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VONDSTEN & VERGEZICHTEN

Luceberts bewerking van Bredero’s Spaanse Brabander

Rob van der Zalm 
Universiteit van Amsterdam 
r.g.c.vanderzalm@uva.nl

Dat Lucebert na de oorlog een aantal maanden in Berlijn verbleef, kan 
iedereen weten die de biografie van Wim Hazeu uit 2018 gelezen heeft. Dat 
hij daar Meisterschüler bij het theatergezelschap van Bertolt Brecht was, en 
werkte aan een bewerking van Bredero’s Spaanse Brabander ook. Hazeu 
verwijst in een voetnoot naar negen kladblokvelletjes die zich zouden 
bevinden in het archief van de Lucebert Stichting (Hazeu 2018: 414).1 Sinds 
kort zijn die velletjes voor iedereen toegankelijk. Ze zijn gepubliceerd op 
de website van het project In reprise (inreprise.org). Naast de (opvoerings)
gegevens ván en documentatie bíj 99 andere belangwekkende en speelbare 
Nederlandse en Vlaamse toneelteksten, nemen ze daar op het moment een 
prominente plaats in. In dit artikel worden ze wat preciezer tegen het licht 
gehouden. Hoe pakte Lucebert de opdracht van Brecht aan? Welke conclusies 
kunnen we daaraan verbinden? En wat is de betekenis van deze vondst?

1 Brecht ontmoet Lucebert

In 1954 werd in Amsterdam van 20 tot 26 juni het 26ste internationale P.E.N.-
congres gehouden. Thema was ‘het experiment in de letteren’ en een van de 
vierhonderd gasten – uit 29 landen – was de Duitse toneelschrijver Bertolt 
Brecht. De aan het Oost-Duitse regime gelieerde Brecht werd tijdens dat 
P.E.N.-congres met argusogen bekeken en hield zich ook een beetje op de 
achtergrond (Daane 2008: 16-19, 25-28). Niemand kon weten dat hij op dat 

1 Behalve Hazeu (2018: 364-366, 382-383, 413-427) hebben ook Jos Joosten (1991-1992), Hans 
Olink (2000; 2010) en Peter Hofman (2006) zich in het verleden over Luceberts Berlijnse maanden 
gebogen. Hun weergaven komen in grote lijnen overeen en bevatten veel details en smakelijke 
wetenswaardigheden; op details spreken ze elkaar soms tegen. De reconstructie hieronder is 
op basis van voornamelijk deze vier bronnen geschreven.
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moment aan de vooravond van zijn definitieve, internationale doorbraak 
stond. Kort daarvoor was hij met zijn gezelschap, het Berliner Ensemble, 
naar een eigen theater aan de Schiffbauerdamm verhuisd en hij had van 
de Oost-Duitse regering een royaal budget tot zijn beschikking gekregen. 
Nog datzelfde jaar zou zijn Moeder Courage tijdens een internationaal 
festival in Parijs met de eerste prijs gehonoreerd worden; een jaar later 
zou ook zijn Kaukasische Kreidkreis daar lof en lauweren oogsten. Gevolg 
van dit succes was dat het Berliner Ensemble door steeds meer Europese 
steden werd uitgenodigd. Overal wilde men Brechts stukken zien en kennis 
maken met zijn manier van theater maken. En overal vond het gezelschap 
grote weerklank.

Tijdens dat P.E.N.-congres in Amsterdam vond er een ontmoeting plaats 
tussen deze Bertolt Brecht en Lucebert, die zich een paar maanden daarvoor 
tot Keizer der Vijftigers had laten kronen. Brecht, zelf ook dichter, had 
Luceberts bundel Apocrief / De analfabetische naam bij zich, had er ook 
in gelezen en hij stelde Lucebert voor om naar Berlijn te komen. Wat hij 
wilde was een aantal Meisterschüler om zich heen verzamelen: een select 

