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Toen de Groningsche Faculteit der Bespiegelende Wijsbegeerte en Fraaie Letteren in het jaar 1856 als academische
prijsvraag eene aesthetische critiek over den dramatischen arbeid
van Gerbrand Adriaensz. Bredero uitschreef, ontvingik
do eerste aanleiding tot het ontwerpen der bladzijden, welke ik
U thans met eerbiedige hoogachting toewijd. Mocht de gunstige uitspraak dier Faculteit over mime ingezonden proeve
van beantwoording mijn werk reeds overvloedig kronen, meer
nog werd ik beloond door de heusche ontvangst en de vereerende kennismaking met zoovele edele en welwillende mannen van wetenschap en genie.
Reeds toen werd mu de aanmoedigende raad geschonken
mijn arbeid door den druk algemeen te maken. Terwijl ik
dozer aanmoediging, misschien wat al to spoedig, gehoor
leende, kwamen de uitstekende wenken van Prof. Jo n c kb 100 t mij do uitvoering van 't ondernomen plan mogelijk
maken. Ik mocht mij eon tal van kostelijke opmerkingen ten
nutte maken, welke de leemten van mijn werk, althans bij
trouwe behartiging, voor eon deel beloofden weg to zullen
nemen. Dat mijn, dus gewijzigde, arbeid eerst thans het licht
ziet, zal door U wellicht goedgunstig verschoond worden, daar
the U bekend is, hoe de bezorging dozer bladzijden te midden
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van andere, mij even ernstig ter harte gaande, studien moest
geschieden.
Vergun mij thans, na U eenigermate van de lotgevallen
mijns werks rekenschap to hebben gegeven, met levendig genoegen en warme dankbaarheid to belijden, dat bij de toepassing van 't b e g i n s e 1, 't Welk dezen geheelen arbeid
leidde, mij geen treffelijker voorbeeld, geen nuttiger raad,
geen wenschelijker leering ten dienste stond, dan die ik ontleenen mocht aan uwe uitgaaf van V on d e 1 's Werken, in
verband gebracht met zijn Leven.
Dat de arbeid van den kunstenaar met den innigsten band
aan zijn geheele leven, aan de plaats en den tijd zijner geboorte, aan de ontwikkeling van zijn geest verknocht is, zal
ik voor U niet behoeven to staven. Toen mij aanleiding gegeven werd de werken van een veelgeprezen en veelgelaakten
dichter ter bearbeiding to kiezen, vermoedde ik weinig, hoe
bezwaarlijk dit beginsel bij een oordeel over zijn talent tot
volledige toepassing zou kunnen geraken. In stede van gedurende

zijn leven met geringschatting to worden miskend, begint de
miskenning van Gerbrand Adriaensz. Bredero's kunstenaarswaarde eerst, nadat bijna eene halve eeuw Binds zijn
vroegtijdigen dood verloopen is. Werd de kunstenaar vergeten,
't verklaart zich dan lichtelijk, hoe er heden voor het misschien veel to gering tal lezers zijner werken slechts weinige
bijzonderheden omtrent zijn leven bewaard zijn. 't Was onder
de nasporing dier bijzonderheden, dat ik bij het ter hand nemen
Uwer uitgaaf van V o n d e 1's werken, menig belangrijke vingerwijzing ontving, die mij over het leven en de ontwikkeling van het Amsterdam uit het tweede tiental jaren der
zeventiende eeuw ruimer en vaster blik vergunde.
Terwijl ik op enkele plaatsen de vrijheid gebruikte, bij een
verouderd woord des dichters eene vertaling op to geven,
welke ik bijna zonder uitzondering aan het door mij hooggeschatte „ Woordenboelc op de Gedichten van G. Az. Bredero" 1)
des Heeren A. C. 0 u d e m a n s ontleende, vergunde ik mu
1) Negende deel der Nieuwe Reeks van werken van de Maats. der Ned.
Letterkunde to Leiden. 1857.
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nog eene andere vrijheid, waarover ik het stilzwijgen niet
geheel bewaren mag.
Roerde ik reeds eene miskenning van den blijhartigen
en schertsgragen dichter aan, 't was, omdat bij mij de overtuiging leeft, dat hem w a a r a c h t i g t a 1 e n t moet worden
toegekend, 't was, omdat in deze bladzijden een pleidooi
tegen die miskenning zal worden gewaagd. Zoo heb ik op
dezelfde wijze in mijn Eerste Boek, mij herhaalde reizen door
eene vast gevestigde overtuiging doen verleiden, om met
onverbloemde bewondering van een talent to spreken, 't welk
eerst in mijn Tweede en Derde Boek zou gewogen worden.
Misschien mag er eenige verontwaardiging trillen in do vingeren van hen, die de werken van eon grooten Hollandschen
Blijspeldichter uit het stof eener bijkans tweehonderdjarige
vergetelheid opdelven.
Wat hiervan zij, vergun mij U aan het hier toepasselijk
woord van Sir E d w a r d B u 1 w e r L y t t o n to herinneren : -,, Can I say any thing more effectually to prove, that an author
never shows half so much ingenuity as in making out the
best possible case for his own performance ?"
UTRECHT,

18 van Wijnmaand 1858.

VOORREDE TOT DEN TWEEDEN DRUK.

Be uiterst moeilijke tack, om eon work mijner studiejaren
aan de academie to Utrecht in 1857 en 1858 to hernieuwen
naar de eischen der wetenschap van heden (1888), heb ik
met aarzeling op mij genomen. Daar er d e r t i g jaren verloopen zijn, is er veel veranderd ook ten opzichte van dit onderwerp: Bredero en zijn dramatische arbeid.
Ik heb het leven van den dichter geheel herschreven, en
veel van de vroegere I 1 e i d i n g weggelaten, wat nu overbodig scheen.
Ik hoop, dat dit book in zijn nieuwen vorm even groote
heuschheid zal ontmoeten als het oude in 1859.
JAN TEN BRINK.
LEIDEN,
December 1887.
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EERSTE BOEK.

GERBRAND ADRIAENSZ. BREDER

,,Le siècle fait les hommes, les hommes
font le siècle."
BUNGENER.

EERSTE HOOFDSTUK.
2nleidis^.g.

I.
,,De afgunstighe onwetenheyt, — ghelyck se
altijt ghetracht heeft de kunstrykste menschen,
waer onder met goeden rechte ghetelt behoort
to worden, ende van alle verstandighe luyden
oock gheacht wort onsen GARBRANDT ADRIAENZ
BREDERO, in kleen-achtinghe to brenghen, pooght de vermakelycke Poesie by de Hollanderen, die door taels ryckdom, kortheyt en cieraet, al wat bedenckelijck is, konnen uitspreken,
leelijck to makeii."
SAMUEL COSTER.

De Nederlandsche natie mag op eon ontelbaar heir van
rappe vertalers Bogen, die sinds het midden der zeventiende
eeuw vooral het Fransche, later ook het Duitsche drama
hebben vertolkt. Ze zou or aanleiding in hebben kunnen vinden, om den naam van den oorspronkelijken blijspel dichter
in hooge eer to houden.
Met Gerbrand Adriaensz. Bredero, zeker de oorspronkelijkste, en, naar mijne overtuiging, de geniaalste van
alle Nederlandsche blijspeldichters, is dit, na langdurige geringschatting, dan ook eindelijk het geval geworden.
Zijne vaderstad en tijdgenooten deden hem aanvankelijk recht.
Met welgevallen door den gullen R o e m e r V i s s c h or ten
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zijnent ontvangen, — ik beloof op eon en ander spoedig to
zullen terugkomen, — word zijn ontwakend talent geleid en
geschraagd door T e s s 01 s c h a's vriendelijken raad, toegejuicht en erkend door zijn kunstbroeder H o o ft. H e i n s i u s
en S c r i v e r i u s droegen hem eene hartelijke vriendschap toe.
De Zweedsche Gezant bij „de Hoogmoghende Heeren", Jacob
v an D ij c k achtte het zich eene eer, de opdracht van twee
zijner uitstekendste blijspelen to aanvaarden. H u i g d e G r o o t
vond het levendigste genoegen in eon onderhoud met den
talentvollen jongeling. D r. Samuel Coster stond hem
steeds met groote warmte ter zijde, en, toen eon vroege
dood hem wegnam, schreef J o o s t v an d e n V on d 01 zijn
grafschrift.
De Rederijkers ,,In L i e f d e b 1 o e y e n d e" bewonderden
hem als hun ijverigsten, geestrijksten brooder. Hot vertoonen
van zijne stukken had gedurende het korte tijdsgewricht van
den tweeden Juli 1615 tot April 1616, — „'t welck minder
is als thien achter een vo]ghende maenden," is C o s t e i s opmerking — de voor die dagen allerbelangrijkste sour van
moor dan tweeduizend gulden opgebracht. — De compagnie
der Amsterdamsche burgervendelen, in wier midden hij de
altijd lustige, en voor die dagen zeer verdienstelijke dischgenoot was, die nimmer tegen eene hooge fluit met tintelenden
wijn of boordevollen drinkhoorn met schuimend bier opzag, had
hem de uitstekende eer van 't Vaandrigschap waardig gekeurd. Do Amsterdammers ontvingen zijne kluchten met uitbundige
toejuiching. Zoo dikwijls, boven de kleine Vleeschhal in de
Nes, de „Oude Kamer" zijne „Luce 11 e", zijn „S y m e n
sonder Soeticheyt" of zijn „Moortje" voor de dicht
opeengepakte toeschouwers vertoonde, of de „eerste Duytsche
Academie" op de Keizersgracht tusschen do Run- en Berestraten zijn „Molenaar" of zijn „Spaanschen Braband e r" deed optreden, weergalmden de wanden van 't schaterlachen, 't bravojuichen en 't handgeklap.
Van alle die glorie is voor hem bij 't nageslacht aanvankelijk weinig over. Na zijn dood bleven zijne stukken nog
eene halve eeuw op het Amsterdamsche tooneel. Bij den
steeds machtiger invloed van den Franschen classieken smaak
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word hij in de achttiende eeuw geheel vergeten en verguisd.
Ook in de eerste helft dozer eeuw word zijn naam met zeer
hooge afkeuring uitgesproken. B a k h u i z en v an den Brink
bracht daar verandering in, door zijne bekende critiek op het
proefschrift van den student M. Do Vries (1843). In 1866
schreef de Letterkundige Faculteit der Groningsche Academie
eene prijsvraag uit over Bredero e n z ij n e w e r k e n, de
eerste aanleiding tot het schrijven van dit book in zijn vroegeren vorm.
Sedert 1843 wijzigde zich de mooning aangaande B rode r 0's
beteekenis. Snellaert, Alberdingk Thijm, Van Vloten, Van Lennep, Hofdijk, Jonckbloet spraken met
geestdrift over zijn merkwaardig talent. A. C. 0 u d e m a n s Sen.
schreef eon „Woo r d e n b o e k" op zijne gedichten (1857), en
gaf het „M o or t j e" uit (1859). Ye r w ij s volgde dat voorbeeld met den „Spaanschen Brabander" (1867). De
hoogleeraar Dr. H. E. Molt z e r schreef in 1880 in de derde
aflevering zijner „S t u di en on S c hots on" eene verhandeling
over „B r e d e r o's L i e d t b o e c k". In 1884 schonk do hoer
J. H. W. U n g or ons cone zeer noodige „B i b 1 i o g r a p h i e"
van Bredero.
Het jaar 1885 — de maand Maart — was voor de vereerders van Bredero hoogst belangrijk. In de hoofdstad word
het driehonderdjarig jubile zijner geboorte gevierd. Het
„M 00 r t j e" word voortreffelijk op den stads-schouwburg gespeeld. Eene nieuwe uitgaaf zijner werken word door Gebr.
Binger ondernomen, en is reeds bijna voltooid. Hot „B r eder o Album", kostbaar feestnummer van „0 u d-Holland",
de Bredero . Tentoonste11ing staafden, hoezeer de vroegere minachting had plaats gemaakt voor billijker waardeering.
En zoo heeft de tweede helft dozer eeuw ruimschoots good
gemaakt, wat door de eerste helft en door de achttiende was
misdreven.
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II.

„Voor ons zijn Bredero en zijne navolgers
niet gestorven, zoolang in onze kunstverzamelingen de JAN STEENS en de OSTADES, ondanks
al onze p r u d e r i e, eene taal tot ons spreken,
waarvoor onze ooren nog niet ten eenenmale
zijn verdoofd."
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Het feit van B r e d e r o's miskenning gedurende bijna anderhalve eeuw verklare men uit drievoudige oorzaak.
Reeds gedurende zijn leven begon de smaak der groote
Nederlandsehe schrijvers eene richting aan te nemen, die dikwijls hoogst gezegend, dikwijls hoogst nadeelig werken moest,
en met zijne ongedwongene oorspronkelijkheid a]thans zich
nimmer verzoenen kon. Het was het stelsel der n a b o o t s i n g
van 't niet altijd goed begrepen voorbeeld der Antieken.
Als later deze richting luisterrijk had gezegepraald, vergat
men zich in den tijd terug to plaatsen, waarin de versmade
dichter geleefd, waarvan hij de levendigste indrukken ontvangen had. Ook B r e d e r o was voor eon deel h e t g ow r o c h t
v a n z ij n t ij d, en zijne scheppingen dragon or die noodzakelijke, karakteristieke kleur van, welke de oppervlakkigheid
van latere dagen zoo gaarne als het kenteeken zijner middelmatigheid heeft gebrandmerkt.
Eindelijk ontzeide men zich het genot de c o m i s c ho
k r a c h t van zijn onschatbaar talent te peilen, en terwijl zijn
naam van dezen of genen soms eene officieele melding gewerd, sluimerden zijne werken ongestoord in 't stof der bibliotheken.
Ik begin met voor een oogenblik het zoo dikwerf geopperde
vraagstuk der navolging van 't classiek model aan to roeren,
om dus terstond het beginsel to kunnen uitspreken, 't welk
aan de volgende studio ten grondslag is gelegd.
Wat is dan wel het karakter der zeventiende-eeuwsche
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classieke school, wat heeft B r e d e r o's kunst er bij verloren,
dat zij zich niet onder hare banier kon scharen?
De kunst der Oudheid werd door een jong, pas ontwikkeld
en bloeiend yolk in 't leven geroepen, dat nog onverdeeld en
ongerept het frissche natuurleven leefde, 't Welk zich in alle
zijne kunstwerken zoo heerlijk openbaart. Het gelukte den
Griekschen kunstenaren het waarachtige schoone der hen
moringende werkelijkheid te ontdekken, en met den in eigen
boezem zich ontwikkelenden schoonheidszin harmonisch te
herscheppen. Daarom bezit de Grieksche kunst het onschatbare
voorrecht, dat hare scheppingen jets ongemeen waars en
schoons vertoonen, 't Welk alle latere kunst tevergeefs zoekt
te bereiken. Want de zorgelooze jeugd der wereld is voorbij
gegaan en het leven wordt gedrukt door stoffelijke bezwaren,
die tot onvermoeiden strijd en altijd hernieuwde volharding
noodzaken. Latere dagen hebben daarenboven ontelbare bronnen
van kennis aan den menschelijken geest ontdekt; maatschappelijke, staatkundige, wetenschappelijke en godsdienstige beschaving hebben aan omvang en gehalte oneindig gewonnen.
Be betrekking der nationale beschaving tot de ontwikkeling
der kunst was dan ook in de Oudheid veel nauwer, dan ooit
met de moderne kunst, — nu Naar de geheele schat der wereldgeschiedenis, en de voile omvang van al hetgeen er sinds
op het gebied van het menschelijk gevoelen en denken voorviel, is cijnsbaar geworden, — het geval kan zijn. Waar de
Grieksche kunstenaar daarom zijne keus gevestigd had, kon
hij het beeld der natuur veel lichter in zijnen kunstspiegel
opvangen, dan een moderne kunstenaar dit thans vermag.
Terwiji dus de moderne kunstenaar met grootere zwarigheden te kampen heeft, kan het tevens niet ontkend worden,
dat hij aan de methode en het voorbeeld van den Griekschen
eene allergewichtigste verplichting heeft. Be methode der
Grieksche kunst was nab o o t sing (µl i Ls) d e r natuur.
Het is bekend, dat deze nabootsing der natuur op geheel
eigenaardige wijze werd begrepen. A r is tote 1 e s, die de geheele ontwikkeling der Grieksche kunst in hare schoonste
gewrochten kon waarnemen, moist met genialen blik het
innigst geheim dezer ontwikkeling te ontdekken. Het was den
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Griekschen kunstenaar niet to doen geweest, eene juiste
navolging van het natuurvoorbeeld to geven ; hij poogde het
toevallige en onvolledige, dat den oorspronkelijken aanleg van
't natuurvoorwerp mocht hebben ontsierd, zorgvuldig to vermijden, en koos alleen het schoone ter navolging 1). Daarom
wijst A r i s t o t e 1 e s der poezie op het voorbeeld van goede
portretschilders, die wel eene volkomen gelijkenis tusschen
het door hen geschilderde beeld en de natuur zoeken tot stand
to brengen, maar toch die natuur door hunne kunst pogen
to veredelen 2).
Op doze wijze begreep de Grieksche kunst de navolging
der natuur.
Op doze wijze alleen kon ook de moderne kunst, onder de
meest veranderde omstandigheden, voortgaan, en dat zij het,
't zij de Grieksche voor haar eon gesloten book was, 't z%j ze
ten innigste met de antieke methode vertrouwd was, gedaan
heeft, blijkt uit de overeenstemming van de zes uitstekendste
kunstgenieen der menschheid: H o m e r u s, Dante, S h a k-

spere, Cervantes, Moliere en Goethe.
Het bleek evenwel terstond, dat het verloop der tijden en
omstandigheden, niettegenstaande overeenstemming in methode,
op den arbeid van den kunstenaar belangrijken invloed moest
oefenen. Het Grieksche vormschoon zou onder den ruweren,
noordelijken hemel verloren gaan, waar de guurheid van het

1) „Das Individuum in seiner ursprunglichen Anlage, nicht verkruppelt, nicht entstellt durch Zufalligkeiten and widerwartigkeiten, die seine
Entwicklung hemmten, darzustellen, ist dem A r i s tot e 1 e s eine wurdige
Aufgabe der Kunst." — Prof. Robert Zimmermann, „Geschichte
der Aesthetik als philosophischer wissenschaft." (Wien.
1858). S. 66.
2) IIF^OC IIoc^r x (Cap. 15. p. 1454. E d i t i e B e k k e r.) „Kai yag xth'oc
aJtocYuYGvzEs 2 v oix^fav µo^Otpi^v, ouoiovs itocovvit , xa?iiovs yQd povacv." L e s s in g heeft A r is tot e 1 e s' meening zijnen schilder C on t i met deze
geniale woorden doen uitspreken: -- „Die Kunst musz malen, wie sick
die plastische Natur das Bild dachte: ohne den Abfall, welchen der
widerstrebende Stoff unvermeidlich macht; ohne das Verderb, mit welchem die Zeit dagegen ankampft." -- Emil i a Gab o t t i. 1. Aufz. 4
Auftritt. (s 275. 11. Band. G e s a m m e 1 t e We r k e. Leipz. 1853.)
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klimaat de bevallige lijnen van 't lichaani onder een zwaren
last van kleederen verbergt, en waar de natuur, armer in
hulpbronnen, den geest noodzaakt alle zijne krachten in to
spannen om het leven mogelijk en aangenaam to maken. De
zuidelijke volken daarentegen zouden den ouden Attischen
aanleg voor goeden smaak, voor de schoonheid van den vorm
bewaren. Germaansche en Romaansche kunst zouden evenwel
elkander op velerlei wijze to gemoet komen, herhaaldelijk den
weldadigsten invloed op elkander uitoefenen. De ernst en de
verhevenheid van Dan t e ontwikkelden zich even goed in het
Zuiden, als de schitterende versbouw en het prachtig coloriet
van Lord B y r o n in het Noorden.
Beide deze richtingen hebben met de Grieksche kunst, behoudens beider karakteristieke eigenschappen, het beginsel der
natuurstudie gemeen, en wij hebben andermaal slechts de
namen van C e r v a n t e s en L op e d e V e g a, naast die van
S h a k s p e r e en G o e t h e to stellen, om deze bewering gestaafd to zien.
Maar tusschen S o p h o k 1 e s en S h a k s p e r e liggen achttien
eeuwen, en naarmate het poetisch natuurleven der Oudheid in
het proza der bont verwikkelde toestanden van den nieuweren
tijd meer en meer vervloeide, moest de kunst behoefte gevoelen, zich in hare scheppingen boven die prozaIsche werkeltjkheid to verheffen.
Do kunst der Middeleeuwen poogden dit.
Maar hare ridderlijke heldendichten bezongen de wapenfeiten van fantasie- of sagenhelden, die met de werkelijkheid
geringe gemeenschap hadden. Waar zij zich bij het leven
aansloten, was het om er de tijdelijke begrippen van ridderlijke eer, liefde en trouw aan to ontleenen. Vandaar, dat do
chevalereske kunst, in weerwil van enkele hoogst gelukkig
geslaagde proeven, slechts voor korte pons wereldburgeres
blijven konde, daar er al aanstonds verzet ontstond van de
zijde des volks.
Dit verzet deed in den aanvang wel eenig krachtig leven
ontstaan op het gebied der burgerlijke kunst, inzonderheid door
de Rederijkers van Frankrijk en vooral van Zuid- en NoordNederland, maar vond eerst zijne krachtigste uiting, Coen in
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Engeland in het tij dvak van Elisabeth , toen in Spanje in
den tijd van Philip s II en Philip s III, een nationaal tooneel herleefde, toen naast N a s h, G r e e n en M a s s in g e r
een Ben Jonson, naast Webster, Ford en Marlowe
een Shakspere, toen naast Luis Velez de Guevara en
Tirso de Molina een Lope de Vega, en naast Moreto
en Francisco de Roxas een Calderon optrad.

