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Een historische primeur was het, de opera van 
Bacchus, Ceres, Venus, ofliever Opera, ap de 
Zinspreuk, Zander Spys en Wyn, Kan geen Liefde 
zyn van Govert Bidloo (1649-1713) en lohan 
Schenck (1660-ca. 1720). Het is de eerste Neder
landse opera die ooit is opgevoerd, al is het 
niet de eerste opera die in Nederland ging. Die 
eer komt Lully's Isis toe: na de Parijse premiere 
in 1677 werd al in november van datzelfde jaar 
een Franstalige opvoering van het stuk in de 
Amsterdamse Schouwburg vertoond. De Opera, 
zander Spys en Wyn was zelfs niet de eerste 
Nederlandse opera. Hoe de naar Italiaans voor
beeld gemodelleerde Schenck-opera dan toch 
als eerste de schouwburg haalde is een verhaal 
apart. 

De allereerste N ederlandstalige opera was de in 
1680 deels uitgegeven De triorrifeerende min van 
Dirck Buysera en Carel Hacquart. Het stuk werd 
geschreven ter gelegenheid van de Vrede van 
Nijmegen (1678), maar het lukte Buysera niet 
de regenten van de Amsterdamse Schouwburg 
te overtuigen het stuk op te voeren. Opera werd 
gezien als een bedreiging voor het Nederlandstalige 
toneel dat sinds jaar en dag in de Schouwburg werd 
gespeeld. Dat was niet aileen een artistiek maar ook 
een filantropisch prableem, want de schouwburg
inkomsten werden voor een belangrijk deel aan het 
Weeshuis en het Oudemannenhuis doorgesluisd. 
Ook Theodora Strycker, die Italiaanse opera's wilde 
opvoeren, was niet in de Schouwburg toegelaten. 
Strycker he eft toen maar zelf een operatheater laten 
bouwen, aan de Leidsegracht, dat weliswaar bekijks 
uit het hele land trak maar binnen enkele jaren 
wegens financiele prablemen in 1682 moest sluiten. 
In 1683 mocht een Franse traep toch opera's in de 
schouwburg brengen, maar na een maand moesten 
ze alweer hun biezen pakken. Zo werd de introduc
tie van de opera in Amsterdam een uiterst moei
zame bevalling. Sommigen prabeerden het dan maar 
buiten de stadsgrenzen, zoals David Lingelbach die 
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in Buiksloot, aan de overkant van het U, een Neder
duytsche Opera stichtte. Van het geld dat hij aan de 
kerkeraad als morele afkoopsom beta aide werd een 
degelijke regenwaterbak getimmerd, die Buiksloot 
eeuwenlang heeft behoed voor uitdroging. 

CHIRURGIjN 
Met de komst in 1684 van Govert Bidloo als regent 
van de Amsterdamse Schouwburg veranderde er 
echter iets in het sobere, op het Franse classicisme 
gerichte beleid aldaar. Bidloo was een energieke 
man, die veel voor elkaar kreeg. Van beroep was hij 
chirurgijn, maar hij bracht het tot hoogleraar in de 
ontleedkunde aan de Leidse Universiteit, dankzij een 
kolossaal boekwerk van zijn hand met schitterende 
gravures naar tekeningen van Gerard de Lairesse, 
Anatomia humani corpus (1685). Ais bekroning van 
zijn medische loopbaan werd hij tot lijfarts benoemd 
van stadhouder-koning Willem III. Naast deze 
succesrijke professionele loopbaan schreefBidloo in 
zijn vrije tijd gedichten. Ais schouwburgregent wilde 
hij het spektakel terugbrengen uit de jaren '60, de 
tijd van Jan Vos: sensatietoneel met veel kunst- en 
vliegwerk. Hij bewerkte in 1685 onder meer het 
drama Faiiton van de door hem bewonderde Vondel 
tot een spektakelstuk, waarin Faeton in volle vlucht 
door de bliksem getroffen wordt. Bidloo voegde 
verder veel muziek, koren en dans toe. Het publiek 
vond het prachtig, maar de kritiek was niet mals: 
Bidloo zou Vondels stuk hebben verkracht, aldus 
kenners uit de hoek van het kunstgenootschap Nil 
Volentibus Arduum. Emmers stront in de vorm van 
schimpdichten en pamfletten werden over Bidloo 
uitgestort. Zo Ie zen we bijvoorbeeld in de Neder
duitse en Latijnse keurdigten (1710): 

Wie kan 't Tonee! zoo braaf stoffeeren, 
Met danserij in oveTJJloed, 
Gesang, gespeel en Poppe-kleeren, 
In 't heerlijk spel van Faifton? 
Dat hy weI rabraakt met die prullen, 
Met twaleJ tekens en een zon, 
En wat meer 't kinderoog kan vullen. 
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Dat laatste sloeg Op een tussenspel dat Bidloo had 
ingelast, waarin met schitterende lichtverschijnse
len het paleis van Apollo te zien was, de Zonnegod 
met de twaalf zonnetekenen. Vondels meesterwerk 
geradbraakt! 