Afb. 1 De website van het project in reprise (inreprise.org).
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gezelschap van Europese kunstenaars en schrijvers, die mee konden draaien 
in het Berliner Ensemble, die een eigen bijdrage konden leveren, maar die zo 
ook kennis konden maken met het theater à la Brecht en zijn ‘wetenschap-
pelijke’, Marxistisch angehauchte methode verder over Europa konden 
verspreiden. Hoe hij bij Lucebert was uitgekomen is niet helemaal duidelijk. 
Een ‘romantische’ lezing luidt dat Brecht geïnspireerd was geraakt door het 
centrum van Amsterdam, dat hij als theater zag, met al die zeventiende-
eeuwse huizen. De communistische schrijver Theun de Vries zou hem 
vervolgens op de Spaanse Brabander van Bredero gewezen hebben, als 
geschikt, zeventiende-eeuws ‘volksstuk’. Bredero genoot in die jaren een 
steeds grotere populariteit en het stuk over de kale, Vlaamse jonker Jerolimo 
die de Amsterdammers laat geloven dat hij geld in overvloed heeft, was kort 
tevoren nog te zien geweest in de Nederlandse theaters (Van Stipriaan 2018: 
165-166). De Vries zou de naam van Lucebert genoemd hebben als de jonge 
dichter die dat stuk voor Brecht zou kunnen ‘modelleren’ (Daane 2008: 29-30; 
Van de Waarsenburg 1984: 105) Maar het zou ook kunnen dat het contact 
tussen Brecht en Lucebert via de fotografe Gerda Goedhart tot stand kwam. 
Zij werkte voor Brecht en nam hem gedurende zijn verblijf in Nederland op 
sleeptouw (Olink 2000: 9; Olink 2010: 18-19; Hazeu 2018: 365-366).

2 Lucebert vertrekt naar Oost-Berlijn

Meisterschüler bij Brecht, twee jaar onderdak in Berlijn, plus een royaal 
honorarium: daar had Lucebert – die in die tijd met vrouw en kinderen 
onder werkelijk behoeftige omstandigheden moest wonen en leven – wel 
oren naar. Het duurde even voordat Brecht alles had kunnen regelen en 
toestemming had gekregen van de Oost-Duitse autoriteiten, maar ruim 
een jaar na dat gesprek in Amsterdam, op 20 september 1955, kon het gezin 
Lucebert afreizen. ‘Keizer der vijftigers naar Oost-Berlijn’, kopte De Telegraaf: 
in het korte interview zegt Lucebert opmerkelijk genoeg dat hij hoopte te 
kunnen werken als decorschilder of fotograaf. Dit komt overigens overeen 
met de lezing van Gerda Goedhart (Olink 2010: 18-19).

Brecht zorgde goed voor zijn Nederlandse Meisterschüler en diens gezin. 
Er was een groot vijfkamerappartement voor hen beschikbaar en anders 
dan hun buren aan de Herthaplatz hoefden ze geen gebrek of kou te lijden. 
Brecht had ook zo zijn kanalen om luxe-artikelen uit West-Berlijn te laten 
halen. Lucebert woonde bijeenkomsten bij Brecht thuis bij, met regisseurs, 
vriendinnen, componisten, stagiaires en andere, voornamelijk Duitse 
Meisterschüler (Olink 2000: 9-10). Hij bezocht uiteraard voorstellingen 
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van het Berliner Ensemble, maar had ook toegang tot de repetities. Hij 
was diep onder de indruk van het geld en de middelen die Brecht ter 
beschikking stonden. Het feit dat men een jaar lang aan Het leven van 
Galilei had kunnen werken voordat het stuk in première ging, was vanuit 
Nederlands perspectief ongekend (Hazeu 2018: 415-416). Sinds de Tweede 
Wereldoorlog werd het professionele toneel hier weliswaar structureel 
gesubsidieerd, maar de repetitieperiode bleef meestal beperkt tot vier à 
zes weken.

In ruil voor al die gastvrijheid moest Lucebert natuurlijk een bijdrage 
leveren. Er werd afgesproken dat Lucebert inderdaad een bewerking van de 
Spaanse Brabander zou maken, zodat het stuk door het Berliner Ensemble 
op het repertoire kon worden genomen. Brecht stelde een werkplan voor 
hem op en Lucebert liet zijn eigen exemplaar van het stuk uit Nederland 
opsturen. Hij zou bij worden gestaan door een andere Meisterschüler, de toen 
vijfentwintigjarige theaterwetenschapper en schrijver Claus Küchenmeister, 
die al een aantal jaren aan Brechts gezelschap verbonden was (Hazeu 2018: 
414-415; Brokken 1978: 159).

De bewerking is nooit afgekomen. Küchenmeister herinnerde zich later 
dat het werk niet erg opschoot (Hofman 2006: 15). Als gezegd heeft Hazeu 
het in zijn biograf ie over negen kladblokvelletjes, aanwezig in het archief 
van Lucebert. Hij citeert ook de eerste vier regels (Hazeu 2018: 414):

’t is wel een fraaie stad, maar ’t volkje is zo vies
in brabant zijn de meeste mensen eksters
in kleding en manieren, dus naar de Spaanse mode
als kleine koninkjes of als zichtbare goden

Verder besteedt Hazeu geen aandacht aan Luceberts pogingen om de Spaanse 
Brabander – in de woorden van Theun de Vries – ‘te modelleren’.