III.
,,Het is niet wel mogelijk eenig gegrond oordeel over onze letterkunde te vellen, zonder
daarbij tevens den invloed der oude Letterer in
aanmerking te nemen, daar deze op geen land,
behalve op Italien, zulk eenen beslissenden invloed, als op onze Provincien uitoefenden."
WILLEM DE CLERCQ,

Doch sedert het midden der veertiende eeuw openbaarde zich
een geheel nieuw beginsel op kunstgebied.
De wetenschap der Oudheid en de Latijnsche taal waren
omstreeks het midden der elfde eeuw het uitsluitend eigendom der Kerk geworden. Door haar in dagen van ruw geweld bewaard, zorgde zij er later op voor, haar als middel tot
machtsuitbreiding, niet alleen in kerkelijke aangelegenheden,
maar ook als taal der diplomatic te doen bezigen. Door den
machtigen invloed van F r a n c e s c o P e t r a r c a, weldra bijgestaan door Boccaccio,
door Salutato, door Luigi Mar.
sigli, door Poggio en Lionardo Bruni, begon in het
midden der veertiende eeuw in Italic eene herleving der classieke Oudheid in het belang der leekenwereld. Van uit Rome
alleenheerschende over de Kerk, door P e t r a r c a en de vorsten uit het huffs Mod i c i aan 't hoofd van wetenschappelijke-,
staatkundige- en kunstbeschaving, vond Italic alras gereede
navolging door bijna geheel Europa. De Middeleeuwsche
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kunst, de beoefening van eigen taal werd met medelijden ter
zij geschoven, en de onbepaalde dienst der classieke
M u z e begon.
Veel lag er in deze omwenteling, 't geen de ontwikkeling
van dezen tijd van overgang moest bevorderen. Wat zij ook
moge toegebracht hebben, om de behoefte aan eene hervorming der kerk in het bewustzijn der eeuw te wortelen, en de
Europeesche beschaving eene schrede verder te brengen,
op letterkundig gebied was haar invloed niet overal even
heilzaam.
Sedert Loch de Latijnsche taal tot alleen beschaafde schrijftaal geijkt was, legde men zich veel meer toe op 't aanleeren
eener welgepolijste modelatiniteit, dan op 't eenigszins grondig
doordringen in den geest der Oudheid. De hone ying der oude
Letterkunde was dan ook geheel Latijnsch gekleurd. De Grieksche kunst werd of gob eel niet gekend, of uit kreupele vertalingen slecht begrepen.
Nederlands letterkundige geschiedenis heeft op velerlei wijze,
in gunstigen en ongunstigen zin beide, te getuigen van dit
in geheel Europa zegevierend Latijnsch Classicisme. Want zoo
ergens, dan moest de studie van het classiek model bier bijval
vinden.
Geheel geletterd Europa had E r a s m u s' schriften met
graagte ontvangen. De stem der eeuw had in E r a s m u s'
werken L a t ij n gesproken, en de behoefte aan hervorming
had een innig verbond met de hernieuwde studie der Oudheid
gesloten. Doze twee nieuwe beginselen begonnen weldra naar
alle kanten, en met overweldigenden invloed te werken.
De burgerlijke Rederijker-Literatuur kwijnde gedurende de
laatste helft der zestiende eeuw aan eon langzaam verval
van krachten weg. Het gerijmde proza der allegorische „Spelen
van Sinne" was mat en geesteloos, en kon alleen eenige belangstelling wekken door de kostbare kostumen, waarin de
Kameristen het uitspraken. Van tijd tot tijd klonk eon
krachtig vaderlandsch lied, maar het werd te midden van een
hardnekkigen strijd ontboezemd, en onder het geknetter der
musketten opgezongen. Toen dus het eerste bedrt}f van dien
geduchten kamp was afgespeeld, Coen eon jong, pas vrij go-
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worden yolk, zich plotseling met eerbiedwekkende kracht
begon te ontwikkelen, toen mocht de poezie van het slagveld
zich naar de hoofdsteden begeven, om zoo spoedig mogelijk
het prachtige tooisel der Rederijker-juweelen voor de streng
geplooide tuniek der classieke Muze te ruilen.
Dat ze het maar in waarheid gedaan hadde !
Waar elders, zoo men voorbeelden navolgen wilde, zoude
smaakvoller en schooner voorbeeld kunnen aangewezen worden. dan in de schatkameren der Grieksche en Latijnsche
kunst?
De voordeelen, door het volgen van deze nieuwe kunstleer
verkregen, zijn, met het oog op de schitterende werken onzer
groote mannen der zeventiende eeuw, niet hoog genoeg te
waardeeren. Maar naast H o o ft, V o n d e 1, D e G r o o t en
Barlaeus stonden de dii minorum gentium, die alleen
naar het uiterlijk het voorbeeld der Antieken volgden en alleen
belangstelden in mythologische sprookjes en olympische aardigheden van den kouden grond.
Daarom moesten er noodzakelijk in de beste voortbrengselen
uit dit tijdperk van krachtigen en verrassenden bloei zoovele
leemten overblijven, zoo juist in 't licht gesteld door Willem
Will
d e Ole r c q; 1) en onder deze vier hoofdpunten saam to vatten:
de geleerde antinationale richting der poezie ; de philologische
zifterijen en grammaticale haarkloverijen der poeten; de mythologische ballast van goden, halfgoden, heroen, satyrs en
faunen; de overpolijsting der taal, met verlies der oorspronkelijke frischheid.
Zoo onder den druk van een Latijnsch modeclassicisme, en het mag niet onopgemerkt voorbijgaan, dat de geliefkoosde schrijvers niet uit het tijdvak der zuiverste Latiniteit
werden gekozen, zoodat Seneca, B o e t h i u s en M a r t i a 1 i s
1) „Verhandeling over den invloed der vreemde Letterkunde, inzonderheid der Italiaansehe, Spaansche, Fransche en Duitsche op de Nederlandsche Taal en Letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op heden.
(Uitg. door de IIe Masse van 't Kon. Ned. Instituut, Amsterdam 1824.)
bl. 100-104.
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„eene vleiende voorkeur," 1) genoten ; — zoo dus onder den
invloed van den tijdgeest, kon onze nationals Letterkunde het
verwijt niet ontgaan, dat het haar bij schitterende kunstvaardigheid toch dikwijls aan oorspronkelijkheid ontbrak. 2)
Juist in dit tijdperk van 't ontluiken der Nederlandsche
Renaissance en van de uitvaart der Rederijkers, treedt in
het dagelijks krachtiger bloeiende Amsterdam, eon Jong kunstenaar op, die, door bijzondere omstandigheden verhinderd
den voorgeschreven weg der oudheidsstudie in to slaan, koen
en ongedwongen eon uitstekend talent voor het blijspel doet
bewonderen, en zoo, mocht het al voor eene korte pons zijn,
1) De Clercq, a. p. bl. 104.
2) Zie Alberdingk Thijm's „Karolingische Verhalen", inzonderheid het „W 00 r d over d e K a r e 1 r o m an s", waarmee ze worden
ingeleid. — „Met eene verblindheid, die onze hoogste verbazing zou wekken", — lezen we daar, — „zoo wij er de oorzaken niet ten voile van
meenden te kennen, begon men zich (na 1600) te verbeelden, dat ieder
mensch twee naturen heeft: niet bloot eene stoffelijke en geestelijke maar eene Christelijk-Germaansche, en eene Heidensche-Romeinsche.
Naar de eerste natuur, voor zoover zij door de splitsing nog adem
had — beleefde men de dingen van den dag: naar die natuur at men en
dronk, liet men zich des Zondaags een preek voordragen, en kweet men zich
bij zijn best in zijn bedrijf — 't zij van koopman, matroos of staatsman;
tot in de tweede natuur schroefde men zich op bij alle hoogere bemoeiingen van geest en lichaam — met name bij de beoefening van
wetenschap en kunst. -" bl. 2, 3.
„'t Is niet, dat ik de oogen sluit voor hetgeen er goeds is in onze
beschaving der Zeventiende Eeuw; ik heb altoos sympathie gehad voor
het streven van mijn vriend P o t g i e t e r, om den rechten zin voor dat
krachtig tijdvak bij het tegenwoordig geslacht te doen herleven. — Maar
daar vallen twee elementen in onze maatschappij der Zeventiende Eeuw
op te merken: een nog altoos Hollandsch — en een gants Onhollandsch.
Dat echt Hollandsche erken ik, neem ik op, zou ik tot geen prijs uit
onze geschiedenis verbannen willen zien — al is het ook een HervormdHollandsch : maar het vreemde, het polytheistische, het anachronistische — dat laat mijn hart geheel koud; en mijn rede komt zoodanig
tegen het beginsel der galvanische agitatie van de afgestorven kunst der
Antieken in opstand, dat het mij en het antiquarisch genot vergalt van
de meesterstukken der Graeko-Romeinsche oudheid, ook waar die op hun
ware licht worden gezien, en het genot van het echt Hollandsche zelf
in de kunstwerken der 17e Eeuw. -" bl. 4.
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door zijne frissche oorspronkelijkheid zich verzet tegen den
alles overweldigenden smaak des tijds.
Al was dat verzet niet altijd de vrucht van eon zelfstandig,
zelfbewust streven, en al school er ook bij den jeugdigen
dichter eon stil ontzag voor de geleerdheid zijner kunstbroederen, met volkonien zelfbewustheid had hij zich eene grondige studio der hem omringende wereld tot taak gesteld.
Wel scheen hij in den beginne eene bijzondere belangstelling
in de toen reeds uitgebloeide Amadisromans to zullen stellen,
maar weldra keerde hij voor good tot het leven terug ; tot het
leven, 't Welk hij zelf leefde, en dat in tallooze bonte schakeeringen in zijne neringrijke vaderstad geleefd word, om de
zwakke, belachelijke zijde er van met zulk eon fijn opmerkend
kunstenaarsoog en zoo uitstekende comische kracht aan to
grijpen, dat wij, bij al het onvolledige, 't welk den arbeid des
vroeg ontslapen, onvolkomen ontwikkelden jongelings noodzakelijk moest ontsieren, Loch met warmte onze overtuiging
uitspreken, dat wij in het nationale blijspel zijne wederga nog
niet ontdekt hebben.

TWEEDE HOOFDSTUK.
GERBRAND ADRIAENSZ. BREDERO.

I.
,,Zijn vloer betreden wert, zijn drempel wert gesieten,
Van Schilders, Kunstenaars, van Zanghers en Poeten."
VONDEL.

In 1) den jare 1611 stonden er op de Geldersche Kade bij
den Schreierstoren te Amsterdam nog vrij wat statiger en
aanzienlijker burgerwoningen, dan men thans misschien wel
vermoeden zou. In het groote plan van aanbouw, voor dat
jaar ontworpen, was nog alleen maar de plaats aangewezen
voor de nieuw op te richten Keizers- en Heerengrachten. De
aanzienlijkste burgers waren toen nog voor 't grootste deel
in de Warmoesstraat, de Nes, den Nieuwendijk of de Kalverstraat, en, als reeds word opgemerkt, op de Geldersche Kade
gevestigd.
't Was eon heerlijke Meiavond van datzelfde jaar, waarin
de neringrijke stad in omvang en pracht zoo aanmerkelijk
zou winnen, toen een jonkman in den frisschen bloei des
1) Zoo hier opnieuw aan deze kleine schets eene plaats gegeven
wordt, die zij in een wetenschappelijk werk niet verdiende te bekleeden,
het is, omdat sommigen er eenig genoegen in geschept hebben, als biijken kan aan het „Letterkundig Leesboek — Oud enNieuw —
van M. en L. Leopold." Groningen, J. B. Wolters, 1886. bl. 389.
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levens, — men zou hem nauwelijks vier en twintig jaren hebben
toegekend, als hij de helderblauwe, kalme, doordriligende
oogen had afgewend, — den klopper van een der deftigste
huizen op de Geldersche Kade aangreep. — be fijne Kamerijksche kraag en manchetten, het buis van zwart, deugdzaam
laken, de lichtgrijze mantel, heel zijn stemmig kostuum, zouden
zijn voornemen om een bezoek of to leggen, en misschien
ook den stillen, in ernstig gemijmer zich vermeienden geest,
hebben kunnen verraden.
Misschien zult ge met hem willen binnentreden, als ge verneemt, dat gij tot R o e m e r V i s s c h e r zijt en dat „ille
Belgicus Martialis" hedenavond eon paar kunstbroeders en
geestverwanten ten zijnent ontvangt.
't Was in den jare 1611 eon uitstekend voorrecht die gastvrije, smaakvolle huizing to mogen binnengaan, en daarom
kunnen wij or thans ook nog wel eenige minuten toeven, al
was 't alleen maar, om eon vluchtig kijkje to nemen, wie
daar zoo al bijeen zijn.
De jonkman met den lichtgrijzen mantel is reeds lang binnengetreden. De oude huisknecht heeft eene dour in de gang
geopend, en hem eerbiedig buigend doen ingaan. In de huiskamer, tevens salon, vindt hij ditmaal drie groepen van gasten en huisgenooten verzameld. Daar aan 't venster bij dat
hooge, palissanderhouten kabinet, kwistig en kunstig met
vole ebbenhouten versiersels opgelegd, vinden wij den gastheer
met twee oude, welgeliefde vrienden. Op den leunstoel, welke
't verst van 't venster is verwijderd, zit R o e m e r V i s s c h e r.
Ben glimlach van tevreden rust en welwillende vriendschap
verheldert dat opmerkelijk zes en zestig-jarige gelaat, terwijl de
grijzende schedel tegen den hoogen, met levendig rood trijp
overtrokken rug van ztjn stool rust, om naar eene uitvoerige
mededeeling van zijn naast hem gezeten vriend to luisteren.
Wel worden de laatste stralen der Meizon door de hooge
trapgevels van de huizen der overzij niet geheel afgesneden,
maar toch is het licht, 't welk door de smaakvol in lood
gevatte, met eon rand van rood en geel glas bevallig omlijste
ruitjes naar binnen valt, nog holder genoeg om de trits aan
het hooge kruisraam volkomen to onderscheiden. Mocht R o e-
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m or V is s c h e i s gestalte de type van den welgestelden
Hollandschen koopman in 't laatst der zestiende eeuw genoemd worden, — „het midden tusschen het deftig en glad
geschoren wezen der zeventiende-, en het nog altijd ietwat
ruig gelaat van den poorter der vijftiende eeuw," 1) niet minder die van beide bij hem geplaatste mannen.
Hij, die juist aan 't woord is, is de dichter van den daar
zoo welbekenden en veel geprezen, schoon nog niet door den
druk algemeen gemaakten, „Hert-Spieghel". Hij mist des
gastheers gulvroolijken oogopsiag, maar boeit de aandacht
door de diepe groeven in Wang en voorhoofd, die zijn gelaat
eene edele, indrukwekkende strengheid bijzetten. Hij geeft
zijnen vrienden verslag van zijn verblijf to Alkmaar, en deelt
hun mee, dat hij er den avond zijns levens zoo rustig doenlijk
denkt to slijten.
De derde met de deftigheid van S pie g h el en de heuschheid van R o e m e r V is s c h e r op 't gelaat, is Burgemeester
Cornelis P i e t e r s z. H o o ft, die eon oogenblik to voren
had verhaald, hoe zijn oudste zoon, de daar zoo hoog gewaardeerde dichter van de „G r a n i d a", — voor twee jaren door
's Prinsen eervolle keus tot Drossaart van Muiden benoemd, reeds sinds eenige dagen met zijne welbeminde Christina
naar het Slot was vertrokken, om er den tweeden zomer van
hun gelukkigen echt door to brengen. Misschien zouden we
hem zijn wensch aan Sp i e g h 01 nog hebben kunnen hooren
ontboezemen, om met hem de rust van het stills Alkmaar
to deelen, ware Coen niet juist de jonkman met de kalme,
helderblauwe oogen naar binnen gekomen, om na eon rasschen, maar hartelijken groet met de andere leden van 't
gezelschap to hebben gewisseld, de hem toegestoken hand
des vriendelijk glimlachenden gastheers met warmte en innigen
eerbied to aanvaarden.
Nadat hij zich naast hem heeft neergezet, verontschuldigt
hij zijn alleenkomen, daar zijn M a a i k e wat onpasselijk is,
hoewel 't niet to beduiden heeft, en ze er herhaaldelijk op
aangedrongen had, dat hij gaan zou. Met deftige maar onge1)
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maakte welwillendheid hoort het driemanschap 's jonkmans
uitvoerig relaas over de ongesteldheid zijner gade, en men
kan het den ronden R o e m e r aanzien, dat hij den jongen
poeet, die zich ten vorigen jare zoo onverdeelden lof met zijne:
,,Wtvaert en Treurdicht van Henricus de Groote,
Koningh van Vranckrijk en Navarre" had verworven,
met waarachtig genoegen ten zijnent ziet. Daarom verdubbelt
hij zijne belangstelling, als hij hem op Burgemeester Ho o f i s
vraag, welke poezie thans van hem te wachten zij, met wat
kleurenden wang hoort antwoorden, dat hij reeds voorlang
eene bijbelsche stof gezocht had, om die naar zijne beste
kracht voor 't tooneel te bewerken, en dat hij nu gemeend
had, naar tijdsgelegenheid, den uittocht der Kinderen Israels
to moeten kiezen. -- En terwijl er nu eene snelle en bezielde
woordenwisseling over 't pas meegedeelde nieuws begint,
laten wij J o o s t v an d e n V o n d e 1 bij 't drietal, daar de
zon reeds geheel is weggedoken en wij, eer de schemering
't ons onmogelijk maakt, ook een blik aan de beide andere
groepen wilden wijden.
Voor de langwerpige eikenhouten tafel, onder eon veelkleurig kleed met lange franje als verscholen, midden in het vertrek, treffen we Roemer V i s s c h e i s twee oudste dochters
met eon vroolijk schertsenden gast aan, bezig om de fijn
geslepen, lichtgroene roomers, wijd van kelk en breed van
voet, met geurigen Rhijnschen wijn to vullen. Waren we niet
al to verlangend om het paartj e, dat daar zachtkens aan 't
tweede kruisvenster keuvelt, op to nemen, we zouden lang
hier aan de tafel blijven wijlen. Want er heerscht aangename
en geestige kout, daar beide jonge vrouwen hare krachten aaneensluiten, om zoo good zij 't mogen hunnen luimigen gast
to bekampen, die voor zijne hoffelijkheid zijn vernuft niet heeft
prijs gegeven. „Over al 't huys" heeft doctor Samuel 005to r hier inzonderheid eene goede ontvangst gevonden, nu hij
na volbrachte studie zich niet alleen der Genees- maar ook
der Letterkunde blijft wijden. En terwijl hij zoo de levendige, donkere oogen naar A n n a R o e m e r s wendt, die met
kluchtig gemaakte deftigheid zijne overijling bij 't inschenken
van den keurig parelenden wijn berispt, of met de rechterhand
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in 't bruine, krullende hair G e e r t r u i om verschooning
vraagt, daar zijne slinker in verwarring hare fijne vingertjes
aanroerde; altijd is het duidelijk op to merken, hoe ongemeen
genoegelijk de aanstaande stichter der „eerste Duytsche Academie" tot Roomer V i s s c h e r verkeert.
Intusschen heeft het paartje aan 't venster niet eons bij hun
hartelijk lachen omgezien. Zij zijn in druk en ernstig gesprek.
Er is geen oogenblik twijfelens noodig om terstond to zien,
dat die volschoone zeventienjarige, wier fijn, wit handje op
den bruinen kop eons slanken hazenwinds rust, M a r i a T e ss e 1 s c h ad e, R o e m or s jongste, talentrijke dochter is. Talentrijk is zij zeker, haar ridderlijke vriend, do Muidbr Kastelein,
heeft or krachtig en fraai voor gepleit; maar schoon, verrukkelijk schoon is zij boven alles. De groote, zielvolle, bruine
oogen, de aanminnige lach, het opwaarts gekapte „goudtdradich" hair, half bedekt onder eon beknopt modekunstwerkje van kostelijke zwarte kant, tooverden reeds met den
vollen gloed en wonderkracht, die vijfentwintig jaren later
Professor V an B a e r 10's deftige hexameters nog zoo overvloedig wisten to doen vloeien. Hare figuur is rijzig, het
nauwsluitende, parelgrijze z%jden kleed, van den opstaanden,
netgeplooiden kraag tot aan het einde der keurs met eene rij