Nochtans heeJt hij veellofbehaalt 
Bij 't graauw, bij pluggen en bij zotten, 
Ook is zijn komst wei ruym betaalt, 
Door 't klucht-spel van de Laberlotten. 

Dat was niet aardig: met het grauw is natuurlijk het 
plebs bedoeld. pluggen zijn onbehouwen lummels 
en labourlotten waren bekkensnijders. een straat
bende die in die jaren Amsterdam onveilig maakte. 
Bidloo yond het allemaal niet Ie uk en sloeg terug 
op oudejaarsavond met een hekelspel over Midas, 
Koning Onverstand. waarin hij zijn tegenstanders voor 
gek zette. Dat leverde natuurlijk nog meer stront op. 

WIjNDRINKERS EN LANDBOUWERS 
Bidloo ging echter onverdroten door op de door hem 
ingeslagen weg en kwam eerst met een zangspel 
Ariadne. waarvan niets meer bekend is. en vervol
gens met een he use Nederlandse Opera, zonder Spys 
en Wyn (1686). De Amsterdamse gambist Johan 
Schenck componeerde er de muziek voor. waarvan 
hij een selectie uitgaf onder de titel Bacchus, Ceres, 
Venus. De opera was een succes: hij werd twaalfkeer 
opgevoerd. Maar ook hier oogstte Bidloo spotternij: 

Wilt gij een Op'ra zien van zuipen, zwelgen, brassen, 
Vol Bachenaal-spel, en baldaadige grimassen? 
Gij vindt het alderbest in Bidloos huis verbeeld 
Daar hij voor Bacchus en zijn WijJ voor Venus speelt. 

Het draait in de opera allemaal om Venus. van wie 
de Romeinse blijspeldichter Terentius had gezegd 
dat zij zou bevriezen zonder het gezelschap van 
de wijngod Bacchus en Ceres. de godin van de 
vruchtbaarheid (Sine Cerere et Baccho friget Venus). 
Kunstenaars als Goltzius en Rubens hadden dit 

thema al verbeeld. met veel weelderig bloot, maar nu 
zou het dan op het toneel te zien zijn. en te horen! 
Bidloo stelt het zo voor dat Bacchus en Ceres zich 
van Venus hebben afgekeerd. om uiteenlopende 
redenen. Zij drukken hun volgelingen - wijndrinkers 
en landbouwers - op het hart de lief de af te zweren. 
Deze verstoring van de natuurlijke orde der dingen 
trekt de aandacht van Jupiter. die zijn bode Mercu
rius naar de aarde stuurt om Bacchus en Ceres tot 
rede te brengen. Daar hebben ze een groot deel van 
de opera voor no dig. maar uiteindelijk lukt het en 
zijn de vreugdezangen niet van de lucht. 

SEKSGODIN 
Wat op ons de indruk maakt van een flauw mytho
logisch verhaaltje. moet in de zeventiende eeuw voor 
menigeen over the top zijn geweest. Er zal overvloe
dig naakt in te zien geweest zijn. in elk geval van 
seksgodin Venus. Dat was vaker vertoond. maar 
meestal door mannen. In 1658 was er op de Schouw
burg bijvoorbeeld een tafelspel opgevoerd. ook met 
Venus en Bacchus. waarin acteur Jan Meerhuysen 
Venus speelde. Hij deed dat zo knap en zijn eva
kostuum was zo realistisch dat men zei dat men 
hem moest betasten om het verschil met een echte 
vrouw te kunnen vaststellen. Maar nu dus de naakte 
Venus door een echte actrice. een zangeres! 
Bidloo heeft de zuippartijen van Bacchus en zijn ge
volg plastisch uitgebeeld. onder meer met een dans 
van de dronken bacchant Botrys. Diens oude makker 
Silenus nodigt hem er zingend toe uit, omdat hij 
zelf niet meer op zijn voeten kan staan. Dat zulks 
diepe indruk he eft gemaakt. blijkt later wanneer we 
Silenus' lied terugvinden in het blijspel De bruilqft 
van Kloris en Roo~e (1707). Het wordt daar als een 
vrolijk drinklied aangeheven. Bidloo had in Schenck 
de ideale componist aangetrokken. die niet alleen 
bucolische grollen in muziek kon vertalen maar 
ook prachtige aria's voor de diepbedroefde Venus 
schreef In een voorspel wordt de rol van muziek 
en dans benadrukt. Eerst treedt een allegorische 
Dichtkunde op die verklaart iets nieuws te hebben 
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geschreven. waarna Maatzang (zoals de.m~.ziek in 
het mooie puristische Nederlands van dIe tlJd werd 
genoemd) en Danskunst beloven van harte mee te 
zullen werken om er iets moois van te maken. 