3 Luceberts bewerking van Spaanse Brabander

Die negen kladblokvelletjes waar Hazeu over rept, blijken er in werkelijkheid 
twaalf te zijn: drie ongenummerde velletjes met de door Lucebert naar 
eigentijds Nederlands overgezette en wat ingekorte ‘Inhoudt van het spel’ 
plus de ‘namen van de speelende gesellen’; en dan negen genummerde 
velletjes met zijn versie van de eerste 178 verzen. Een preciezere blik op die 
twaalf velletjes levert de volgende bevindingen op.
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De ‘Inhoudt van het spel’ is door Lucebert in verkorte vorm naar eigen-
tijds Nederlands overgezet, in een heel regelmatig handschrift en zonder 
doorhalingen of correcties. Het lijkt erop dat hij dit gedeelte als afgerond 
beschouwde. Hij laat de eerste alinea (Bredero’s uiteenzetting over de 

Afb. 2 Luceberts bewerking van G.A. Bredero’s spaanse Brabander, p. 7. Archief Lucebert 
(Lucebert Stichting, Bergen).
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Spaanse herkomst van de verhaalstof) weg, maar neemt de weergave van 
de inhoud van het stuk vrij precies over, op wat zinnetjes na. Hier en daar 
sneuvelt zo een scène, maar ik heb niet de indruk dat dat ook betekent dat 
die scènes niet in zijn bewerking voor zouden komen. Zover was hij op dat 
moment nog niet en ook Bredero’s samenvatting was niet uitputtend.

Het lijkt erop dat Lucebert in ieder geval drie keer serieus naar die eerste 
178 verzen gekeken en eraan gewerkt heeft. Er is een basisversie (in zwarte 
inkt) die twee keer verbeterd en aangevuld is (eerst in zwart, dan in blauw). 
Sommige regels zijn duidelijk niet af en hier en daar lijkt Lucebert nog op 
zoek te zijn geweest naar een passende formulering of oplossing.

Lucebert zet Bredero’s verzen naar modern Nederlands om, waarbij 
hij de tekst vrij precies volgt. Hij maakt steeds dankbaar gebruik van de 
annotaties in zijn eigen, bewaard gebleven exemplaar uit de reeks Klassiek 
Letterkundig Pantheon (Zutphen: Thieme, 1934). De woordverklaringen 
van editeur F.A. Stoett neemt hij vaak letterlijk over. Het rijm gaat in deze 
voorlopige versie nogal eens verloren, en soms slaat hij een of meerdere regels 
over. Naar het eind, als Robbeknol op het toneel verschenen is, worden dat 
er steeds meer. Lucebert schrapt bijvoorbeeld een groot deel van de passage 
waarin Robbeknol uitweidt over zijn (zwarte) stiefvader (vss. 107-130). Die 
beschouwde hij blijkbaar als minder relevant of interessant.

Een aantal keer wijkt Lucebert wat verder van de tekst af en komt hij 
met een ‘vondst’.

Aan de passage 76-79

[…] Daar na, Joncker, so ist e schiet
Dat mijn Vaar, slimme Piet (ick seltje seggen met luttel woorden)
Uyt de Backers kooren sacken meer nam als hem toebehoorde.
jerolimo
Dat gebreck is heel ghemeen, ’tis de mannier van’t landt.

voegt hij een regel toe, daarbij spelend met de uitdrukking ‘’s lands wijs, 
’s lands eer’

[…] Maar daarna is ’t geschied
Dat mijn vader, slimme Piet, uit ’s bakkers zakken meel
Zo nu en dan wat meer nam dan zijn eigen deel
Jer.
Dat gebeurt wel meer. Dat is ’s lands wijs
Rob.
Maar ’s lands eer, mijnheer, komt daarbij schijnbaar in de knel
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En de passage 143-145

Verwondertje dan niet asje dit wel andere luy siet doen,
Die uyt liefden van haar konckebynen haar eygen kas bestelen,
En gheven’t een hope hoeren daarse moy weer mee spelen?

wordt bij Lucebert omgezet naar een sententia-achtig

Ja heer, ’t zijn alleen de armen die uit liefde moeten stelen
De rijken hebben immers reeds hun zakken vol als zij van liefde kwelen