van sierlijke gouden knoopjes getooid, verraadt den weelderigen vorm van arm en boezem. Behalve dozen, konde reeds de
frissche blos „op 't Leli-witte vel der Maechdelijcke Wanghen"
het volledig getuigen, dat R o em e i s dochter niet alleen „in
fraye exercitien is opgetoogen," dat zij niet alleen ervaren is
in „musyque, schilderen, in glas snijden, of to graveren,
referein maken, emblemata inventeren en allerlei manufacturen
van borduren," maar dat zij ook als eon krachtig Hollandsch
meisje de oefening des lichaams heeft ter harte genomen, ja
zeifs „goet swemmen kan," 't goon zij met hare zusters „sick
geleert hebben in haers vadors tuyn, alwaer eon grachte met
water was, extra urbem." 1) De jongeling, die daar aan hare
1) Aanteekening van den Harderwijker staatsman Er n e at us B r in o k,
meegedeeld volgens het onuitgegeven Handschrift, in 't bezit van Jhr.
Mr. P. A. van Rappard door Mr. J. van Lennep. (Nalezing en
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zijde met zooveel geestdrift, doch niet al te luide spreekt,
kan zijne oogen niet van de schoone gestalte afwenden. Er
is een licht van vroolijke opgewondenheid en innig genot
over de bewegelijke trekken van zijn breed gelaat waar te
nemen. Zijn oog tintelt van blijde verrukking, als het T e ss e 1 s c h a's bilk ontmoet, en terwijl zij hem met opgewektheid over den indruk spreekt, dien ze voor weinige dagen
bij het vertoonen zijner eerste tragicomedie: „R o d d' r it c k
e n d e A 1 p h o n s u s ," op het tooneel der Oude Kamer ontving, buigt zich zijn hoofd in zoet gepeins, en kruisen zich
zijne gespierde armen over 't donkerblauw fluweelen wambuis. Er was schoone, lieflijke poezie in dat kunstwerk, oordeelde zij; de liedekens, die er in gezongen werden, hadden
haar wel 't meest voldaan; de paadje had haar in den beginne
wel doen lachen, maar ze had hem grooter rol toegedacht, en vooral zijne Amstelredamsche slechtrechtheid veel
meer willen kuischen. En de kop van Schaebaet streelende, zoo noemde R o e m er V is s c h e r zijn hond, „omdat by
s c ha e in Texel geleden hebbende, b a e to kreegh by het
afbreken der stadsmuyren, die recht over sijn (vorig) Nuys
stonden; —" ) en terwijl zij den hond glimlachend liefkoost,
moedigt zij den dichter aan voort to gaan op den ingeslagen
weg, en raadt hem veel oefening en voortdurende studio aan,
al moest die ook, naar zijn beweren, onder de menigte in
hallen en markten worden ondernomen. — De dichter van
„R odd 'r i k end e Al ph on s us" heeft met onbepaalde ingQnomenheid naar 't oordeel zijner bevallige hoorderes geluisterd. Maar waarom trekt dat ernstig waas van diep weemoedige smart en van onuitsprekelijk teederen hartstocht over
heel zijn wezen, als hij R o e m e i s jongste dochter mijmerend
aanziet, terwijl ze tot hem spreekt?
Aanteekeningen, bl. 59, op het lste Deel van Vondel's Werken.)
In 1868 kwam Jhr. F. A. R i d d e r van Rap par d's verhandeling
over Ernst
Er
B r i n c k in het licht, maar niet in den handel. Men vindt
het getuigenis over de dochters van R o e m e r Vi s s e r bl. 30. In de
dagen, toen T e s s e is c h a zwemmen leerde, woonde R o e m e r Vi ss c h e r op den Stads-Cingel in den Kreeft.
1) Aanteekening van E r n e s t us B r i n c k.

AMSTERDAMSCH SOIREETJE IN

1611.

19

Er is maar een antwoord op doze vraag.
En dat antwoordis: de liefde van Gerbrand Adriaensz.
Bredero voor Maria Tesselsehade Roemers.

II.
,,Les oeuvres de l'esprit n'ont pas l'esprit soul
pour pore. L'homme entier contribue a les produire. Son caractere, son education et sa vie,
son passe et son present, ses passions et ses
facultes, ses vertus et ses vices, toutes les parties de son ame et de son action laissent leur
trace dans ce qu'il pense, et dans ce qu'il ecrit,"
TAINE.

Gerbrand Adriaensz. Bredero werd to Amsterdam
geboren, „Anno 1585 den 16 Maert voormiddagh tusschen 9
en 10 ueren." i)
De g e l ij k h e i d van zijn naam met dien van het oud Nederlandsch geslacht der B r e d e r o d e s is niet zonder beteekenis. Terwiji hij zijne stukken en rijmpjes overal elders met
de onderteekening: Bredero, Brederode, Brederood
of zelfs B r e e d e r o o d e merkt, vinden wij op twee plaatsen
hierin eene zeer bijzondere wijziging.
Onder de gewone lofdichten, die toen bij elk kunstwerk
gevoegd werden en dus ook J an S i e v e r t s z. 001 m s 2)
1) Bericht onder 't houtsneeportret met den lauwerkrans, gravure van H.
G., waarschijnlijk Hesse 1 G e r r i t s, geplaatst voor de „L y c k-d i c h t e n"
(1618), in eigendom des Heeren D. C. M e i or Jr. („ C at a lo g u s do r
Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek
to Amsterdam, Maart 1885 (Amst. Binger) bl. 5); tevens in 't
„Boertigh, Amoureus en Aendachtigh Groot Liedt-boeck"
(1622); en in de uitgaven zijner dramatische Werken van 1622 (Rotterdam), 1638 (Amsterdam), 1644 (Amst.) en 1678 (Amst.); tevens in den
8sten druk van 't Liedtboek, 1677.
) Brabander van afkomst had hij zich bij de Kamer „'t Wit Lavon do r" aangesloten. Zijne tragedian worden door S n e 11 a or t (H e t
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Battaefsche Vrienden-Spieghel, Treur• en Blys p e 1. (t' Am s t el r e d am. 1615. 4 0 .)" voorafgaan, lezen wij
een Bonet van B r e d e r o's hand, in vorm en inhoud van de
gebruikelijke, lofbazuinende versjes weinig verschillend, 1)
maar hoogst merkwaardig om het naamcijfer: „G. A. i n
Brederode."
Zoo lezen we aan 't slot van „d e K 1 u c h t v a n d e K o e:
Gheschreven, gherijmt ende verdeylt door my: G e r b r an t
A d r i a en s z. in B red e r o ," 't geen bij de verschillende uitgaven zijner werken nauwkeurig herhaald wordt.
In de eerste plaats moet nu het vraagstuk uitgemaakt worden, hoe kwam onze schalke blijspeldichter aan den naam
Bredero?
Uit de tweemaal voorkomende naamteekening : i n B r e d e r o
volgt, dat het huis zijns vaders voorzien was, of van een
gevelsteen met het woord Brederode, zooals in de
Kalverstraat het geval was met een huis: „V an o u d s g enaemd Brederode"; 2) of van eon uithangbord, waarop
de beeltenis van den Geuzengraaf H e n d r i k v a n B r e d e r o d e
geschilderd stond, daar er voor en in den tijd van den vader
onzes G e r b r a n d s moor poorters van Amsterdam voorkomen,
die „in B r e d e r o d e" woonden. 3)
De schoenmaker A d r i a e n C o r n e 1 i s z. noemde zich steeds:
in B r e d e r o; als in eon rentebrief van 1601 ) : „A d r i a en
C o r n oils z. in Br or o 0 " ; in eon rentebrief van 15 April
Vlaemsch toonoel in de XVII eeuw. Belg. Museum IX D. bl.
287, 288.) tot de Vlaamsche tooneelpoezie gebracht.
1) Men oordeele naar 't eerste couplet:
,,Der Vrunden ware Liefd en Aver-oude Trouw,
Is door Heer Delio en Laselva *] ghebleeken
In voeghen, dat ick niet vrymoedigh dar uytspreken
Wat dat ick voor het hoogst of voor het grootste houw."
] Persoonaadjes uit C 01 m's drama.
2) J. Ter Gouw, „Waar woonde de Amsterdamsche dichter Gerbrand Adriaanszoon Brederode?" Amsterdamsche
Courant van 14 October 1880.
3) Mr. N. De Roever, „Bredero's Ouderhuis" in het Brederoo-album, p. 79.
4) Ter Gouw, t. a. p1.
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1610 wederom: Adriaen Cornelisz. in Breroo; l) in
eene acte ten jare 1642 voor den notaris Egg e r i c x verleden
heet hij: „A d r i a en in B r e d e r 00 " 2) ; en in het begrafenisboek der Nieuwe Kerk wordt zijn naam: „A d r i a e n
Cornelisz., schoonmaker in Breerooden" geschreven. 3) In officieele stukken wordt zijne vrouw M a r r ij g h e n
G e r b r a n t s genoemd, zooals blijkt uit eene aanteekening in
de Doodboeken van de Nieuwe-Zijdskapel, waar men leest:
„Marretje Gerbrants bij de Varkensluys in Breer 00 d e." 4) Het merkwaardigst is de naam van den schoenmaker opgegeven in zijn t e s t a m e n t van 9 Januari 1646,
verleden voor den Notaris D e V o s , waar hij genoemd wordt:
" Adriaen Cornelisz., in den Heer van Brederode". 5)
Vooral uit doze benaming en de vorigen blijkt duidelijk, dat
de naam van B r e d e r o 's vader ontleend is aan een uithangbord, waarop het conterfeitsel van H e n d r i k v a n B r ed e r o d e -- beroemd in Amsterdam in het tijdvak van 27
Februari 1567 tot 29 April 1567 — geschilderd was. In den
regel werden toenamen moor aan uithangborden dan aan
gevelsteenen ontleend. 6) Waarom A d r i a en Co r n 01 is z. den
H e e r v a n B r e d e r o d e op zijn uithangbord had doen schilderen, valt niet to verklaren, zoodat. het wellicht veiliger is
aan to nemen, dat hij bij den koop van zijn huffs het aanwezige uithangbord overnam. 7)
Omtrent de afkomst van den schoenmaker is nog weinig
met zekerheid to berichten. Er bestaat waarschijnlijkheid dat
hij de zoon is geweest van C o r n e 1 i s A d r i a en s z., kuiper,
wonende aan de Westzijde van den Nieuwe-Zijds-Achterburgwal. Hit doze kuiperij had de eigenaar het gezicht op den
1) Aldaar. 2) D e Roever, t. a. pl. p. 79.
3) Alberdingk Thijm, „Ned. Spectator" 1873 bl. 60.
4) De Roever t. a. pl. bl. 88.
5) Mededeeling van Mr. N. D e Roe v e r.
6) De Roever, „Vondels woning" in den „Gids" van Januari
1879 bl. 1-19: en in eene omwerking dezer zelfde studie in de „D i e tsche Warande 1879: ,,Vondels woning" in de Warmoess t r a a t" , bl. 501-528.
7) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis" t. a. pl. bl. 79.
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klokketoren van de Nieuwe-Zijds-Kapel, daar de huizen destijds
lager warm. Ook kan men aannemen, dat de kuiper zijne
kerkelijke plichten waarnam in de Nieuwe•Zijds-Kapel, waarmee in verband mag gebracht worden, dat enkele leden der
familie B r e d e r o in die kerk worden bijgezet, daar de schoenmaker er eon eigen graf had, blijkende uit eenige woorden
op het schutblad van eon folio-L iv i us. 1)
Het is waarschijnlijk, dat de schoenmaker A d r i a e n C o rn e 1 is z. eon brooder heeft gehad, den kapitein H e y m a n
C o r n e l is z., die volgens officieele stukken zich meermalen
voor hem borg stelde. 2)
De naam zijner vrouw — als uit verschillende stukken bekend werd — was Marry G orb rand s. Het blijkt, dat hun
huwelijk is gesloten 31 October 1581. Uit het „K e r k - in tee k eningboek" volgt, dat „Adriaen Cornelisz. ende Marry
G e r b r an t s" op den 14 October 1581 zijn „gecompareerd"
van Commissarissen; de bruidegom vergezeld door zijn vader
Cornelis Adriaensz., (die dus nog in leven was, 1581),
de bruid door haren brooder Cornelis Gerbrandsz., daar
hare ouders overleden warm. Daarna komt in het trouwboek
der Nieuwe Kerk de aanteekening van het huwelijk 31 October 1581. 3)
Wat den zwager van den bruidegom betreft, men vindt zijn
naam in het „Register van Stads verkochte erven",
van 1581 tot 1594, als Cornelis Gerbrandsz., „in d'
0 u d e C o s t", kooper van door de stad in veiling gebrachte
erven van de geslechte kloosters.4)
1) Ontdekt door Dr. M. F. A. G. C amp bell in een foliant: „D e
Roemsche Historie oft Gesten door.... Titus Livius bes c r even ," Tantwerpen, 1541, op een wit schutblad aan 't eind van
dat boek. Men leest er:
„Gerbrandt Adriaensz. Bredero is ghestorven den 23 Augusti anno
1618.... ligt begraven in der Heyliger Stede....
,,Maryghen Gerbrands dochter, mijne huysvrouw, is in den Heere gherust anno 1619, den 13 December. Ligt begraven in der Heyliger Stede
bij haer soon...
) De Roever, t. a. pl. bl. 88.
3) Ter Gouw, t. a. pl. Amsterd. Courant, 13 Oct. 188.
4) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis" bl. 88.
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Reeds uit doze feiten volgt, dat de familie van den schoenmaker en die zijner vrouw tot de zeer gegoede poortersfamilien van Amsterdam hebben behoord.
In de eerste plaats kan dit bewezen worden door de huizen,
die de ouders van den schilder-dichter hebben bewoond en
bezeten. Het eerste spoor van eene eigen woning vonden wij
in December 1586, ruim vijf jaren na hun huwelijk. In het
V e r h u u r b o e k van de huizen en landen van St.-Pietersgasthuis, 1582— 1593, bl. 100, leest men:
„Item een buys ende erve staende aen de Noorderhoek
„vant Vleyshuys, dat St. Pietersteeg plach to zijn.
,,Den 15 Decembris 86 dese voorscreven wooninghe in 't
„openbaar vercocht aen Aeryaen Cornelisz., schoenmaecker,
„en dat voor de somma van ellf honderd vijf gulden corent,
„waervan de cooper een derde paert gereet geven sal en de
„twee ander paerten sal by op renten mogen houden tegen
„de penn : 16." 1)
De ligging van dit huis is zeer gemakkelijk to bepalen, daar
de Vleeschhal en de St. Pieterssteeg beide in de Nes uitkomen. Voor 1578, toen Amsterdam Geus word, stond in de
Nos de St.-Pieters-kapel met het St.-Pieters-kerkhof. De kapel
word na 1578 tot Vleeschhal hervormd; het kerkhof in een
vogel-, warmoes- en wortelmarkt herschapen. Achter de Hal
word voor de warmoesverkoopers eene op zuilen overdekte
markt gebouwd. Daarbij komt, dat men in de voormalige
Sint-Pieterskapel eene tweede verdieping had getimmerd, de
benedenruimte aan de Vleeschhal afstaande, de bovenverdieping
bestemmend tot vergaderzaal voor de brooders uit de Oude
Kamer: „In Liefde Bloeiende".
Toen de schoenmaker A d r i a e n C o r n e 1 i s z. het huis aan
de Noordzijde van de Nes, naast de St.-Pieterssteeg en de
groote Vleeschhal kocht, was doze plek eon der brandpunten
van het Amsterdamsche dagelijksche leven geworden. Alle
koopwaar, gewoonlijk in centrale Hallen vereenigd — met uitzondering van visch, die bij den Middendam en het Damrak

1)

