiteur Casper
(C). Het koksmaatje en de dochter van
Warenar (Klaartje) hebben geen
spreektekst. In de proloog komen de
godinnen Mildheid (M) en Gierigheid
(G) aan het woord. Als het woord Wa-
renar cursief gedrukt is (Warenar),
wordt de titel van het toneelstuk be-
doeld, als het in romeinse letter is afge-
drukt (Warenar), gaat het om de
hoofdpersoon.

Opbouw van dit boek
Dit boek heeft vijf hoofdstukken, die
elk een bedrijf uit het toneelstuk be-
handelen. Ze worden voorafgegaan
door de inleiding Het doek gaat op,
waarin de situatie in de Amsterdamse
theaterwereld aan de orde komt en de
proloog van Warenar besproken
wordt.

Aan elk van de vijf bedrijven is een
thema gekoppeld. De contextgedeel-

ten geven steeds achtergrondinforma-
tie over het thema. Het eerste bedrijf,
Amsterdammers onder elkaar, gaat
over de algemene situatie in de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden
en over de gewoonten en gebruiken
bij een huwelijksaanzoek. Het tweede
bedrijf, Een huwelijk kan niet
droog gesloten worden, behandelt
de voorbereiding van een bruiloft in de
zeventiende eeuw en het sociale vraag-
stuk van rijkdom en armoede. In het
derde bedrijf, Lachen om Warenar,
staan de komische technieken in to-
neelstukken centraal, en in het vierde,
Hooft aan het werk, wordt ingegaan
op de kunstregels waar Hooft mee te
maken had. Hij verzon het toneelstuk
niet helemaal zelf, maar schreef een
creatieve bewerking van een komedie
uit de oudheid: Aulularia van Plautus.
Ter vergelijking is hier een gedeelte uit
Plautus’ Latijnse tekst vertaald. In het
vijfde bedrijf, Humor en moraal, ko-
men alle draden samen. Het gaat over
de afloop van het stuk zoals Hooft die
verzon en over de les voor de toe-
schouwers. In de scènes uit de toneel-
tekst en in de contextgedeelten zijn
belangrijke begrippen vet gedrukt. Als
het om begrippen gaat die maar één
keer voorkomen, worden ze direct uit-
gelegd. Begrippen die vaker voorko-
men, vind je terug op de Begrippen-
lijst achterin het boek. Daar kun je de
pagina opzoeken waar meer informatie
over het begrip staat. Een aantal loca-
ties in Amsterdam kun je terugvinden
op de kaart op p. 16-17.

Verwerking van de stof
Dit boek kan worden gebruikt bij Ne-
derlands, Literatuur, CKV, Klassieke
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talen en KCV. Achterin dit boek zijn
vragen en opdrachten opgenomen, ge-
rangschikt per hoofdstuk. Ze gaan
over de teksten, de afbeeldingen en de
opvoering van het toneelstuk. Ze zijn
bedoeld om verschillende vaardighe-
den te ontwikkelen. Een aantal vragen
en opdrachten toetst je begrip van de
toneeltekst en de toelichtingen, bij an-
dere moet je relevante achtergrondin-
formatie verzamelen en daarmee com-
mentaar leveren op de gebeurtenissen
in Warenar. Behalve uit dit boek zelf
kun je informatie halen uit de media-
theek of de bibliotheek of van internet.
Voor een aantal opdrachten moet je de
zeventiende-eeuwse cultuur vergelij-

ken met de hedendaagse of je juist inle-
ven in de personages, gewoonten en
gebruiken uit de Gouden Eeuw. Ook
de taak van de regisseur van een to-
neelstuk komt aan de orde.

Maak in overleg met je docent een
keuze uit de vragen en opdrachten en
spreek ook af hoe je de antwoorden in-
levert, bijvoorbeeld in een dossier. Bij
opdrachten met een G kun je in een
groep samenwerken. In Voor wie
meer wil weten is informatie opge-
nomen die van pas kan komen bij het
maken van een werkstuk over de Ne-
derlandse cultuur in de Gouden
Eeuw.
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Eind september 1617 werd in Amsterdam een nieuwe instelling geopend met de
trotse naam de Eerste Nederduitse Academie. De Academie – zoals de in-
stelling meestal genoemd werd – zetelde in een gebouw aan de Keizersgracht, dat
gekocht was door de arts en schrijver Coster. Hij was samen met zijn vrienden
Hooft en Bredero uit de rederijkerskamer De eglentier (De wilde roos) gestapt,
omdat ze daar niet genoeg ruimte voor hun ideeën kregen. De drie wilden het to-
neel en het onderwijs in Amsterdam vernieuwen. Behalve een theaterzaal her-
bergde de Academie ook een school voor hoger onderwijs. Er konden vakken
als wiskunde, geschiedenis, creatief schrijven, filosofie en toneelspelen gevolgd
worden, overigens alleen door mannen. De lessen waren niet in het Latijn, zoals
aan de Leidse universiteit, maar in het Nederlands. Een vooropleiding op de La-
tijnse school, de zeventiende-eeuwse variant van het gymnasium (eveneens al-
leen toegankelijk voor jongens), was dus niet nodig. Het Amsterdamse stadsbe-
stuur had toestemming voor het experiment verleend, op voorwaarde dat een
deel van de winst naar een liefdadigheidsinstelling zou gaan.

Artistieke burgers

Rederijkerskamers bestonden al sinds de
vijftiende eeuw. In de Nederlanden waren
ze vooral te vinden in de gewesten Vlaande-
ren, Brabant, Holland en Zeeland. Het wa-
ren literaire amateurverenigingen voor
mannen uit de betere milieus – je moest wel
wat geld voor je hobby over hebben. Aan-
vankelijk schreven de rederijkers gedichten
en toneelstukken voor eigen kring. Regelma-
tig waren er ook wedstrijden tegen kamers
uit andere steden en dorpen. Voor hun ver-
gaderingen en opvoeringen, alleen toegan-
kelijk voor leden, huurden de rederijkers een
lokaal van het stads- of het dorpsbestuur.
Amsterdam had twee kamers: De eglentier
(De wilde roos), bijgenaamd de Oude ka-
mer, omdat er vooral geboren en getogen

PROLOOG

Het doek gaat op

Het houten gebouw van de Nederduitse Acade-
mie aan de Amsterdamse Keizersgracht, tussen
de Runstraat en de Berenstraat.
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