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze negen velletjes over het geheel 
genomen een niet erg geïnspireerde indruk maken. Er staan een paar tref-
fende regels in, zoals 37-39:

Er zijn veel brave mensje in deze stad
Die in goed vertrouwen hun sier [?]
Laten bewaren door een mens als ik, een onbekende bankroetier

Maar soms ook ligt de rijmdwang er duimendik bovenop:

En ook in ’t huis van zijn meester stal hij wat los en vast [sic]
Zilveren lepels, bekers, vazen klokken, een eikehouten kast (138-139)

Een en ander roept vragen op over de werkwijze die Lucebert en Küchen-
meister in hun hoofd hadden. Was het de bedoeling dat Lucebert een 
vereenvoudigde versie in het Nederlands zou maken, ook voor Küchenmeister 
verstaanbaar, om die vervolgens – samen – naar het Duits over te zetten? 
Was Luceberts Duits daar goed genoeg voor? Lucebert gaf later overigens zelf 
aan dat Brecht ‘een Duits dichter’ van hem wilde maken (Brokken 1978: 159).

Belangrijk te weten bij dit alles is dat Lucebert intussen – door repetities 
bij te wonen – inzicht had gekregen in Brechts werkwijze. Hij sprak later 
bewonderend over de manier waarop Brecht in discussie ging met de an-
dere regisseurs van het ensemble en de spelers. Ook het driftig schrappen 
in de tekst en het zoeken naar (nog) betere varianten, noemt hij (Hazeu 
2018: 415-416). Theater als werk in uitvoering, en een continu zoeken 
naar de best mogelijke versie van een tekst. Zijn versie zou dus sowieso 
niet een def initieve ‘speeltekst’ zijn. Ook deze aanpak was – vanuit de 
Nederlandse context – op dat moment een novum. In dit verband is er 
nog een opmerkelijke aanwijzing, die Lucebert gelijk al aan het begin aan 
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zijn bewerking toevoegt, eentje die bewijst dat hem inderdaad iets anders 
dan een gewone vertaling voor ogen stond: bij de eerste twaalf verzen van 
Jerolimo’s openingsmonoloog staat aangegeven ‘na gesprek met hoeren’. 
Daar had hij, of hadden hij en Küchenmeister, blijkbaar over nagedacht. 

Afb. 3 Luceberts bewerking van G.A. Bredero’s Spaanse Brabander, p. 1. Archief 
Lucebert (Lucebert Stichting, Bergen).
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Dat zou betekenen dat deze beroemde openingswoorden pas in het tweede 
bedrijf zouden klinken.

4 Een onafgemaakte ‘modellering’

Verder dan deze 178 regels is Lucebert niet gekomen. Ergens in het begin van 
1956 werd hij gearresteerd terwijl hij foto’s aan het maken was bij een oud 
fabrieksterrein. Brecht is zijn referentie en dus komt hij vrij, maar een dag 
later laat hij Brecht weten dat hij en zijn gezin terug willen naar Amsterdam. 
Dat leidt tot een van Brechts fameuze woede-uitbarstingen, maar Lucebert 
houdt voet bij stuk (Hofman 2006: 16-17; Joosten 1991-1992: 28-29). Uit zijn 
brieven blijkt eerder al dat hij het slecht naar zijn zin heeft in het sombere 
en repressieve Oost-Berlijn en dat hij en zijn vrouw zich geregeld afvragen 
wat ze daar eigenlijk doen. In een interview met Jan Brokken, voor de Haagse 
Post, zegt hij er decennia later dit over: ‘Ik durfde in de toch veilige omgeving 
van Brecht nauwelijks een mond open te doen. Het waren benauwdheid, 
kortzichtigheid, gebrek aan moed en ook die typische vorm van Hollands 
provincialisme en wereldvreemdheid die maakten dat ik er niets opstak. 
Er viel daar heel wat te leren, maar ik zat daar maar alsmaar op mezelf 
teruggetrokken te mokken en uit te roepen hoe slecht de wereld daar wel 
was’ (Brokken 1978: 161-162). Op 24 februari arriveert Lucebert met zijn vrouw 
en kinderen weer in Nederland. Een klein half jaar later, op 14 augustus 
1956, overlijdt Brecht. Lucebert schrijft met Leo Peters (pseudoniem van 
Leo Klatser) een in memoriam in Litterair Paspoort (Lucebert & Peters 1957: 
26-28). Over een Duitse versie van Bredero’s Spaanse Brabander en Brechts 
plannen daarmee wordt niet gerept.