De Roever, t. a. p1. bl. 85.
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gesleten word — kwam hier elken morgen afnemers zoeken.
De bewoners van het huis aan den hook der St.-Pieterssteeg,
waar de H e e r v a n B re d e r o d e uithing, hoorden dag aan
dag het luid gedruisch, het oorverdoovend getier der koopers
en verkoopers. Het is niet zeker, of de dichter van het
„M o o r t j e" in dit huis geboren is, daar hij een jaar en negen
maanden oud was, toen zijn vader dat huis kocht. 1) Onwaarschijnlijk is het niet, dat doze laatste het huis in huur betrok
bij zijn huwelijk, maar vast bewijs ontbreekt.
In ieder geval heeft G e r b r a n d, als kind, knaap en jongeling in hallen en op markten gespeeld, gedwaald en gemijmerd,
heeft hij met eon schildersoog de dagelijksche drukte van
Vleeschhallen, Vogelmarkt en Wortelmarkt bespied, heeft hij
kennis gemaakt met slagers en slagersjongens, met vogelboeren en jagers, met groenvrouwen, met pens- en gaarwijven — eene ervaring, waarvan hij met woeker partij trok,
toen hij in 1615 de beroemde beschrijving van hallen en
markten voor zijn „M o o r t j e" bestemde. Het is dit sprekend
schilderij, met de meesterlijke penseelvoering van een F r a n s
Hams behandeld, 't welk het „M 00 r t j e" bijna eene eeuw
lang tot een lievelingsstuk der Amsterdammers maakte, gelijk
C a s p a r u s Comm e 1 i n in 1694 getuigde. 2)
De ligging van B red e r 0's ouderlijk huis oefende nog in
eon ander opzicht invloed op den knaap. Van jongs of zag
hij de Amsterdamsche Rederijkers der Oude Kamer naar hunne
vergaderzaal spoeden, want de bovenverdieping der tot Hal
herschapen Sint-Pieterskapel, vormde — als gezegd word —
de schouwburgzaal der Amsterdamsche Kameristen. Van daar
eene zeer vroegtijdige kennismaking met de kunstoefeningen
der kamerbroeders, van daar de ontwikkeling van zijn buitengemeenen aanleg voor het tooneeldicht.
Het gezin van vader A d r i a on bleef tot 1602 in de Nos
wonen. Toen kocht doze eon tweede huis, gelegen op den
1) G e r bra n d werd geboren den 16 Maart 1585, het huis gekocht 15
December 1586.
2) „Beschrijving der stad Amsterdam" (Amst. fol. 1694) II.
D. V B. bl. 863.
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Oude-Zijds-Voorburgwal bij de Varkenssluis — 30 Juni 1602 —
voor 1829 gulden van den schilder Mat thy s Adams z.,
zooals uit het register der voor Schepenen verleden schuldbekentenissen blijkt. 1) Het is aan to nemen, dat hij in 1602 verhuisde, en dat hij zijn uithangbord naar den Oude-Zijds-Voorburgwal heeft meegenomen, daar hij, zijne vrouw en kinderen
nog voortdurend i n B r e d e r o worden genoemd in alle officieele stukken.
Men heeft gemeend, dat de verhuizing eerst op Meidag 1615
had plaats gehad. 2) Als bewijs daarvoor gold, dat in de reeds
vermelde beschrijving van hallen en markten, uit het „M o o rt j e", aan K a eke r 1 a c k in den mond gegeven, ook gewag
gemaakt wordt van de Varkenssluis. De familie B r e d e r o
woonde juist aan die zijde van de sluis, waar de trap was, die
leidde naar het heimelijk gemak ten algemeenen nutte gebouwd
onder den hoekboog der sluis door de Amsterdamsche Aedielen.
Mel c h i o r F o k ken s heeft doze inrichting „heel gerieffelijk
voor de vreemden en die ver van hare huysen of zijn" genoemd; W a g e n a a r meende alleen, dat dit alles strekte „tot
gerijf der kleine gemeente." 3).
Do bedoelde plaats in het „M 00 r t j .e" luidt:
,,Doe gingen wy verby de Brouwery van 't Jerusalems kruys,
,,En juist most ick bloemen, en ick liep onder de Varckesluys.
,,Daer sat Koren Jansz, en vertrock van 't Nuys en d' afcomst van Britten,
,,Mit dat hy men sash, nam hy zyn naers in sen arm, hy rees en liet
me sitten".4)

Het is gelukkig, dat men niet alleen op de bewij skracht
van deze plaats behoeft to vertrouwen, en dat het register
der voor Schepenen van Amsterdam verleden schuldbekentenissen de zaak afdoende heeft beslist. Onze dichter woonde
tot even over zijn zeventiende jaar in de Nos (30 Juni 1602).
1) Schepenkennissen, deel II, bl. 141. De Roever, t.a.pl.bl.79.
2) Ter Gouw, Amst. Courant, 15 October 1880.
3) Beiden geciteerd door T e r G o u w t. a. pl.
4) „Moortje" met aanteekeningen van Prof. Dr. H. E. Moltz e r, Amsterdam, G e b. Binger, 1885, bl. 43.
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De verdere levensdagen, hem nog overblijvend, sleet hij in
het huis op den Oude-Zijds-Voorburgwal bij de Varkenssluis —
tusschen de tegenwoordige Damstraat, vroeger Halsteeg, en
de Steenhouwerssteeg, het derde huis van de Damstraat of
geteld. 1)
Nu er met zekerheid kan gesproken worden van de huizen,
waarin B r e d e r o zijn kort leven doorbracht, blijkt het tevens,
dat hij voordurend aan Amsterdam's Oudezijde bleef. Juist
daar moest een kunstenaar met zijn aanleg zich to huis gevoelen. Hij bespiedde er het echt Amsterdamsche. In het
„M 00 r t j e" toont hij, hoe hij dit kwartier heeft bestudeerd.
K a c k e r 1 a c k wandelt van het oude woonhuis in de Nes,
langs de Hallen, over de Vogel-, Gaar- en Wortelmarkt tot
aan de nieuwe woning bij de Varkenssluis en van daar naar
de Vischmarkt. In de jaren, Coen deze buitengemeen begaafde
jonge kunstenaar zijne indrukken verzamelde en Amsterdam's
Oudezijde als zijn studieveld beoefende, drong de Nederlandsche Renaissance met geweld hare . Latijnsch-Grieksche be-

schaving aan alle jonge vrienden van wetenschappen en letteren op. Gerbrand Adriaensz. Bredero stond buiten
de richting, die eerlang zou zegevieren, maar hij staafde met
schitterende uitkomst, wat een Amsterdamsche jongen vermocht, die alleen door de gratie der natuurlijke genialiteit
zijnen kunstwerken het leven gaf.
B r e d e r o's ouders behoorden tot den deftigen, bemiddelden
burgerstand, als gezegd is. Dit bewij st niet alleen het groot aantal hooggeplaatste beschermers en vermogende vrienden van
hun rijkbegaafden zoon; Welke men zich reeds in 't Amsterdam
van die dagen niet door talent alleen, ook niet door 't uitstekendste, zou hebben kunnen verwerven; maar wordt tevens gestaafd door een woord van B r e d e r o in zijn schrjjven 2) aan
') Ter Gouw, t. a. p1. Amst. Courant, 15 October 1880.
^) Opgenomen in de, voor het nasporen der weinige tot ons gekomen
bijzonderheden zijns levens, zoo gewichtige verzameling van Brieven en
Gedichten, door den Uitgever V an d e r P1 ass a het eerst bijeengebracht
onder den titel: „G. A. Brederoo's Nederduytsche Rijmen/ als
i s: (( Verscheyden Brieven/ (( soo in en buy- (( ten Rijm; oock
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den schilder „S r. Francisco" B a d on s, waarin hij hem
uit naam van zijnen vader om een „Stucxken van Sob a st i a e n V r a n c x ," een Andwerpsch kunstenaar, vraagt, met
het doel er ter wille zijns vaders eene kopie van to nemen.
„By aldien ghy ons dese jonste doet" schrijft Bredero
S r. F r a n s i s c o B a d en s: „ende laet onse wensch geschien:
soo beloven wy u hier neffens, dat wy de Copy niet uyt ons
Nuys sullen laten gaen, want het geschiedt alleenlijck om de
sinnelickheydt van mijn vader, die 't selfde tot eon cieraet op
sijn plat bewaren wil by sijn juweelen ende schat." ) Uit
doze woorden is lichtelijk to verstaan, dat Ad r i a e n in
B r e d e r o eene min of moor kostbare verzameling van kunstwerken en voorwerpen van weelde bezat, 't welk wederom
welgesteldheid aanduidt.
B r e d e r o's ouders waren dus betrekkelijk rijk.
Bleek uit den aankoop van beide huizen, dat de schoenmaker
het Lof van (( Rijckdom en Armoede ende vele dergelijeke
sinrijeke ghedichtselen meer bij hem beschreven: (( (Portret van den dichter) (( 't Amsteldam, (( Voor Kornelis Lodewijcksz. van der Plasse/ Boeckver (( cooper/ woonende op
de Beurs in d' Italiaensche Bijbel (( Anno 1620, 4 0 . In dezen
druk zijn evenwel al de stukken nlet vereenigd, zoodat de in den tekst
vermelde brief aan den schilder B a d e n s niet voorkomt in den druk
van 1620, maar wel gevonden wordt in den completen druk van 1632,
uitgegeven onder den titel: „G. A. Bred e rood s (( Ned e r d u y t s oh e f(
Poemata, (( als oock het (( Lof van Rijckdom en armoede, ((
met verseheyden Brieven/ soo in en buiten (( Rijm; ende
vele dergelijeke sinrijeke Ghedichtselen meer/ (( waar van
eenige noyt voor (( desen in Druk zijn gheweest (i (Wapen van
Amsterdam) (( T' Amsterdam, (( Van Cornelis Lodewijcksz. van
der Plasse, Boeck- (( verkooper, aan de Beurs, in d' Italiaensche Bijbel. () Anno 1632, 4 °.
1) Bl. 465 der „N e d e r d u i t so he Po e m a t a" opgenomen in „A 11 e
de (( wercken, soo spelen, gedichten, brieven, kluchten, ((
en liederen (( van den Beroemden en Geest-rijcken Poeet, ((
Gerbrand Adriaensz. (( Bredero, Amsterdammer. (( Desen
Druk van nieuws oversien, en van merckelijeke (( druckfauten verbetert. (( (Krulornament) (( t' Amstelredam, (( Bij Jan
Claes ter Hoorn, Boeck-verkooper, (( over het Oude Heeren-Logement 1678, 8°.
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Adriaen Cornelisz. in Bredero een vermogend man
was, er zijn nog meer bewijzen voorhanden, die hem doen
kennen als een rijk man. Uit het R e g i s t e r v a n Q u p ts c h e 1 din g en 1) weet men, dat zijne weduwe, geassisteerd
door haar zoon P i e t e r, den 2 Mei 1656 een huis op den
Ooster-Achter-Burgwal, bij het Rusland, heeft verkocht voor
3100 gulden. In hetzelfde Register wordt verwezen naar
een S t a d s b r i e f van 21 Mei 1594, en in dezen naar het
Register der Stads verkochte Erven, 2) waarin vermeld wordt, dat dit huis door Adriaen in Bredero gekocht was voor 1900 gulden (Mei 1594), terwijl als zijne
r G e r r a n d s, „in
borgen optraden: zijn zwager Co
Cornelis
d' Dude Cost", en Hendrik Loe1, Lakenstopper.
Het is niet onbelangrijk hieruit of to leiden, dat de schoenmaker een ondernemend man was, die in huizen speculeerde,
omdat hij begreep, dat de waarde der onroerende goederen
binnen Amsterdam bij den sterken aangroei der bevolking
steeds zou stijgen. Pat hij goed gezien heeft, blijkt uit het

feit, dat het huis op den Burgwal bij het Rusland in 1594
f 1900 kostte en in 1656 voor f 3100 werd verkocht.
Bij geldbelegging in vaste goederen liet hij het niet. Hij
bemoeide zich met de pachterijen van imposten, vooral op
wijn en brandewijn, in het begin der zeventiende eeuw nog
in vollen bloei. Doch niet altijd met den besten uitslag. Rhj
associeerde zich m.et een Amsterdamsch burger, zekeren
T e x e 1, maar werd door dezen opgelicht, als volgt uit eene+
acte, in 1613 verleden voor Notaris P i e t e r Ma t h ij s z. 3)
Daarin wordt verklaard, dat A d r i a e n C o r n e 1 s z, in B r ed e r o menigmaal imposter heeft gepacht met voorzegden
T e x el, maar dat hij schadeloosstelling heeft moeten betalen,
aangezien T e x e 1 „fugitief" was. In deze acte wordt opgegeven, dat Adriaen Cornelisz. in Bredero vier en vijfti g jar©n oud was. Hieruit volgt terstond, hij in 1559 geboren
1)
Mr.
2)
3)

Deel C. C. bi. 176, op het Amsterdamsch Archief. Mededeeling van
N. de Roever.
Deel I, bl. 113. Mededeeling van Mr. N. d e Roe v e r.
Mededeeling van Mr. N. d e R o e v e r.
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werd, dat hij twee-entwintig jaren telde, toen hij huwde.
Elders treedt hij zelf als borg op voor pachters van imposten, zooals 17 Maart 1602, toen Mi met Jan Sy brands,
chirurgjjn, zich borg stelde voor S i m o n J a n V e c h t e r s z n,
die de imposten van wijn, brandewijn en azijn binnen Weesp
gepacht had. 1)
De schoenmaker was rijk, ondernemend en geeerd binnen
Amsterdam. Hij behoorde tot de notabelen der stad en werd
gekozen tot officier der Handboogschutters. Voor meer dan honderd jaren bestond nog een schutterstuk in den Handboogdoelen,
waarop afgebeeld was Adriaen Cornelisz. in Bredero,
geheel in ijzeren wapenrusting. Het schiiderij is spoorloos verdwenen, maar eon gelukkig toeval heeft er eene afbeelding
van bewaard. 2)
Wat het karakter van den rijken schoenmaker aangaat, wij
weten, dat hij een kunstvriend was, en zelfs eene zekere
verzameling schilderijen bezat.
Wij weten . nu echter daarenboven, dat Mi bij zijn dood
naliet de som van ruim f 15.000, een zilveren, van binnen
vergulde kan met twaalf zilveren lepels — vermaakt met twee
beste lakensche mantels aan zijne weduwe — zilveren bekers
en lepels — vermaakt aan zijne kleinkinderen en v i e r s c h i 1-

d e r ij e n, door wijlen zijn zoon G e r b r a n d geschilderd.
Dit bericht hot codicil van 19 Maart 1646, gevoegd bij de
testamenten van 9 en 13 Januari 1646, voor den Notaris D e
V o s verleden. 3)
De erflater schonk doze vier schilderijen, „gemaeckt bij
Gerbrand Adriaense Brederode, syn overleden soon"
aan zijne weduwe. Als onderwerpen dozer kunstwerken worden genoemd:
,,een ,stuck van Davidt en (Bathseba?);
,,een stuck van Davidt en Abigel;
1) S oh e p e n k e nn is s e n G. bl. 39 geciteerd door D e R o ever t. a. pl.
bl. 88, noot 1.
2) Gevonden door Mr. N. d e R o e v e r to Arnhem in een band met
aanteekeningen van C. B e u d eke r uit de collectie Si a g r e g e n.
3) Mededeeling van Mr. N. d e R o e v e r.
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„een stuck van Pyramus en Thisbe,
„eon dito, synde een Fortuyn."
Merkwaardiger tijding konden wij in dit opzicht niet vernemen. De dichter van den „S p a a n s c h e n B r a b a n d e r" is
eon figuurschilder geweest in Italiaansch romantischen trant,
naar het voorbeeld van zijn meester B a d e n s. In de voorstelling van zijn atelier op de plaat, die het „A on d a c h t i g hL i e d boo c k" (1622) versiert, kwam reeds lets dergelijks om
den hook gluren. Op den ter zijde geschoven ezel staat eene
schilderij, voorstellende eene boetende M a ri a Magdalena,
aan de wanden hangen schetsen, vermoedelijk mythologische
tafereelen voorstellende.
B r e d e r o schilderde dus historische en mythologische onderwerpen, gestofeerd met naakte figuren naar de Italiaansche
manor van B a d on s. Zijn schilderwerk staat in onmiddellijk
verband met zijne lectuur der A m a d i s- r o m a n s en zijne
tragicomedien. Zijn comisch genie heeft dus met zijn arbeid
als schilder niets to maken. Hij oefende dit handwerk uit, om
zich eene bron van eigen inkomsten to verschaffen, als hij
zegt in zijn rijmbrief aan zijn Schiedamschen vriend, J a c o b
Barthout, lid der Kamer „de Roo Rosen":
„Jacobe goede nacht, mijn eygen saeken roepen
Mij tot de schilderkunst, en die tot soet gewin". 1)

Hadde de dichter van de „K 1 u c h t en", van het „M o o rtje", van den „Spaanschen Brabander" eon penseel
bezeten even geestig als zijne pen, or ware eon tweelingbroeder van Frans H a t s opgestaan, die Jan Steen en A d r i a e n
do Brouwer weldra over het hoofd zou gewassen zijn.
Had zijn vader dus belangstelling voor schoone kunsten,
omtrent andere karaktertrekken kan weinig worden medegedeeld. Hij was werkzaam, ondernemend, kloek. Zijn zoon
G orb rand had eerbied voor zijne ouders, als volgt uit de
bekende plaats in zijn minnebrief aan de „rustige, blijgeestige
en seer verstandige weduwe N. N.", waarin hij verzekert:
1)

B!. 635 van „A 11 e de w e r k e n", 1678 8°.
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„En of ick schoon somtijds al koom bij de Lieden, soo is
„nochtans de ontsagh van mijn ouderen soo groot, dat ick
„mijn gantsch binnens-huys moot mijden van alle lichtvaer„digheyt" 1) — en uit zijn minnebrief aan de „blij-geestige
ende welverstandige lief" Magda 1 e n a S t o c k m a n s, op tweeen-dertigjarigen leeftijd geschreven, waarin hij verhaalt, dat
zijne ouders zeer ongerust zijn geweest over zijn uitblijven,
„vermits sy aen my niet en zijn gewent uyt to trekken son„der voorweten van haer lieden." 2)
Uit dit alles spreekt eene stemmigheid, die in het huis van
den schoenmaker-schutterofficier schijnt to heerschen, hoewel
het vermoeden mag worden geopperd, dat in doze zaak de
hoofdinvloed uitging van de in 1619 gestorven vrouw des
huizes, M a r ij t g e n G e r b r a n d s. Enkele feiten doen aan vastheid van beginselen bij den ouden B r e d e r o twijfelen. G e rb r a n d neigde zeer tot „lichtvaerdigheyt" ; weldra zal het
blijken, dat het met zijne beide zusters misschien niet veel
beter gesteld was.
Na den dood van zijn beroemden zoon, na het verlies van
zijne vrouw eon jaar later, nam de weduwnaar tot zijne bijzit
A e 1 t j e B a r to is van Tekelenburg, die misschien zijne dienstmeid geweest is; of wel eene vrouw van zeer weinig bescha-

ving. Duidelijk komt dit uit bij zijn huwelijk met doze A e 1 t j e
Bartels to Diemen den 25 Augustus 1639 3) gesloten. Hij
was toen bij de tachtig jaren. Men koos Diemen voor de
bruiloft, omdat de geheele zaak minder de aandacht der Amsterdamsche vrienden zou trekken — eon maatregel, die in
dit tijdvak moor voorkomt bij Amsterdamsche huwelijken. In
het huwelijksregister teekent alleen Ad r i a e n 00 r n e 1 i s z.
in Bredero, weduwnaar van Marry Gerbrants, wonende op den Oude-Zijds-Voorburgwal bij de Varkenssluis.
A e 1 t j e Bartels, wonende „als voren", teekent niet. Z ij
kan niet schrijvon.
1) Bl. 631 van „A11 e de W e rk e n" ... 1678, 8°.
2) Aldaar bl. 637.
3) J. G. Frederiks, „Maandblad van 't genealogisch-heraldisch genootschap: de Nederlandsche Leeuw — 1884.
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Dit huweli.jk bijna i n e x t r e m i s, had geen ander doel
dan de wettiging der bruid als huisvrouw van den bruidegom,
en tevens van hun beider zoon, Pieter, in 1626 geboren.
Dat doze de zoon was van den schoenmaker en van A e 1 tj e
B a r t e l s, dat den zeven-en•zestigjarigen grijsaard nog een
kind in concubinaat geboren werd, volgt uit het testament
van Pieter Adriaensz. in Bredero tegelijk met het
codicil van zijn vader verleden den 19 Maart 1646 voor den
notaris De V o s. ' )
In dit testament geeft hij zijn ouderdom op en spreekt van 20
jaren, waardoor bewezen is, dat hij geboren werd 1626, dertien jaren voor het huwelijk ztjner ouders. Verder geeft hij
to kennen, dat hij schilder is, en zijne ouders tot zijne erfgenamen beneemt. De laatste levensjaren van den ouden B r ed e r o, die zeven-en-tachtig bereikt, worden aan de zijde van
zijn vrouw A e 1 t j e Bartels in gezelschap van zijn zoon
P i e t e r en van eenige kleinkinderen — waarover weldra doorgebracht in de woning op den Oude-Zijds-Voorburgwal bij