)OHAN SCHENCK .. 
Van dit alles is Bidloos libretto bewaard en 28 ana s 
in een selectie van Schenck zelf. voor zangstem en 
continuo door hemzelf uitgegeven bij de erven van 
Paulus Matthijs in Amsterdam (1687). Dat lijkt heel 
wat, maar er is ook erg veel weg: de nodige aria' ~ 
en verder alle recitatieven en instrumentale muzlek, 
inc1usief de dansen. Dat er recitatieven zijn geweest 
valt niet te bewijzen. maar het is erg waarschijnli~~ 
wanneer we het libretto bestuderen en het vergel~
ken met de opera's van Lully. die in Schencks tijd 
zo populair waren in Amsterdam en waarnaar de 
componist zich lijkt te hebben ger:cht. " 
Om een idee te geven van de muzlkale nJkdom van 
deze opera hebben we voor de voorstelling in het 
Festival de verloren gegane muziek voor een deel ge~ 
reconstrueerd. De ouverture en de dansen komen Ult 
Schencks bundel Scherzi musicali (Amsterdam 1698) 
voor gamba en continuo. Een team van arrangeurs 
bestaande uit Pieter-Jan Belder. Johannes Boer. 
Saskia Coolen en ondergetekende hebben ze om
gewerkt voor een bezetting zoals die ongeveer ~oet 
zijn geweest aan de Amsterdamse Sch.~u:vburg 111 de 
jaren 1680: een ensemble van een dozlJn l~strumen
talisten. waaronder in elk geval een klavwmbel en 
een fagot. " 
Voor de Dans van Landlieden kozen we blJvoorbeeld 
een vierkante bourree. voor de Dans van Satyrs een 
wilde gigue en voor Ceres' offermuziek een verstil
de sarabande. Een dans. een Ballet van Baggus. 
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zijn nu gezet voor twee bovenstemmen en een bas. 
zoals ook schouwburgcomponisten als Servaas de 
Konink en Hendrik Anders dat de den. Een tour 
deforce was de ouverture. ofWel het Voorgaa~.de 
Maatgespel zoals Bidloo het uitdrukte: daarblJ bleek 
de door ons gekozen ouverture voor gamba solo een 
heuse vierstemmige fuga te herbergen! 
Enkele recitatieven heb ik opnieuw gecomponeerd 
met behulp van soortgelijke stukken uit Sche?cks , 
zetting van het Hooglied. berijmd en uitgebreld 
door M. Gargon (1696). Waar dat volgens Bidloos 
aanwijzingen nodig is. hebben we enkele gezangen 
meerstemmig bewerkt. bijvoorbeeld wanneer een 
koor van bacchanten en menaden een herhaling 
meezingt. De muziek van het onmisbare slotkoor 
ontbreekt. We hebben de betreffende tekst gezet 
op een passend lied uit Schencks Konink~ke harp
zangen (1694). Zo geeft onze reconstructle meteen 
een dwarsdoorsnee van het werk van deze begaafde 
Nederlandse componist. die tot nu toe vooral als een 
uitzonderlijk gambist bekend was. II 
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jOHAN SCHENCK: 

BACCHUS, CERES EN VENUS 

Semi-scenisch, regie: Marc Krone 

Camerata Trajectina 

zo 27 augustus, 13.00 uur, Vredenburg I 
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komt uit de bundel Boerenlieties (ca. 1700) en bleek 
erg geschikt voor Bacchus' luidruchtig~ opkomst. 
Mercurius daalt uit de hemel op een vhegensvlug 
capriccio en Venus op een gracieuze prelude. muziek 
die indertijd het geknars van de katrollen moest 
overstemmen van de lift waarin het vervoer van en 
naar de hemel plaatshad. Al deze muziekstukken 