5 Het belang van deze vondst: Brecht wilde Bredero

De schamele 178 verzen zijn – vanuit de Nederlandse letterkunde of de 
Nederlandse theatergeschiedenis gezien – natuurlijk niet het belangrijkste 
van deze vondst. Wat belangrijk en opmerkelijk is, en wat iedere Neerlandicus 
en iedere Nederlandse theaterprofessional eigenlijk zou moeten weten, is 
dat Bertolt Brecht brood zag in de Spaanse Brabander. En misschien is het 
woord opmerkelijk hier eigenlijk helemaal niet op z’n plaats als je je realiseert 
hoezeer dat stuk, qua inhoud, in de buurt komt van Brechts allereerste 
grote succes, Die Dreigroschenoper, ook een bewerking van een stuk uit een 
andere theatercultuur (The Beggar’s Opera (1728) van John Gay (tekst) en 



 Guest (guest)

IP:  146.50.146.69

On: Thu, 23 Mar 2023 13:13:02

VAN DER ZALm  253

LUCEBERTS BEWERKING VAN BREDERO’S spA ANsE Br ABANdEr

Johann Christoph Pepusch (muziek). Ook hier de schone schijn die bedriegt, 
personages die zich anders voordoen dan ze zijn; een wereld van hoeren en 
oplichters. Brecht moet die verwantschap onmiddellijk hebben aangevoeld.

Het is achteraf zeer de vraag of die Berlijnse Spaanse Brabander er – gezien 
het overlijden van Brecht – ooit gekomen was. Maar voor de geschiedenis 
en de status van het Nederlandse theater en de Nederlandse toneelschrijf-
kunst is het een enorme gemiste kans. Je kunt je bijna niet voorstellen wat 
de gevolgen zouden zijn geweest als Bredero’s stuk inderdaad in 1956 in 
het Berlijnse Theater aan de Schiffbauerdamm in première was gegaan, 
gelardeerd met liederen, getoonzet door Paul Dessau of Hans Eisler (Weil 
was in 1950 overleden). Daarmee zou de naam Bredero voor altijd aan die 
van Bertolt Brecht gekoppeld zijn en dat zou zijn positie als Nederlands 
toneelschrijver – en daarmee die van de Nederlandse toneelschrijfkunst – 
zonder twijfel zeer ten goede zijn gekomen, ook internationaal.

6 Wie waagt zich aan de resterende 2057 verzen?

Als Lucebert en Brecht er destijds in geslaagd waren om een eigentijdse versie 
van de Spaanse Brabander te maken, zouden er in de afgelopen decennia 
zeker regisseurs geweest zijn die het stuk opnieuw tegen het licht hadden 
willen houden. Aan geschikte taalvirtuozen voor een omzetting naar 
eigentijds Nederlands geen gebrek. Ik durf er alle ‘quasten an men bienen’ 
om te verwedden dat Tom Lanoye of Ilja Leonard Pfeijffer zich graag voor 
dit karretje hadden willen laten spannen. Misschien kan dat alsnog en geeft 
iemand hun de kans de klus waar Lucebert ooit aan begon tot een goed 
einde te brengen. In de essaybundel In reprise. Tweeëntwintig Nederlandse 
en Vlaamse toneelstukken om opnieuw te bekijken laat Kees Vuyk overtuigend 
zien dat het stuk naadloos aansluit bij zaken waar wij ons ook nu nog mee 
bezig houden. Hij wijst op de verrassend hedendaagse argumenten in de 
gesprekken over het nut en nadeel van vreemdelingen in je stad, en over 
het wantrouwen van je eigen oordeel (Vuyk 2020: 259). Bij de afsluitende 
manifestatie van het project In reprise, in september 2021, vertrouwde de 
dramaturg Johan Reyniers zijn gehoor toe dat hij meer dan eens geprobeerd 
had de artistieke leiding van ita (Internationaal Theater Amsterdam) voor 
het stuk te interesseren. Tot nu toe zonder resultaat. Nog steeds dateert de 
laatste professionele voorstelling van de Spaanse Brabander uit seizoen 
1977/78. Dat is intussen al 45 jaar geleden. De cijfers voor de meeste van de 
99 andere toneelteksten op de website zijn niet veel gunstiger. Ook daar 
kan dus nog naar hartenlust in gegrasduind worden.
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