do Varkenssluys. In 1631 — Coen hij twee-en-zeventig telde heeft hij aan de Thesaurieren der stad eon verzoek gericht,
om zekeren S a n d e r V r e do r i x c z. aan to bevelen als huurder voor eon houten schoenlappershuisje aan do Varkenssluis.
In het Resolutenboek van Thesaurieren staat opgeteekend :
„Sander Vredericxsz. es vergunt het schoenlappershuysken,
dat aen de Varkesluys gemaeckt sal worden, op 't versoecken
van Adriaen Corn. Breeroo den 12 Nov. 1631." Z)
Waarschijnlijk wilde de oude B r e d e r o eon voormaligen
knecht genoegen doen, daar de houten schoenlappershuisj es
eenig voordeel aanbrachten voor den bewoner. Zij konden
namelijk de burgers beboeten, die hun vuilnis niet in de
stadsvuilnisbakken, maar op straat of in de gracht wierpen. 3)
Dat de grijze schoenmaker tot aan zijn dood bij de Var1) Mededeeling van Mr. N. d e Roe v e r.
2) Geciteerd door den heer J. T e r Go u w, t. a: pl.
3) Domselaer, Beschrijving van Amsterdam, III B. bl. 262,
geciteerd door den heer J. T e r Go u w, als voren.
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kenssluis bleef wonen, blijkt uit het V or p on ding s b o e k
van 1647 —1649, want daar vindt men vermeld, dat het huis
bij do Varkenssluis toebehoort aan ,,Adriaen Cornelisz.
B r e d e r o d e n s erven". De erven zijn er na den dood des
eigenaars, 28 Juni 1646, nog blijven wonen, totdat zij het in
1647 verhuurd hadden aan J an d e V o s 1 ) — misschien de
notaris van den ouden B r e d e r o. Wie waren de erven?
Erfgenamen waren vooreerst de weduwe A el t j e Bartels
en haar zoon Pieter, ons reeds bekend.
Doch er kwamen zich nog anderen aanmelden.
Het waren de kinderen uit het eerste huwelijk met M a r r y
G e r b r a n d s in 1581 gesloten.
Wat is er omtrent die kinderen bekend ?
Toen Adriaen Cornelisz. in Bredero op zijn tweeen-twintigste jaar gehuwd was, ging hij waarschijnlijk in het
huis van de Nes op den hook der St.-Pieterssteeg wonen, 't
Welk hij vijf jaren later kocht.
In de Nes zijn hem v ij f, of wellicht z e s kinderen geboren.
Omtrent het vraagstuk, wie de oudste was, kan men nog
goon volkomen bevredigend antwoord geven.
Waarschijnlijk is de oudste eon zoon geweest : Co
Cornelis
Adriaensz., doch geenszins de Cornelis Adriaensz.,

die inhet Staatboek van het Huidekoopers-, Looierse n S c h o e n m a k e r s g ii d vermeld wordt onder de overlieden in 1643, 1644, 1645 , 2 ) omdat doze niet in B r e d e r o,
maar M a a s 1 a n d genoemd wordt. 3)
Waarschijnlijk is dit, omdat doze zoon naar oud-Amsterdamsch gebruik genoemd zou zijn naar den vader des vaders, terwijl 0-0 r b r a n d later naar den vader der moeder
gedoopt is, waaruit kan volgen, dat hij de tweede zoon was.
In zijns vaders testament van 1646 wordt van dozen oudsten
zoon geene melding gemaakt, waaruit zou kunnen afgeleid
worden, dat deze in dat jaar of in 1645 zonder kinderen na
to laten zou overladen zijn. Immers de oude B r e d e r o
1) Ter G o u w , t. a. p1.
2) Het eerst genoemd door den Neer J. t e r G o u w , t. a. pl.
3) Mededeeling van Mr. N. d e R o e v e r.
3
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maakte eon testament kort voor den dood zijner eerste vrouw,
5 December 1619, verleden voor den notaris C 1 u y t. l ) In
dat testament wordt gesproken van v i e r kinderen, waaronder twee gehuwde dochters. De twee anderen waren dus
naar alle waarschijnlijkheid zonen. Van doze is eon volkonlen bekend, het was de jongste zoon Jan. Voor den tweeden kan goon ander aangewezen worden dan eon Cornelis
A d r i a e n s z., hoewel zijn bestaan nog niet bewezen is..
Is mijn vermoeden juist, dan is C o rn e 1 i s, de oudste zoon,
in 1582 geboren, heeft hij de schoenmakerszaak zijns vaders
overgenomen, en is hij in 1645 op 63-jarigen leeftijd gestorven.
Daarbij s plit zich aan, dat het testament van den ouden
B r e do r o in Januari 1646 den 9 en den 13 hernieuwd is,
terwijl or nog eon codicil van 19 Maart wordt bijgevoegd.
Juist door het overlijden van den oudsten zoon moesten
nieuwe testamentaire beschikkingen worden getroffen.
Hot tweede kind was eene dochter, H i 11 e g o n d A d r i a e n s.
Zij is gedoopt in de Oude kerk, 29 Januari 1584, daar in het

Doopboek dier kerk is opgeteekend: „G e d o opt in do 0 u d e
Kerk, 29 Januari 1584, Hyllegont, dochter van
Aeryaenw Cornelisz., copman, die moder Marry Gerbrants, dij e getuyg en Jann etgen Pieters." 2)
De titel van „copman" hier aan den vader gegeven, duidt
op de verschillende zaken, die hij in bouwterreinen, huizen
en verpachtingen deed, tenzij missehien eon handel in huiden
en leer bedoeld word.
Hill ego n d heeft geleefd van Januari 1584 tot Februari
1647, overlijdende op 63-jarigen leeftijd; haar vader overlevende.
Van Hill ego n d is weinig opbeurends bekend. Hoewel de
oudste dochter van eon betrekkelijk rijk man, heeft zij met
rampen to worstelen gehad. Op haar eon-en-dertigste jaar
word zij in eon proses gewikkeld contra den dertigjarigen
schilder Pieter Lastman. Immers, Adriaen Cornelis
in B rode r o machtigt den 6 Februari 1615 Mr. Adriaen
1) Mededeeling van Mr. N. d e R o ever.
2) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis", bl. 79.
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Mole n ij z or, procureur van den Hove van Holland, voor
hem zelven en voor H it l e go n d, om hun recht waar to
nemen tegen Pieter Lastm an ... 1)
Eon onderzoek in het Rijks-archief heeft weinig licht kunnen verspreiden over dit proces. Het schijnt dat partijen de
zaak geschikt hebben. La s t m an, eon schilder, die in Italie
gestudeerd had, en onder de Hollandsche kunstenaars eene
eerste plaats innam, die op R e m b r a n d grooten invloed
oefende, ) mag wel eon vriend van G e r b r a n d geweest zijn,
kan H i 11 e g o n d ten huwelijk gevraagd en haar verlaten
hebben. Misschien is do zaak nog erger en hebben wij met
moor dan eon eenvoudigen b r e a k o f promise to doen.
Hill e g o n d trouwde omstreeks 1620 met Jan A d r i a e n s z.
v a n T 0 n g e r 10, wijnverlater — wijnhandelaar in het klein.
Vijf-en-dertig jaren oud to huwen met eon onvermogend man,
die zelfs eenigszins beneden haar stand was — dit word haar
deel. Zij is moeder geworden van drie dochters : Judith ,
M a r r e t j e en H e s to r. 3) De wijnhandel van haar man, die
voor 1646 stierf, ging niet voordeelig, als blijkt uit hot testament van den ouden B r e d e r o. Den 9 Januari 1646 bepaalde
doze, dat alleen de legitieme portie aan de weduwe V an
T On g e r 1 o zou worden uitgekeerd, na aftrek van f 540 „voor
haar overleden man aan huishuur en gekochte hoepen (vaten)
betaald." 4) In het Codicil van 19 Maart 1646 worden aan de
kleindochters, Judith, M a r r e t j e en Hester zilveren
bekers met zilveren lepels vermaakt. Toen de weduwe V an
T o n g e r 1 o stierf, woonde zij in de Lange Dijkstraat in de
gang achter den tweeden bakker van de Nieuw-Markt komende." 5) Dit alles toont aan, dat do wijnverlater slechte
zaken gedaan heeft, dat hij bij zijn schoonvader in het krijt
stond, en dat de weduwe in armoedige omstandigheden ach'terbleef.
1) Mededeeling van Mr. N. d e R o ever.
2) Mr. C. Vosmaer, „Rembrandt sa vie et ses oeuvres" (2de
druk) p. 68-81.
3) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis", bl. 90.
4) Mededeeling van Mr. N. d e R o e v e r.
5) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis", bl. 90.
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Het derde kind, de tweede zoon, is G e r b r a n d. Dat hij,
waarschijnlijk als tweede zoon, naar den vader zijner moeder
genoemd wordt, is geheel volgens oud-Amsterdamsch gebruik.
Al de leden van het gezin des schoenmakers zijn vergeten,
zijn naam alleen blijft leven in de geschiedenis.
Het vierde kind is jong gestorven en word geboren omstreeks 1587. Het werd begraven 13 Augustus 1592 in de
Nieuwe Kerk, als blijkt uit het begrafenisboek dier kerk,
waar men leest: „Anno 1592, 13 Aug. Adriaen Cornelisz. schoenmaker in Brerooden, eon kindt onder
den arm.... f 1.9." 1 ) Dit kind kan niet ouder dan vijf of
zes jaar geweest zijn; oudere kinderen werden „op de kleine
baer" gedragen. Het was dus 1587 of 1588 geboren.
Het vijfde kind is de tweede dochter, S t ij n t j o, aangeweZen in het testament van 5 December 1619, daar or van twee
gehuwde dochters wordt gesproken, genoemd in het testament van 9 Januari 1646. Daar de vier eerste kinderen in de
jaren 1582, 1584, 1585 en 1587 geboren worden, ontstaat de
mogelijkheid, dat St ij n tj e omstreeks 1590 ter wereld komt.
In 1619 wordt zij als gehuwd vermeld. In 1646 blijkt uit
haars vaders testament, dat zij reeds overleden was. Er komen
daarin nog andere, minder stichtelijke, dingen uit. De oude
B r e d e r o legateert de som van f 200 „tot alimentatie" aan
zijne kleindochter J a n n e t j e P i e t e r s, eene „overwonnen
bastaard" zijner dochter S t ij n t j e, „g et e e 1 d b j e e n g et r o u w d m a n". 2) De dochters van dit gezin brengen den
ouders weinig geluk aan. S t ij n t j e maakt het nog bonter
dan H ill ego n d; beiden evenwel zijn ten slotte gehuwd.
Het zesde kind, de derde zoon, Jan genaamd, is gedoopt
in de Oude kerk. Men leest in het Doopboek diem kerk:
„Aeriaen Cornelissen, scoemaker, dije moeder
Martijntgen Garbrants, dije getuigen Nelletgen
F r a n s s e n, 11 November 1596, het k y n t Jan." 1) Van

1) J. A. Alberdingk Thijm, „Breeroo", Nederl. Spectator
1873, bl. 60.
2) Mededeeling van Mr. N. d e R o e v e r.

BREDERO ' S BROEDERS EN ZUSTERS.

37

dezen is alleen bekend, dat hij in 1619 nog leefde, doch voor
1646 stierf.
Het eerste testament van den ouden B r e d e r o, verleden
voor notaris C 1 u y t , 5 December 1619, spreekt van vier kinderen. Dit felt stemt geheel overeen met de hier gegeven
voorstelling. Van de zes kinderen waren er twee gestorven,
het vierde in 1592, de geniale G e r brand in 1618. Er bleven
dus vier kinderen over: Cornelis, (?) H jib egond, Stijnt j e en J a n. Eenigszins verwarrend is het bericht in de ter
Weeskamer berustende Doodboeken van de Nieuwelijds-kapel,
waar de begrafenis van de moeder dozer kinderen aldus staat
opgeteekend:
„Marretje Gerbrants bij de Varckensluys in
Breeroode —"
„3 k(inderen)".
„den 16 Decemb. (1619)."
Op den rand word daar bijgevoegd:
„de Kynderen sijn able mondigh, over de vijff en
twintich jaeren, ergo geroyeert." 2)
Het testament van 5 December 1619 noemt vie r kinderen,
waarvan twee getrouwde dochters. 3 ) Hier kan geene fout
gemaakt zijn. De fout is alleen bij de — dikwijis zeer slordige — opgaaf van het Doodboek der Nieuwe-Zijds-kapel.

Daarenboven de fout kon met opzet gemaakt zijn. De jongste
zoon J a n was niet meerderjarig en de oude B r e d e r o kan,
om de oproeping van Weesmeesteren to ontduiken, met hem
do hand hebben gelicht. Be Amsterdamsche poorters waren
zoo vijandig gezind tegen den fiscalen dwang der Weeskamer,
dat kleine bedriegerijen niet zeldzaam voorkomen. Ten slotte
is de geheele opteekening in het Doodboek der Weeskamer
eon abuis. Er worden daar alleen dooden geboekt, die minderjarige kinderen nalaten — de woorden „e r g 0 go r 0 ye or t"
duiden aan, dat er in het geheel niets had moeten geboekt zijn.
In het testament van Januari 1646 wordt alleen melding
gemaakt van Hill e g o n d en hare kinderen, van S t ij n t j e,
1) De Roever, „Brederoo's Ouderhuis", bl. 88, noot 3.
2) Aldaar, bl. 88.
3) Mededeeling van Mr. N. d e R o ever.
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die overleden was — ter wille van haar natuurlijk kind,
Jannetje Pieters — en van Pieter, den door later huwelijk gelegitimeerden zoon van A e 1 t j e Bartels. Cornelis,
zoo hij werkelijk bestaan heeft, overleed waarschijnlijk in dat
jaar; de jongste zoon Jan moet evenzoo voor 1646 gestorven zijn, daar er in de verschillende testamenten niet van
hem gewaagd wordt.
Wanneer ik de verschillende feiten omtrent het gezin van
den schoenmaker Adriaen Cornelisz. in (den Heer van)
Bred e r o d e thans genealogisch groepeer, kom ik tot de
volgende uitkomst:
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Reeds bleek het, dat ondanks velerlei aanleiding tot lichtvaardigheid, er toch in het gezin van den schoenmaker C o rn e ii s A d r i a e n s z. i n B r e d e r o eene neiging bestond tot
ernst en stemmigheid, die zich wellicht onder den invloed der
moeder somtijds bij den genialen zoon openbaarde.
Zijn leven en werken staven dit menigmaal. Wij kiezen
enkele strophen uit zijne „Aendachtige" Liedekens, welke met
zijn later leven in verband gebracht, onze overtuiging ten
dezen opzichte mogen rechtvaardigen.
Zoo vindt men eene bepaalde strekking in het volgend
couplet:
„Ick danck U Heer daer van,
Dat ghy my schiept een man
En brocht in t ij d t en s t e d e,
Daer men U eer bewijst,
En gheen Afgoden prijst
Ghelijck de Heydens deden !" 1)

Hetzelfde beginsel vinden wij terug in het „A end a c h ti g

Gebedt":

2)

,,Ontfanght, 0 Heere! doch het suyverst' van mijn hert,
Gheeft dat my mijne sond niet toe-gherekend went:
Neemt my (die hier op aerd' als vremdeling most swerven)
In 's Hemels Borghery nu een Godt-saligh sterven.
Ach! dat U lieven Soon, met zijn onschuldigh bloedt,
Voor mijn ken-schuldighe de borrecht-tocht voldoet."

Opmerkelijk is zijn verzet tegen de geloofshaarkloverijen
der Hervormden van zijne dagen in de vermaning:
,,Verblinde mensch ghy mist,
Laet of van 't afgodderen,
Gaet uyt U selfs in Christ,
Moeyt met gheen Kercken-twist,
Verwaende sotheydt ist,
Van Godts afcomst met list
To vernufteliseren.
1) Aendachtigh Liedt-Boeck, het derde deel van 't Groot
Liedt-Boeck. (1622.) bl. 22.
2) Aldaar, bl. 63.
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,,De letter-vretery
En 't pralen met veel boecken,
Sticht in den mensch (dunkt my)
Roem-sucht en klapperny,
Fael-grepen van te vry
En te diep ondersoecken.
,,Wat schrijft, leeraert of preeckt,
Gaet vrymoedigh uyt dond'ren:
Wat Godt docht, denkt of spreeckt:
Mensch of ghy eens bekeeckt,
Wat U noch goeds ghebreeckt
Ghy Bout U seer verwond'ren." 1)

Nog voegen wij eon viertal strophen uit zijn zang: „Een
gerust leven" 2) hierbij, die in menig opzicht zijn zedelijke en
godsdienstige catechismus verdient genoemd to worden.
„In boecken-kijf, en woorden spitse strijd
Verwaerloost niet u kostelijcken tijd:
Leeft slecht en recht, leest de suyvere Schrift,
Maer kloeckaerts kunst met rype sinnen sift.
Daer is ghenoegh dat noodigh dient vervormt,
Dijn Tempel Godts (doch gheestelijck) bstormt,
Werpt d'af-Goon uyt van qua ghewoont en lust,
Van lief en leed, en van ghewaende rust.
Van boeldery met Mammon, of den buyck,
Van Duyvels dienst, v a n 't o u w e s n o o d m is b r u ye k
Van poppen-goed, van guychel-spel, van schijn,
Van lippen-liefd', en watter meer mach zijn.

3)

1) Aendachtigh Liedt-Boeck, bl. 40.
2) Aldaar, bl. 5.
3) „Wat zich Br e d e r o veroorlooft, zijne aanvallen op de oude, verdrevene, onderdrukte godsdiest. Als Rob b e k no 1 langs de markt Evangelietjes loopt lezen (eene soort van c o 1 p o r t a g e en bedelarij tevens
uit die dagen), roept T r n Jan s verrukt over de Heilige Schrift:
„Ick ben me Rooms-Katelijck, en ick gae wel in de preecken,
Maer wat ist? hier eseyt, ick macher mijn hooft niet me breecken ;
Of daer een Paep staet en praet in 't Latijn, en halet wel so vart,
Ick laet mijn noch staen, maer dat hyer selver in verwart."
Dr. R. 0. Bakhuizen van den Brink. Recensie van P. 0. Hoofts
a r e n a r van M. de Vries: in de(n) G i d s voor 1843, bl. 562.
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Sulck kercke-slaen, en heyligh stormery
Is Christelijck, en staet een yder vry:
Maer 't leecke-boeck is langh veel eer verjaeght
Als 't beeldewerek dat elck van binnen draeght."

Hierbij dient in het oog gehouden to worden, dat het „A end a c h t i g h L i e d t- B o e k" grootendeels geschreven is in eon
tijd, toen de dichter, door zwaarmoedigheid en ziekte geteisterd, zijn vrdegen dood to gemoet snelde.
Intusschen word B r e d e r o naar het Groot-School der OudeZijde gezonden. Schoon er ook eon Groot-School der NieuweZijde bestond, mochten de bewoners der Oude Zijde daar goon
gebruik van waken. Volgens eene keur van 9 September
1595, word op beide Groot-Scholen onderwijs gegeven in „de
Latijnsche, Grieksche, Duytsche en Fran coische talon, mitsgaders om wel to leeren schrijven, cijfferen en reeckenen". 1)
In het Groot-School der Oude-Zij de word onderwijs gegeven
door eon Rector en vier meesters. 2) Zij was gelegen in de
Koestraat — loopende van de oostzijde van den Oude-ZijdsAchterburgwal naar de westzijde van den Kloveniersburgwal —
waar zij in 1594, „in de plaats van 't Bethanien-klooster
door de Regeering der stad word gesticht. 3) De jonge G e rb r a n d telde toen negen jaar, zoodat hij waarschijnlijk voor
zijn negende jaar ter school ging op den Oude-Zijds-Achterburgwal, westzijde tegenover de Bloedstraat, waar voor 1594
het Groot-School der Oude-Zijde gevestigd was. 4) Beide doze
scholen lagen niet ver van het ouderlijk huis in de Nes.
Later noemt hij zich zelf „eon slechten Amsteldammer,
die maer eon weynich kints-school-frans in 't hoofd rammelde", 5) en V a n d e r P 1 a s s e getuigt van hem: „met eon
1) Doze keur eerst geciteerd door W a g en a a r, A m s t e r dam" (1760)
II Stuk (1765) bl. 373, foot e; vervolgens door D. C. Meijer Jr. in
„De jeugd en jongelingsjaren van Pieter Corneliszoon
H o o f t", G i d s, 1881, N°. 4, bl. 9 van den overdruk.
2) wagenaar, Amsterdam", II bl. 373.
3) Aldaar, bl. 374.
4) Aldaar, bl. 374.
5) „Reden aen den Latijnschen Gheleerde" voor 't Moortje.
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weynigh school-fransch beschaemt by veele van zijn tijdtghenooten. " 1)
Dit „school-fransch" heeft hem bij de ontwikkeling van zijn
talent uitstekende diensten bewezen. Hoe ver hij het in de
kennis dozer taal gebracht heeft, zal het best uit het volgend
„Sonnet" blijken, 't welk, bij lichte orthographische en grammaticale zonderlingheden, eene merkwaardige proof zijner
dichtgaaf mag genoemd worden.
,,Orsus Adieu Amour, adieu Espoir & Crainte,
Vous troublerez non plus mon Ame ni mon Cceur.
Alors, je prie toy mon Dieu & mon Sauveur!
Allumez mon Esprit d'Amour devot & saincte.
1'Amour du Monde n'est que tromperie & fainte
Leger & inconstant, vollant & sans valleur.
Sans rayson, sans Conseil, accompagne de peur,
En amitie faux, contrefaict par contrainte.
Mays l'Amour de vertu est seulement fondee
A l'unique de la Divine Trinitee,
Qui gouverne le Ciel, qui gouverne la Terre!
O Pere eternel scrivez avecq tes doicts
Au millieu de mon Cceur, tes belles bonnes Loys
Que je t'en puis servir d'un amour volontaire." 2)

Was er overigens to Amsterdam tot wetenschappelijke vorming toen nog weinig gelegenheid, zoo men goon afzonderlijke
onderwijzers naar adelijken trant aannam, lichaamsoefening
word er op hoogen prijs gesteld. In de Schuttersgilden was
vaardigheid met hand- en voetboog, buks of musket, de eerste
voorwaarde voor het lidmaatschap. Uitspanningen, waarbij 't
op vlugheid en spierkracht aankwam, als kolven en kegelen,
werden toen veel algemeener en dageltjks beoefend.
1) „Poor-reden aen den Liefhebbenden Leser" voor de uitgave der „w e r k e n" van 1638.
2) „Groote Bron der Minnen," het tweede deel van 't Groot
L i e d t b o e c k, bl. 33. Het Sonet is geteekend: „'t Kan v e r k e or en.
Faict par Garbrant de Brederode."
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Ook B r e d e r o legde zich op lichaamsoefening en wapenhandel toe. In zijn brief aan „mijn Heer Ti bout"') blijkt
uit de regelen:
„Becht als het vroolijk sap der vreugtmakende Wijn,
Sich selven openbaert, en stille niet kan zijn,
Alsoo vand ick mijn jeught te dragen liefd' en guest
Tot d'oeff'ning van 't geweer, de Ridderlijcke kunst,
Waer aen ick heb besteet de Lenten mijner jaren,
By sulcke Meesters die daer in bedreven waren;"

dat hij er reeds vroeg mee begonnen was, en uit de volgende:
,,Soo ist ter goeder uur mijn Heer Tibout gheschiedt,
Dat ick u kennis kreegh, die 'k huyden noch gheniet.
Ghy waertet die de Konst van veel verscheyden Lieden,
Met kloecke teghen-reen moist wederstant to bieden,
In dier manieren, dat door U wel-spreeckentheyt
De Leeringh' van voor heen ter neder werdt gheleydt
Ghy waert het die de Kunst uyt wijdt geleghen Landen,
In uwe Harsens droeght, en brocht in onse handen;"

dat er zich te Amsterdam een meester in de behandeling van
buks en degen be y ond, die eene geheel nieuwe methode had
weten in te voeren. De heer T i b o u t is waarschijnlijk S t a d sS c h e r m m e e s t e r geweest. Omstreeks 1590 was de Schermschool boven „'t St. Margareten-kerkje in de Nes, nu de Kleine
Vleeschhal." 2) In later tijd werd ze boven de Waag op den
Dam en in den Voetboogsdoelen op het Singel gehouden. G e rb r a n d vond dus in „de Lenten (zijner) jaren" naast de dour
zijner ouders de gelegenheid zich in de Ridderlijke kunst"
van schermen to oefenen, 't welk Coen voor alle burgers eon
plicht was, ten einde met good gevolg to kunnen dienen in
de vendelen der Amsterdamsche Schutterij.
Die ontwikkeling van geest en van lichaam konde echter
in 't bedrijvige en nijvere Amsterdam, waar 't ieder om handel en winst to doen was, niet doelloos blijven. 't Is dus niet

1) Nederduytsche Poemata. bl. 632 der „Werken" v. 1678.
2) Wagenaar, Amsterdam, II 408.
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moeielijk te verklaren, dat voor den jongen B r e d e r o zich
weldra de deuren van eene schilderswerkplaats openden. Vader
Ad r i a en bleek reeds een groot liefhebber van schilderijen
en schilderkunst. De geschiedenis van Hill e go n d met P i et e r L a s t m a n leerde tevens, dat er in „den Heer van Brerooden" niet zelden schilders to gast kwamen. G e r b r a n d
had in de Hallen het schilderachtige van het dagelijksche
leven leeren op prijs stellen. De kunstenaarsnatuur was wakker in hem geworden. Hij aarzelde dus niet het beroep van
schilder te kiezen. Juist deze keus moest zich den levendigen
jongeling het eerst aanbevelen, die reeds in stilte en onbewust
de kunst had liefgekregen; terwijl zij tevons der practische
behoefte aan eenig passend beroep geheel bevredigde. Een
goed schilder zou in die dagen van stijgenden rijkdom en
welvaart zijne stukken schielijk genoeg verkoopen, al moest
hij, om van 't armzalig loon, 't welk men der kunst toewierp,
to kunnen leven, zich getroosten eene menigte van haastig
afgewerkte paneeltjes to leveren.
Onder deze omstandigheden kwam B r e d e r o zijn jongelingsjaren op hot atelier van F r a n c e s c o B a d e n s doorbrengen.
In zijn reeds vermeld schrijven aan dozen kunstenaar noemt
hij hens: „lieve eerwaerdighe Hoer ende beminde Meester !"
B a d e n s had na eene kunstreis in Italie de methode der
Italiaansch© school overgenomen, en was om het doorschijnend
en smeltend koloriet zijner mythologische voorstellingen, portretten en gastmalen in Amsterdam als: „de Italiaansche
Schilder" 1 ) bekend.
Van zijn leven zijn nog enkele feiten opgeteekend. B a d e n s
was even als zijne kunstbroeders R o el a n d S a v r y en D a v i d
V i n c k e b o o n s uit de Zuidelijke Nederlanden geweken en
had to Amsterdam ten slotte eene vaste woonplaats gevonden. 2) Dat hij een goeden naam als schilder maakte blijkt
1) Immerzeel. Levens van Hollandsche en Vlaamsche
Kunstschilders enz., van 't begin der XV de eeuw tot heden
(1843). l ate Deel. bl. 40.
2) Mr. N. de Roever, „brie Amsterdamsche Schilders" in
Oud-Holland, III (1885) bl. 172.
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uit een regel van Ridder T h e o d o r e R o d e n b u r g h, in
1618 geschreven:
„T en g n a g e 1, Badens, V i n c k vercieren 't Amstellandt". 1)
Men vindt hem reeds in 1607 (1 Maart) op de publieke
vendutie van den inboedel des schilders Gill e s v a n C oninxloo genoemd: „Francois Badens met zijn leerling Philips Lysart". 2 ) Bredero telde op dat oogenblik
22 jaren en was toen met P h i 1 i p s L y s a r t waarschijnlijk
leerling van B a d e n s.
Nog vindt men B a den s in 1613 (10 Januari) onder de
doopgetuigen bij den doop van den later zoo vermaarden als
beruchten Mattheus Gansneb Tengnagel, zoon van
den schilder J an Tengnagel. In het doopboek der Oude
kerk leest men:
10 Januari 1613
„Jan Tingnagel, Meynsjen Symonsd., Jan Pynas,
Francisco Badens, Klaerken Kolijns.
(Het kind heet) M at the u s." 3)
Wat de schilderij en van F r a n c i s c o B a d e n s aangaat,
men vindt er enkele in den inboedel van den schilder P i et e r
Lastman, wiens naam zoo ongaarne genoemd werd in den
huiselijken kring der familie B red e r o — sedert 1615. Toen
de notaris Lam be r t i , den 7 Juli 1632, zich naar het huis
van den schilder P i e t e r L a s t m a n begaf, om zijn inboedel
op to schrijven, vond hij aldaar eene mythologische schilderij
van Badens door hem beschreven als:
„brie tronien van Badens, als Venus, Juno en P a 11 a s". 4)
Voorts vond hij nog eene andere schilderij, door hem genoemd:
„Een vrouwentronie op een ovaal van B a d e n s" S)

1) De Roever, aldaar, t. a. p1.
2) Mr. N. de Roever, „De Coninxioo's" in Oud-Holland III, 46.
3) J. H. W. Unger, „Mattheus Gansneb Tengnagel" in OudHolland, I (1882) bl. 197.
4) A, Bredius en Mr. N. de Roever, „Pieter Lastman en Francois 'Tenant" in Oud-Holland IV, bl. 15.
3) Bredius en De Roever, t. a. pl. bl 16.
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Het is eigenaardig op to merken, dat onze B r e d e r o in
de leer komende bij eon Italiaansch gevormden meester, als
B a d on s, zich geheel hield aan zijns meesters trant, dat hij
bjjbelsche en mythologische paneeltjes met naakto figuurtjes
voltooide, zooals bleek uit het reeds geciteerde testament zijns
vaders, waar wij vier der door hem behandelde onderwerpen
terugvonden: David en Bathseba, David en Abigael, 1)
Piramus en Thisbe, en eene Fortuin.
In elk geval komt de wijze van schilderen, door B ad ens
onderwezen aan B r e d e r o, overeen met de manier van P i et e r L a s t m a n, die zijn vriend kan geweest zijn voor 1615.
Doze laatste, was evenals B a d e n s naar Italie geweest, en nam,
— als gezegd is -- met de nieuwe kunstrichting uit Rome meegebracht, onder de Hollandsche schilders weldra eene eerste plaats
in. 2 ) Hij oefent in de schildering van het c 1 a i r- o b s c u r eon
merkbaren invloed op den grootsten van alle Hollandsche
meesters — Rembrandt. 3 ) Vondel noemt hem „den
A p e 11 e s on z e r e e u w" in eon bijschrift, dat hij onder eon
portret van L a s t m a n schreef. ) Hij was maar twee jaren
ouder dan B rode r o, en vertoefde in 1603 en 1604 in Italie. 5)
Na 1607 was Lastman to Amsterdam en schijnt or voortdurend gewoond to hebben tot 1633. 6) Hij schilderde bijbel-

sche en historische onderwerpen, later landschappen en dierstukken. „L a s t m a n plaatste zijne figuren gaarne in eon
fantastisch Italiaansch landschap, waarin zelden de tempel
der Sibyllen van Tivoli ontbreekt." 7) Van zijn leven is weinig,
van zij ne betrekking tot de familie der B r e d e r o 's is slechts
1) Een stuk, onder den titel: „S c h u l d e r ij van David en A b ig a e l" werd in April 1625 verkocht voor negen gulden uit den inboedel
van Barbara Jacobs, moeder van Lastman. Zou dit van Bredero
geweest zijn? Zie Bredius en D e Roe v e r, t. a, pl. bl. 10.
2) Bredius en De Roever, t. a. pl. bl. 2.
3) Mr. C. Vosmaer, „Rembrandt, sa vie et ses oeuvres"
(24e druk) p. 68-81.
4) Van Lennep, „Vondel", VI, 34.
5) Bredius en De Roever, t. a. pl. bl. 7.
s) Aldaar, bl. 17.
7) Aldaar, bl. 3.
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het enkele feit bekend, reeds vroeger vermeld — het proces
van Hill ego n d, bijgestaan door haar wader, hem in 1615
aangedaan. Hij huwde niet, maar liet zijne bezittingen na aan
broeders en zusters, en maakte een legaat van f 100 aan
zijne dienstmaagd, 1) Coen hij op 49-jarigen ouderdom zijn testament maakte.
Nog ontbreekt de historische zekerheid, maar onwaarschijnlijk
is het niet, dat B redo r o op het atelier van B a dens vriendschap met Pieter L a s t m an heeft aangeknoopt, dat doze
ten huize van den ouden B r e d e r o op den Oude-Zijds-Voorburgwal bij de Varkenssluis als vroolijke gast dikwerf met
de familie aanzat, waaruit de treurige verhouding van den
kunstenaar tot de oudste dochter des huizes, H i 11 e g o n d,
volgde.
Grooten naam als schilder heeft B r e d or o zich niet verworven, maar behalve de stoffelijke voordeelen, die zijne kunst
hem verschafte, — waarvan hij, als wij zagen, „in midd'somer
Anno 1613" zijn Schiedamschen vriend „J a co b B art h o u t ,"
dus schreef:

lid van de Kamer ,,de Roo Roos en"

„Jacobe, goede nacht, mijn eygen saeken roepen
My tot de schilderkunst en die tot soet ghewin." 2) —

behalve de geldelijke winst deed Bred or o in het atelier van
B a d e n s eene goede schrede voorwaarts tot ontwikkeling van
zijnen smaak en kunstzin. In de school van B a d e n s leerde
hij teekenen, palet en penseel voeren, ten slotte handig copieeren — als uit zijn verzoek om het kunstwerk van S eb a s t i a a n V r a n c k x blijkt. Zijne rustelooze, woelige natuur
leidde hem soms tot afkeer van ingespannen arbeid en deed
hem moor dan eenmaal de deur van de schilderswerkplaats
voorbijloopen. Toch heeft zijne schilderswerkzaamheid hem
veel good gedaan. Zijn hart word met warme liefde voor de
studio der natuur doordrongen ; zijn blik word geoefend, vast
en vaardig, om eindelijk met zoo groote snelheid en juistheid
waar to nemen, dat het nog traag en weerbarstig penseel
1) Bredius en De Roever, t. a. p1. bl. 14.
2) Nederduytsche Poemata, bl. 635 der „Werken", (1678).
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zijner van ongeduld bevende hand ontviel, onmachtig om zelfs
eon klein deel van den schat zijner opmerkingen en studien
naar eisch op het doek to brengen.
Zoo is B rode r o blijspeldichter geworden.

III.
,,Keine Personiichkeit kann aus dem Aggregat
ihrer einzelnen Handlungen and Lebensbegebenheiten erfaszt werden, sondern nur mittelst einer
geistigen Anschauung, die durch das Einzelne hindurch ihr Wesen and Charakter erkennen laszt."
MARTENSEN.

Toen B r e d e r o als schildersleerling de straten zijner vaderstad doorkruiste, was hij er getuige van eene beweging
en eene bedrijvigheid, Welke heel de woelige drukte, die daar
sinds onheugelijken tijd gewoonlijk word waargenomen, nog
verre overtroffen. Hartader van 't jong en krachtig Gemeenebest, was het Amsterdam Coen in elk opzicht om ernstigen vooruitgang to doen. Andwerpen's overgang had zijnen
handel eon nieuwen bloeitijd geopend, en Amsterdam naar
den vollen omvang des woords den rang van wereldkoopstad
met bewustheid eener zelfstundige kracht doen innemen.
Dagelijks word er eene nieuwe straat voltooid of eene nieuwe
gracht ontworpen. To midden der algemeene inspanning en
immer toenemenden bloei waren de oude middeleeuwsche
vormen en eischen der burgerlijke samenleving gewijzigd en
met het vooruitgangsbeginsel des tijds verzoend. De Gildenkeuren waren herzien; de oude Kloveniers met de aan St.
Joris en St. Sebastiaan gewtjde Hand- en Voetboogschutterijen
door 0 r a n j e zelf 1) tot elf vendelen Burgercompagnieen saamgetrokken ; de Rederijkerkamer „I n Li e f d e B 1 o e y end e"
1)

In 1580. (W a g e n a a r , t. a. pl.

lste D. bl. 383.)
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had onder de biding der kloekste vernuften do traditioneele
manier eener vorige eeuw laten varen en eon geheel nieuwen
weg gekozen. Gilden, Schutterijen en Rederijkerkamer, die
echt nationale vormeii der burgerlijke samenleving, door werkzame, vrijheidlievende poorters tot bestendiging hunner welvaart, handhaving hunner privilegien en beschaving van hunnen
kunstzin in 't leven geroepen, vingen thans onder de gunstigste
omstandigheden eon nieuw leven aan.
Doze wijziging der maatschappelijke levenstoestanden had
inzonderheid, als wij reeds zagen, grooten invloed in den
werkkring der Oude Kamer. De Amsterdammers hadden immer met het toenemen hunner speculatien en winsten eene
klimmende vermaaklievendheid aan den dag gelegd. Hot deed
daarom den Eg]antier in 't minst geene afbreuk, dat na 1585
de twee Brabantsche kamers met het vertoonen hunner historische zinnespelen, inzonderheid voor uitgeweken Vlamingers, begonnen. Hot was toen juist het tijdperk van zijn
hoogsten bloei. Hot dagelijks toenemend vertier deed de behoefte aan uitspanning, aan kunst- en letterkundig genot in
gelijke mate klimmen, zoodat in B r e d er o's jongelingsjaren
niet alleen eon drom van toeschouwers 1) naar de vertooningen
der drie Rederijker-vereenigingen heenvloeide, maar ook eene
woelige bevolking het aanzienlijk aantal kaatsbanen en taveernes vulde. Op gelijke wjjze word er in do Doelenzalen niet
zeldzaam eon prachtig banket voor de hoofden der Widen en
Schutteri,j en aangerecht ; en 't was niet altijd de heffe des
y olks, welke het groote heir van verdachte kroegjes en bordeelen met beestelijk krakeel vulde. Zoo was zelfs de verschijning van eon gezelschap Engelsehe tooneelspelers den
vermaaklievenden Amsterdammers niet onwelkom. Van 1585
tot 1613 werden de aanzienljjkste steden der Zeven Provincien
door dit gezelschap bezocht, 't welk ook in Den Haag, waar zich
vooral in L e y c e s t e i s tijd eon groot aantal Engelschen beyond,

1) Het publiek der Oude Kamer althans was toen reeds verplicht voor
het bijwonen der voorstelling eenig plaatsgeld to betalen. Wage n a a r.
t. a. p1. IIde D. bL 395.

DE ENGELSCHE TOONEELSPELERS.

51

was opgetreden. 1) Zij stonden onder bescherming van Lord
Howard, bezochten Zeeland, Holland en Friesland. In 1597
treden zij to Utrecht op, worden door de Staten van Holland
geweerd, dock kochten in 1612 het verlof tot spelen door
cone zekere som aan de armen toe to staan. 2) Voor 't eerst
verschenen zij to Amsterdam in 1601. 3) Dit is met zekerheid
to bepalen, dat B rode r o zelf in latere dagen, als lid der
Oude Kamer, zich in haar belang tegen de ingenomenheid
met de Engelsche acteurs, die operettas en balletten 4) kwamen
vertoonen, aankantte. 5) De Engelsche tooneelspelers hadden
1) Mr. L. Ph. C. Van den Bergh (,,' Gravenhaagsche Bijzond e r h e d e n." I. (1857) bL 20.) heeft op hunne eerste verschijning in 1605
in Den Haag gewezen, en vermeld, dat zij „in den maand Juni des
volgenden jaars, hoewel slechts voor weinige dagen, met vergunning des
Stadhouders terugkwamen, zoodat men de rein in aanmerking nemende,
gissen zou, dat zij ter goedmaking der kosten ook nog in and e r e Ho 1land s c he Ste d en zullen gespeeld hebben, al ontbreken ons daarvan
nog de berichten." Tusschen de jaren 1613-1629 schijnen zij Den Haag
niet bezocht te hebben, (bl. 21) hoewel zij er van November 1644 totFebruari
1645 wederom gespeeld hebben. Zie Albert Cohn, „S h a k spear e
in Germany in the sixteenth and seventeenth centuries.
An account of English actors in Germany and the Netherlands, and the plays performed by them during the same
period." (1865) bl. XXII.
2) Van den Bergh, t. a. p1. bl. 20, 21.
3) Co h n, t. a. p1. bl. LXXVII.
4) Re y n i e r, een Amsterdamsche „flls de famine", verhaalt in 't
M o o r t j e (III Bedr. bl. 34. [1638.]) hoe zijne maats hadden beraadslaagd om den avond vroolijk door te brengen, en hoe er een gezegd had:
„Kom gaen wy op de Hal en sien de gheesten *) spelen.
Maer Packe-bier die sey, ick mach gheen schempen veelen,
'k Ben liever in de kroech by een' excellence Trijn;
Ick mach soo langh oock by gheen Reden-Rijckers zijn.
Want dit volckje wil steets met alle menschen ghecken,
En sy kunnen als d' Aep haer afterst niet bedecken,
Warent d'Enghelsche, of andere uytlandsche,
Die men hoort singhen, en soo lustigh siet dantse,
Dat sy suysebollen, en draeyen als een tol,
Sy spreeckent uyt haer gheest, dees leerent uyt een rol."
*) Vernuften. Rederijkers bij uitnemendheid.
5) In eene toespraak tot het publiek der Oude Kamer: „G e e f t Lust"

52

DE ENGELSCHE TOONEELSPELERS.

het ver gebracht in de kunst van drama's uit de groote Engelscheschoolvan Marlowe, Ben-Jonson en Shakspere
to vertoonen. 1) Zij muntten daarenboven uit als muzikanten
en koorddansers. 2) Zij verschenen eerst in onze Republiek en
trokken dan naar Duitschland en Denemarken, daar men ze
in 1597 to Frankfurt a/M, 1599 to Hildesheim en to Munster,
1600 to Dresden, 1605 in Brandenburg en Zuid-Duitschland,
1613 to Nurnberg, 1615 to Keulen en 1616 te Dantzig zag
optreden. 3) Uit B r e d e r o 's woorden in het M o o r t j e en in
zijn toespraak tot de Oude Kamer „G hoe ft lust", bleek
reeds, heezeer de Amsterdamsche Kamerbroeders door de
spectakelstukken der vreemdelingen vol blood, dood, vergif,
afgehouwen ledematen en toovenarijen waren benadeeld, en
hoezeer zij zelven onwillekeurig werden gedreven om met dergelijke kunstmiddelen op hun publiek to werken.
Reeds hebben wij B r e d e r o's levendige, sanguinische natuur waargenomen. Zoovele indrukken van woelige handelsbedrijvigheid, van vooruitgang en ontwikkeling, van kunst-

getiteld, (Neherduytsche Poemata, bl. 648, 649, der „werken"
1678.) waarschijnlijk in het jaar 1613, of 1614 gehouden. — „Deycht-rijcke
doffertjes ! Wy zijn verwondert waerom dat eenighe Dochtertjes ons Spel
niet en hebben komen besichtighen ; maer hebbent gheschuwt als of 't een
oneerlijck dinghen ware, daer sy nochtans wel sonder schaemte daghelijcx
met een nechtighe ernst naloopen de licht-voetighe Vreemdelinghen, die
alle Schelmerijen schijnen gheoorloft te zijn. -- Ick wil niet teghen-spreken,
datter twee of drie tamelijck wel spelen. Maer, lieve, wat is de reste?
Een deel ghepuffels, buffels, wraeck-goet, uitschot en houten heylichj es.
En noch so durft de trotsche, schotsche Enghelsman wel segghen, dat
yet treffelijcx te leeren, maer kinderwerck is. — Al kan ick met gheen
Enghelsche tonghe spreken, de Hollanders konnen oock wel wat Schotsjes
reden, en daer heb ick oock vry wat schots of gheleert, ende dat is
voor de Schotsen oock schots ten besten." enz.
') Mr. H. E. Moltzer, „Shakspere's invloed op het Neder1 a n d s c h t o o n e e 1 d e r 17 de e e u w" (Groningen 1874) bl. 33 en C. N.
Wybrands, „Het Amsterdamsche Tooneel in 1617-1772"
(Utrecht, 1873) bl. 25.
2) R. Genee, „Geschichte der Shakespeare'schen Dramen
in Deutschland", (1870) bl. 33.
3) Moltzer, t. a. pl. bl. 34.
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genot en tooneelvertooningen, van rtjkdom en feestzin
werkten met onweerstaanbare kracht op zijn gemoed. Terwijl zijner hand de technische vaardigheid om 't penseel
naar eisch to voeren nog ontbrak, rijpte er in zijnen geest
de behoefte, van zijne ervaringen en opmerkingen door eene
andere kunst to spreken. Wij kunnen ons daarbij zijne
matige ingenomenheid met het Italianisme van zijn meester
Francisco B a d e n s volkomen verklaren. Hadden wij in
die dagen hunne werkplaats bezocht, wij zouden er zonder
bevreemding den leerling palet en penseel hebben Zion ter
zijde leggen, om eon al schilderend, naar nieuwe vroolijke
„voyse" volrijmd liedeke in stilte op to teekenen. En terwijl
hij de voorstellingen der Rederijkers bijwoonde, terwijl hij het
levendig en hartstochtelijk spel der Engelschen, ook zonder
hunne taal to kennen, leerde verstaan, was het naar 't d r am a
inzonderheid, waarheen zich die neiging voor poezie getrokken
gevoelde, waarvan hij in zijne „V o o r- r e d en a a n d e L i e fhebbers der Nederlandtsche Rijmkunst" voor zijne
eerste dramatische proeve, den „R o d d' r i c k e n d e Alp ho nsus", dus getuigt: „Ick hebbe van mijn kindtsche
beenen of boven alle andere soete Tijdkortinghe
de lieffelij eke Poesye verkoren." 1)
Daarbij kwam eon gewichtige invloed dozen kunstzin beschaven en leiden. Zijne groote ontvankelijkheid voor indrukken moest bij hem het natuurlijk verlangen naar omgang met
geestverwanten en meer ontwikkelde kunstbroeders doen geboren worden, om zoo eigene waarneming to kunnen meedeelen en met hunne ervaring zijn voordeel to doen. Als hij
in de vermelde „Voor-reden", van zijne vroegtijdige ingenomenheid met de „lieffelijcke Poesye" gesproken heeft, vervolgt hij: „ende ick hebbe alle t'sins alsulcke Ghesellen ghesocht en bemindt, die my hier in ghelijck waren, om met
1) Aldus ook Van der Plasse. (Voor-reden aen den Liefhebb e n d en L e s er, (1638). ,,Sijn lust heeft van jonghsbeen aan ghestreckt
naer de soete rijm-kunst, ende alsoo hem die onbewust was streelende,
heeft by de spitsvinnighe Sehilderkonst omhelst, die hem daernae met
kennisse tot de Poesye braeht."
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haar in plaats van andere ongheoorloftheden to onderhandelen,
waar in ick waarlijck soo gheluckigh ben gheweest, dat i c k
tot tegenwoordigh toe (1616) der beste gheselschappen hebbe ghenoten, so wel van kunstigh
en sinrijck rymen, als van treffelijckheydt van
staat. " 1)
Er was Coen to Amsterdam zeker goon kring aan to wijzen,
waar hartelijker kunstliefde, welgemeender bijval voor elken
jongen kunstenaar, guller ontvangst en aangenamer verkeer zou kunnen gevonden worden, dan tot R o e m e r V i ss c h e r. Reeds eene lange reeks van jaren was doze der Oude
Kamer eon bekwaam leidsman geweest. To midden van 't
Hervormd Amsterdam had hij, niettegenstaande zijn vasthouden aan 't Catholicisme, -- merkwaardig voorbeeld, wat eon
edele, rechtschapen, echt beschaafde geest vermag -- die eereplaats met ieders achting en liefde bekleed.
Het was dan ook voor B r e d e r o van 't hoogste gewicht,
dat hij in dozen kunstminnenden kring met onbekrompen
humanen zin word ontvangen. 2) Wij behoeven slechts zijne
„Toe - e y g e n i n g h" der Luce 11 e, zijner derde tragicomedie
„aen de Eerbaare, Kunstrijcke Tessel-scha Roomers dochter"
op to slaan, om gewaar to worden, wat hij aan 't huisgezin
van R o e m e r V is s c h e r verplicht is. „Om u, waarde Jof
vrouw," schrijft hij aan To s s el s c ha, „de gedachtenisse der
1) Bl. 11 der „w e r k e n", 1 deel, 1885, Amsterdam, Gebroeders
Binger. I stuk, „R o d d' r i c k end e Alp h o n s us", met aanteekeningen
van Dr. R. A. K o 11 e w ij n.
2) Mr. J. Scheltema (,,Anna en Maria Tesselschade, de
d o c h t e r s van Roemer V i s s c h e r" (1808) bl. 5.) heeft reeds aangestipt, dat ten huize vaa Roemer Vi s s c h e r, „de leerplaats der Dichteren, de verzamelplaats der edelste vernuften," Coster, Br e d e r o en
Ye c h t e r s werden gevormd. Pittiger en ultvoeriger schilderde N i c olaas Beets -- in zijne „Alle Gedichten van Anna Roemers
Yisscher, vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in
handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met
hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht."
(Utrecht, J. L. Be ij era, 1881, I deel, bl. 4, 5) -- den invloed van
Roemer V i s s c h e i s gezin op het jonge Nederland van 1600-1620.
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bewesene goeddadicheden to toonen, mitzgaders om my van
de Vloeck en Laster (der Ondanckbaarheydt) to ontledighen
en to vrijen, hob ick langhen tijdt gelegentheyt ghesocht;
dan dock mijn nydighe Fortuyn is soo kaarigh geweest in
my to begiftigen met middelen om u to vergelden do b eleefde Jonsten, kun stighe handt-reyckingen en
b e h u 1 p s a a m h o y d e n: datse my niet anders heeft ghelaaten,
als dit Bly- en Truerspelletje." 1)
Hier was het, dat hij H o o ft moest boron kennen, en wat
doze hoffelijke en geestige Amsterdammer, doze veelzijdig
begaafde letterkundige en beminnelijke gastheer van den levenslustigen, kunstminnenden jongeling dacht, bleek, toen hij,
waarschijnlijk in 1608, 2) bij eene tweede redactie zijns schrijvens den Broederen : In Liefde bloeiende, in 1600 uit Florence
gezonden, de bekende regelen opstelde :
,,Men vindt tot Amsterdam, die met zijn hoogh gedicht
De duistre wegh tot lof en waere deught verlicht.
— — — — — — — — ---- — — — — -- —
En Koster, Vondelen, Breroo en Victorijn,
Die nu al toonen wat z' hier naemaels zullen zijn." 3)

1) Bl. 305 der ,,Werken", I deel, 1885, Amsterdam, Gebr. Binge r.
IV stuk, „L u c e 11 e", met aanteekeningen van Dr. B. A. K oil e w ij n.
2) Mr. J. van Lennep (Vondels Werken enz. I deel (1855) bl.
26) heeft aangetoond, dat er van H o o f i s brief uit Florence tweederlei
lezing bestaat. De eerste (N a 1 e z. en A a n tee k. bl. 59) maakt Been
melding van Coster, Vondel, Bredero en Vechters, en is uit
Florence in 1600 geschreven. De tweede redactie schijnt, naar de opgave
voorkomende in de Werken van H o o ft, in den jare 1607 of 1608 to
zijn opgesteid. Met volkomen zekerheid toont P. Lee n d e r t s Wz.
(,,Gedichten van P. Cz. Hooft," Amst. 1871, I deel, bl. XXII
Inleiding en bl. 376, 377) aan, dat de oorspronkelijke brief op Italiaansch
papier geschreven, in Ho o f i s handschriftelijke nalatenschap is teruggevonden. en dat de omwerking in 1608 door H o o ft zelf plaats had.
Het eerst zag doze brief het Licht in een bundel „V a rs c h e y d e N e d e rd u y t s c he God i c h ten", II deel, verzameld door J. v. M., Amsterdam
bij Lodewijk Spillebout, 1651.
3) Leenderts, „Hoofts Gedichten", I, 382.
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B r e d e r o had, toen H o o ft deze regelen dus wijzigde, zijn
drie en twintigste jaar bereikt, en reeds door zijne zangerige
liederen zijn naam gevestigd. Terwijl het immer onmogelijk
zal blijven, — daar alle tijdsopgaaf ontbreekt — to bepalen,
waar men doze eerste liederen in den kwistigen schat zijner
lyrische poezie te zoeken hebbe, lezen wij er toch geen enkelen regel, welken het eigenaardig merk van zuivere taal en
vloeiende beweging zou behoeven ontzegd to worden. We zien
er den invloed van R o e m e r V i s s c h e r en zijn huisgezin in.
Terwijl wij op dozen invloed wijzen, willen wij er terstond
bijvoegen, dat hij hoofdzakelijk op drieerlei wijze in B red er o's leven en arbeid krachtig heeft ingegrepen. In de eerste
plaats zou eon jongeling, bewegelijk van temperament, dwepend met kunst en poezie, als B r e d e r o, niet altijd de hof=
felijke bewonderaar der drie talentvolle dochters van Roemer
V i s s c h e r kunnen blijven. Inderdaad had hij weldra de jongste en schoonste der drie gezusters, de met aanminnige bevalligheid zich ontwikkelende T es s e 1 s c ha, vurig lief ge-

kregen. — We wenschen zijne hartsgeheimen onder afzonderlijken titel to bespreken, en wijzen er hier slechts in 't
voorbijgaan op.
Reeds worden z u iv e r e taal on vloeiende beweging het eigenaardig merk van zijne liedekens genoemd. Dit dankte hij in
de tweede plaats aan de „T w e e s p r a a c k van do Nederduytsche Letterkunst", ten jare 1584 door de Oude
Kamer uitgegeven, 1) en ten huize van R o e m e r Vi s s c h e r
met natuurlijke hartelijkheid voorgestaan. Zoo word hij ijverig
en warm voorstander van eon loffelijk purisme, 't welk door
S pie g h el tegenover de Borgondische bastaardij gesteld, den
1) De titel van het work was uitvoeriger en luidde: „R or t beg rip
leerende recht Duidts spreken, ooek waarheit van valsheit
te scheyden, bestaande in vier deelen. 1. Tweespraack van
de Nederduytsche letterkunst, 2. Ruygh-bewerp van de
Redenkaveling, 3. Kort begrip des redenkavelings in slechten rijm, 4. Rederijckkunst in rum op 't kortst vervat. Alles
uytghegeven bij de Kamer In Liefde Bloeyende". 't Amsterdam, 1585, 8°.
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vorm van B r e d e r o's eerste kunstoefeningen reeds zoo beslissend heeft bevoordeeld. Hij zelf sprak zijne taalkundige
geloofsbelijdenis met kracht uit in eene aanspraak aan de
Oude Kamer: i ) „Eerweerdighe Medeborgers, ick hebbe ver„merckt, dat eenige van uwe Kamer-broeders, over eenige
„Jaren, doende waren de Nederlantsche spraack te verrijcken
„en te eygenen, die door 't inne-broken der uyt-heemscher talen
„heel verarmt en verbastert scheen: soo dat wy ons eygen
„moeders-taal (die doch na 't seggen van Becanes (sic) een taal„moeder is,) zelfs haar eygenschap niet en wisten, noch haar
„Rijckdom niet en kenden; maar huysmorsten 2) en lorsten 3)
„met behulp der vreemde Tongen. Dese schandelijcke kancker
„heeft soo seer ingegeten dat menigh waanden, dat dese Won.
,,den ongheneeslick waren: oversulcx zijn eenige van u voor,,naamste Kameristen als voornamelijck Henderick Spieghel,
„Gedeon Pallet zaligher en Roemer Visscher beweegt met een
„kloecksinnige yver deze Node-lose Pracherye 4) eens of te
„schaffen en de troggelsack met al de Bedel-brocken eens na
„Vranckrijck (ofte elders daar sy armor van s c h o o n e woorden
„als wy zijn) to senden, geltjck als sy-lieden klaarlick bewesen
„in de Nederduytsche Reden-kavelingh en Neer„1 an t s c h e S p e l i i n g h en moor andere goede boecken, waar
„inne onse rijckdom ten vollen blijckt, als in de E e r e n - a m p„t e r e n van Cicero, in het stichtelijck boeck van de W e 1„1 e v e n s - k u n s t, mitsgaders in het troostelijck boecxken van
„Boethius by Dierick Volkaartsoon Kooren-hart zaligher den
„gemeenen Duytschen 5) is klaar duydelij ck Duytsch verduytscht.
„'t Sedert dose heerlicke Grontleggers hebben de Taal-kundighe
„Neder-landers mannelick opghetimmert haar voorghenomen
„werck. In sulcker voegen, dat se nu goon talon, spraacken of
„tongen hebben to wij cken. Dit mogen alle Lief-hebbers der
„Vaderlandtsche Taal, U mijn Lantsluyden met aller billigheyt
„danck weten."
1) Nederduytsche Poemata, bl. 646 der „Werken", 1678.
2) Bederven. 3) Verwaarloozen. 4) Bedelarij.
5) In de bepaalde beteekenis van Ned e r du its oh = N e d e r 1 and so h.
(M. De Vries, Warenar enz. bl. 180.)
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Treedt B r e d e r o hier als warm voorstander van eon
zuiveren, Nederlandschen stijl op, nog hooger waardeeren wij
de ontwikkeling zijner geheel individueele overtuiging omtrent
taalstudie, in zijne hoogst voortreffelijke „V o or - r e d en" 1)
van 't „Gheestich Liedt-Boecxken by hem selven
uytghegheven."
„Rustighe en vrolijck-moedighe Maegden en Jonghelinghen,"
roept hij daar ult : „die U gheneughte en vermakinghe en
,,soete tijtkortinghe neemt: ick offere ulieden op, mijne Bly„gheestighe Kindertjes, om U to boron en tot uwen dienst
,,te ghebruycken, het sy in vrolijcke Maeltijden, Gheselschap,, pen en Bruylofts-Feesten, of om voor U selven van swaer„moedighe ghedachten to ontledighen met hare boertighe
1 ) Bij de derde uitgave van het L i e d t - B o e c k voor 't eerst geschreven. Den tijd van dezen druk heb ik niet kunnen ontdekken. V an d e r
P 1 a s s e heeft deze „Voorreden" in zijne uitgave van het „G e e s t i g h
Li e d t- B o e c x k en", 1621, 12°. oblong en in de uitgaaf van het „G r o o tL i e d t- B o e c k" voor 1622, in 4 0 . oblong, overgenomen. De liederen van
Br e do r o maakten een buitengewonen opgang. Twee uitgaven kwamen
zonder zijne medewerking tot stand. Hij dacht, zegt hij in de vermelde
,,Voor-reden", „datter wispeltuericheyts en D r u c x genoeg inde w erelt
was, maer yemant van mijn voortreffelijcste Vrienden (die daar weer
wercx van maakten als ick selve) heeft die naarstich en schriftelyck bekomen; en met een heerlycke en groote Voor-Reden vereert en de naam
van Geestich gegeven (oft het selve verdient, laat ick de verstandighe
en die daar lust in hebben, oordeelen, voor mijn, ick hebse altoos mijn
malle Liedekens geheeten) en zijn bij Go v e r t B a s son tot Leyden
eerstmael gedruckt, die deselvige in een heel seltsaeme en ongelooflijcke
kortheyt van tijt versonden en verkocht heeft, en is in sulker voege
begeert geweest, dat ick solver geen exempelaar en heb mogen behouwen om het de een of d' ander reys to doen herdrucken. Doch is het
ten tweedemaale t' Amsterdam van eenige Gesellen, Bonder myn weten
gedruckt, met sommige on-eerlycke en ontuchtighe Liedekens, die al op
mijnen naam loopen, maar de eer, die mij daarmede geschiet is en de
danckbaerheyt, die ick haar bier over schuldig ben, sal ick haar ter
gelegentheyt met eon vrientschap vergelden, die haar heugen sal."
Het is zeer to betreuren, dat van de drie hier vermelde drukken
Beene exemplaren schijnen to zijn overgebleven. Vergelijk „G. Az. Br ederoo. Eene bibliographic door J. H. W. Unger," Haarlem, Erven
Bohn, 1884, p. 11 en 12.
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„vermakelijckheyt, want sy hebben voorseker een aertjen van
„my haer Vader, die weleer een sonderlinghe wel-lustigheyt
„uyt der Boeren ommegangh haelde, welker boertighe treck„jes sy op het levendighste na spelen en spreken sullen,
„indien ghy haer niet en steurt noch en verkort in haer
„eyghenschap van uytspraeck. De oude Aemsteldamsche en
,,Waterlandsche Tael hebben sy so naghekomen, als haer
„onse (doch to luttel) letteren toelieten. Veel ouwde en ghe„bruyckelijcke woorden der Land-luyden hebben sy inne ghe„nomen, die sommighe Latynisten (die doch eer en meer
,,uytheemsch dan duytsch gheleert hebben) veroordeelen en
„smadelijck verwerpen omdat syse juyst door onkunde niet
,,en kennen. Maer ghy Toetsers en Proef Meesters van ons
,,Gouden Nederlandsch, die soo vrypostich de Hollandsche
„woorden aen den Steen van u sinnelijckheyt strijckt, en daer
„en boven stoutelick deselve voor ongoet, valsch of biljon })
„verklaert, keurt ende marckt verbiet, om dattet by u niet
„ganghbaer noch bekent en is; is het daeromme al in Reden
,,ghegront, dat men dat ouwde verschimmelde Pot-ghelt en
„de vierkante stucken sal verachten? Daer men nochtans
„door oude lieden haer waerdije en an haer swaerte en kracht
,,hare deught wel kan ghissen, berekenen en kennen. Voor
„mijn deel ick bekent, dat ick met dit nieuwe Leydsche ghe„voelen niet over een en kom, en dat ick met een kettersche
„stijf-sinnigheyt aen het ouwde hanghe, ja dat al ben ick
„gheen schroyer, Z) gheen Goudtsmit, noch Munt-Meester, die
,,ouwde Pot-penninghen met voordeel opsoeck, om daer de
eene tijt of d'ander yets goets na mijn behaghen en vermo„ghen of to maken.
„Het is mijn al goet als 't hier-landsche onvervalschte,
„onvermenghde munte is, als ick weet dat het by den ghe„meenen man in de daghel^jcksche handelingh en ommegang
ghewraeckt noch gheweyghort, maer by haer lieden voor
1) Kiliaen spelt: billion en verklaart: moneta adulterina,
improba.
2) Schroyen vertaalt Kiliaen: mutilare, circumcidere.
S c hr o y e r komt hier voor in de beteekenis van geld be s n o e i e r.
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„goet ghekent en ontfanghen wort: Het is mijn alleens, of
,,ick van eon machtich Coning of van een arm Bedelaer leer
„de kennisse van mijn moederstale, en of de woorden uyt
,,het vuylnis-vat of uyt de cierlijckste en grootste Schat-kamers
„van de werelt komen: dock moot my elck na haer waerde
,,gouden, silveren en koperen ghelden verstrekken. Sekerlijck
,,ick en sal my nummermeer soo seer niet binden an do
„Eenrinstigheyt 1) van sommighe Een-sinnighe Schrijvers, die
„meer der Vreemdelinghen boecken door-snuffelen, als de ghe„woonte van 't spreken haerder mede-Burgheren en Lands„luyden doorsoecken, en op haer eyghen in-vallen en inbeel„dinghen onversettelijcke kercken bouwen, die dickwijls na
,,wat onder-gravens lichtelij ck daer henen storten en vallen.
,,Wat my belangt, ick heb arnders gheen Boeck
„gheleert als het Boeck des ghebruycx, so ick dan
„door onwetenheydt der uytlandschen spraken, wetenschappen
„en konsten hebbe ghedoolt, verschoont my ongheleerde Leke„broeder, en gheeft den Duytsche wat toe; want ick heb als
„eon schilder, de schilder-achtighe spreucke ghevolcht, die
„daer seyt: Het sijn de beste Schilders, die 't leven
„n a e s t k o m e n, en niet de ghene, die voor eon gheestich
„dingh houden, het stellen der standen buyten de nature, en
,,het wringhen en buyghen der gheleden en ghebeenderen,
„die sy vaeck to onredelick en buyten den loop des behoor„lickheyts opschorten en ommekrommen. Ick hebbe 500 veel
„als ick vermocht de boerterijen met de soetste Boere-woorden
„uyt ghedruckt; hetghene hier inne door versuymelheyt is
,,mishandelt, overgheslaghen, ofte vergheten wilt dat met u
„alwetende gheleertheyt en ghewoonlijcke goedigheydt ver„beteren."
Zoo wilde hij dus tot grondige kennis zijner „moeders-tale"
de ervaring geraadpleegd hebben, uit de ervaring alleen hare
rijke schatten boron kennen. Daarom geeft hij zelf met
schrander oordeel en vastberaden wil het uitstekensto voorbeeld. Daarom mengt hij zich — als V on del later placht to
doen — onder de volksmenigte zijner vaderstad en der omlig1)

Stijfzinnigheid.
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gende dorpjes, om de karakteristieke kern en pit der volksspraak uit haren mond op to vangen. Daarom verzet Mi zich
tegen „het nieuwe Leydsche ghevoelen," — de onverschilligheid voor alles wat in het Nederlandsch ') geschreven word,
de hooge vereering van Latijnsche verzen en Latijnsche brievon, door Nederlanders geschreven — waardoor mannen van
eon ongemeen frisch talent als het zijne ter zijde geschoven
worden voor Barlaeus, Vossius, Heinsius, vader en
zoon, Scriverius, Gronovius en Blij enburgius. Daarom gaat hij eene schrede verder, dan de ,,T we e s pr a e c k"
der Oude Kamer, die zich nauw aan de Latijnsche „Grammatica" had aangesloten, en getuigt goon ander book to hebben geraadpleegd, dan het book des g e b r u i k s.
Maar dit krachtig en welsprekend pleidooi uit de „V 00 rr e d e n" van het „L i e d t- B o e c k" geeft behalve doze hoogst
opmerkelijke proeve van taalstudie, eene even.belangrijke uitspraak omtrent Bredero's aesthetische beginselen.
Men kan or zijne houding tegenover de R e n a is s a n c e uit boron
kennen. Ten huize van S p i e g h e 1's halsvriend was men der
Renaissance volstrekt niet ongenegen. In de derde plaats
zal dus moeten bepaald worden, hoe doze overtuiging van de
familie R o e m e r Vi s s c h e r door hunnen vurigen, kunstlievenden gast word opgevat.
B rode r o had niet lang genoeg op het Groot-School der
Oude-Zijde gegaan, om het ver to brengen in do classieke
talen, en moest zich, als de uitgever zijner werken getuigt,
met eon weinig kindsschoolfransch behelpen. Toen hem nu
1) Sp i e g h e 1, Roemer
Ito
en F a 11 e t hadden zelfs in de opdracht van
hun „Ruygh-bewerp van de Redenkavelingh" -- tweede stuk
der „Twee-spraeck" — aan de „Bezorghers ende Hoofden
d e s Hog he n S c h o 01 s v a n Leyden" verzocht, om het Nederlandsch
tot de taal der Wetenschap te Leiden te kiezen, „alzo de schole an ghene
tale ghebonden is, maar in alles de bequaamste, tot meeste vorderingh
bezicht." In hoever den B a r i a e us s e n en H e in s i u s s e n dit verzoek
aangenaam was, kan men gemakkelijk gissen, als men zich te binnen
brengt, dat het in 1860 aan de Utrechtsche Hoogeschool den studenten
nog niet mogelijk was te promoveeren met eene dissertatie over eene
Nederlandsche stof in de Nederiandsche taal.
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van alle zijden de studio der Antieken aanbevolen en als
noodzakelijke voorwaarde eener degelijke kunstontwikkeling
word voorgeschreven, gevoelde hij zich in zijn kunstenaarstrots geheel ongenegen, om zich in geleerde studien to verdiepen. Hij dacht, dat hij het met het volgen van het „leven",
en het lezen van „het Book des ghebruycx" ver genoeg zou
brengen. Zijne woelige natuur was dan ook beter geschikt,
om bij gezellige bijeenkomsten of bruiloftsfeesten ter eere
der bruid eon vroolijk gedicht voor to lezen, dan om in
zijn „stil en afgesondert kluysjen" 1 ) — zijn atelier -- eene
Latijnsche of Grieksche spraakkunst to ontcijferen. De talentrijkste woordvoerders van 't Classicisme evenwel werden door
hens met welgemeende hoogachting en eerbied begroet. Van
hunne werken getuigt hij met oprechten lof. „Wat mensche" vraagt hij in de opdracht van den „S p a a n s c h e n B r a b ando r" aan J a C o b van D ij c k— „is so comp of duyster van
,,vernuft, die sonder beweginge en groote aandachticheyt, en
„rechtschapene soeticheyt souw konnen hooren of lesen, die
„goddelicke L o f s a n g van J e s u C h r i s t o, door den hoogen
„ende uytgeleerden D an i e 1 Heinsius ghemaact? Ick geloof
„niet datter sterfelick mensch leeft, die begaaft is met redelicke
„sinnen, die 't selve soude doen. Voor mijn, ick mach wel
,,segghen dattet mijn hoogste Poesie geweest is, daar ick mijn
„opperste genoegen in gehadt hebbe van mijn leven !" 2)
Niettegenstaande het mythologisch klatergoud, waarmede
Heinsius zijnen „Lof-sanck van Jesus Christus",
den tweeling van zijn „H y m n u s o f t e L o f- s a n c k van
B a c c h u s", 3) versierde, kunnen we B r e d e r o's ingenomenheid volkomen begrijpen, als we niet uit het oog verliezen,
1) Ned erduytsohe Poemata, Brief aan de weduwe N. N. bl. 631
der „W e r k e n" van 1678.
2) Bl. 141, II deel der ,,We r k en", uitgaaf v. Gebr. Binger, 1885,
zesde stuk, „S p a a n s c h e n B r a b a n d e r" , met aanteekeningen van
Prof. Dr. H. B. M o 1 t z e r.
3)Zie: „Daniel Heins, Hoogleeraar en Dichter" doorA.Angz.
Angillis, in de „Dietsche Warande, tijdsehrift voor Nederlandsche oudheden en nieuwe kunst en letteren, bestuurd
door J. A. Alberdingk Thijm. VI deel (1864) bl. 7, 421 en 546.
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dat hij den: „roem-ruchtigen Griecschen ende Lattjnschen
Leermeester D an i 51 H e y n s" en diens geestverwant, „den
vermaarden en waarachtigen Gheschichtschrijver P e t e r
S c h r ij v e r" zijne vrienden genoemd heeft, ') en dat het in
die dagen de algemeene smaak was het werk van letterkundige vrienden uitbundig te verheffen.
Reeds voor 1611 had hij deze Leidsehe geleerden leeren
kennen, gelijk hij in dat jaar in zijne opdracht van „R o d d'
rick ende Alphonsus" aan Huig de Groot getuigt.
Met den „Hoogh-ge] eerden Pensionaris der Stadt Rotterdam"
had hij op een Amsterdamsch bruiloftsfeest 2) kennis gemaakt.
1) In zijne opdracht van den ,,R odd' rick ende Alphonsus", bl.
9 der „Werken", Binger, 1885, I deel.
2) Br e d e r o schreef bij die gelegenheid een paar regelen aan H o o ft,
(Nederduytsche Poemata, bl. 644, 645 der „werken" 1678,
welke wel verdienen te worden meegedeeld.
,,Erentfesten, Edelen Heer, mijn Heer ende Vrundt P. C. Hooft.
„Ick hebbe, waerde Heere, dese Sondagh ende Maendagh tot de Fabricks ter Bruyloft geweest, alwaer ick hebbe met blijdschap gesien,
ende vrymoedelijck mondelingh gesproken met den wel geleerden, ende
seer geachten G r o t i u s, Pensionaris van Rotterdam. Onder anderen gevielt dat wy van U, mijn Heere, oock quamen te spreecken, vermits de
lustige Man my na u gesontheyt ende welvaren vraegde, waer op ick
hem hebbe gedient na mijn beste kennisse. Hem voorder seggende, dat
Muyden van Amsterdam maer twee mijlen gelegen was, en oft hem geliefde, dat wy u 't samen eens wilden komen versoecken, hetwelcke by
wel goedt vond, ende dat by niet afslaen wilde. Soo ick my hierin te
buyten hebbe gegaen, mijn Heere sal my daerin verschoonen (vermits
ick niet en twijffelde of ick soude u daer een aengenaeme dienst mede
gedaen hebben) en my verwittigen, of ick sal aenhouden, ende komen
met hem over, dan of ick het stilletjes wiil laten sloeren, ende blijven
't Amsterdam."
H 00 ft schijnt op dezen brief niet geantwoord te hebben, daar hij
waarschijnlijk B r e d e r o mondeling zijne meening te Amsterdam zal
gezegd hebben. De Drost stond in vriendschappelijke betrekking tot
Huig de Groot, daar hij 3 September 1606 een sonet schreef bij de
„P o e m at a" van het „Delftsch Orakel" en verzekert, dat:
,,Hollandt ooght, als zeeman op de baecken
„In starloos weer op uw verheven licht."
(Leerdertz, „Hoofts Gedichten, 1,161; Van Vloten, „Hoofts
B r i e v e n", I, 108.) Van dit oogenblik tot Loevestein en steeds later
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Het gesprek met den „groten H u y g h e n" liet zoo diepen
indruk in zijn gemoed achter, dat er iets meer dan eene
gewone beleefdheidsbetuiging uit zijne taal in genoemde opdracht spreekt, als hij zegt: 7,0 Groote Man! Hoe goedt en
,,hoe gunstigh was my 't gheluck doe 't my troonde tot u
„lijfflijcke tegenwoordigheyt, doen u wijse wont mijn Borst
„stroockte met lieffelijcke ende hoogh-verwonderwaardighe
,,woorden. So haast en sagh ick niet het blickeren ende bla„keren van u heldere glase vensteren van u Gheest, of ick
,,bekende met eerbiedigheydt de grootheydt en waardigheydt
„van uwe edele Ziel, die nyt Godt geboren is, om to over„treffen alle Volcken ende Tongen, van wiens gheleertheydt
„haer ontsetten en verbasen met erkenningh de verstandighste
„van onser eeuwe."
Het kon wel niet missen of B r e d e r o moest de hooge
waarde, die men toen inzonderheid aan de s t u di e d e r
0 u d he i d toekende, terwijl hij zoowel to Amsterdam als
elders met de uitstekendste en geleerdste mannen in aanra-

king kwam, bijna dagelijks gewaar worden. Hij poogde dan
ook deze algemeen gehuldigde richting, zoover die met zijne
persoonlijke overtuiging strookte, eerbiedig to naderen. Hij
achtte de wetenschap van H e i n s i u s en S c r i v e r i u s, en
deed zijn best, zooveel hij kon, van de Antieken door vertalingen kennis to nemen. In zijn brief aan de Oude Kamer
noemt hij naast „de Tweespraeck", Coornherts ververtolkingen van C i c e r o en B o e t h i u s. In enkele zijner
„B r u y d -10 f s G h e d i oh t en"') waagt hij hot van Venus en
na Loevestein blijft Ho o ft de vriendschap met D e G r o o t onderhouden; hem den 19 October 1616 over het handschrift van den „B a e to"
schrijvende, nadat D e G r o o t hem zijne „P o e m a t a", door Will e m
d e G r o o t uitgegeven, had toegezonden. Ho oft neemt gaarne den raad
van den genialen man in over het slot van zijn „B a e t o" en is buitengemeen tevreden, wanneer D e Groot 24 Januari 1617, bij het terugzenden van zijn „W are n a r" in handschrift betuigt, dat hij dit ,,translaat niet eens, maar meermaal (heeft) overlezen met zonderling plaizier,
zuicks, dat ik het mede stel onder de instrumenten, gedient hebbende
tot herneminge mijner gesontheyt."
1 Boertigh Liedt-Boeck. bl. 21, 48, 65, 86.
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Cupido te spreken; in het Inleidingsvers van „'t G r o o t
Liedt-Boeck": „Apollo den Voorsangher der Musen spreekt tot de Nederlandsche Jonckheydt"
openbaart hij eene vrij uitgebreide kennis der classieke mythologie; in zijne alexandrij nen : 2) 0 p d e Si n n e b eel d on
v a n Ho r at i u s" 1 ) toont hij, dat hem eene vertaling van
Ho r a t i u s' Brie v en niet onbekend bleef; terwijl hij in
zijne Leerdichten op „R ij c k d o m" en „A r m o e d e", 2) en in
zijn schrijven aan C a r e 1 Q u i n a 3) zijne geheele wetenschap
der classieke Auteurs schijnt te hebben uitgestort. )
Mogen wij in dit alles het loffelijk bewijs zien, hoezeer het
B r e d e r o em kennis en geestbeschaving to doen was, wij
weten reeds uit de „V oor-reden" van „'t Geestigh
Lied t . Boo c k", dat hij, „de ongheleerde Leke-broeder", zich
zijner „onwetendheydt der uytlandscher spraken, wetenschappen en konsten" wel bewust was. Hetzelfde getuigt hij in
bijna alle de opdrachten zijner stukken; inzonderheid blijkt
het uit hetgeen hij veer het M o or t j e „aan de hoog-gheachte
Meesteren der wijdt-beroemde Latijnsche Tale" verzekert :
„Bad ick hem (T e r e n t i u s) in sijn eygen Moeders tale go1) Nederduytsehe Poemata. bl. 612-622 der „werken", 1678.
2) Nederduytsche Poemata. bl. 650-654, aldaar.
3) Aldaar, bl. 626.
4) Will
Willem do C 1 e r e q (t. a. pl. bl. 114.) zegt ten onrechte : ,,Br ed e r o schijnt eon man van algemeene belezenheid, zoowel in de werken
van ouden als nieuweren, geweest to zijn, dock, zoo als gewoonlijk bij
de schrijvers van doze eeuw, wordt hetgeen, het zij roehtstreeks", (dit
heeft bij Br e d or o nimmer het geval kunnen zijn) „het zij door vertalingen, uit de Ouden gehaald word, met veel moor deftigheid opgevijzeld,
en omslachtiger verhaald, dewijl zulks moor tot bewijs van des sehrijvers geleerdheid en tot leering van het publiek verstrekte." Evenzoo is
zijne volgende opmerking onjuist: „Zoo verhaalt de Sehrijver (Br e d e r o)
in eon lang bericht de juiste schikking en verdeeling van het tooneel
der Ouden : eene inleiding moor geleerd dan wel bijzonder gepast." Hot
,,Bericht van der aelouden Tooneelspelen" komt het eerst in
de Uitgave van 1638 voor, en is door Van der P 1 a s s e, op de eene
of andere wijze saamgesteld, als eon sieraad bij dozen druk gevoegd.
Zie J. H. W. Unger, „G. Az. Brederoo, eene bibliographie."
(1884) bl. 6.
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,,hoort, ick sou hem onghetwijfelt (had ik ghekent) weer to
„goet ghedaen hebben : maar siet ick sprack hem niet dan
„door eon Fransche tolck, die ick selfs naeuwelijx en ver„stondt, en die, gheloof ick, dat hem oock niet grondich ver„staan heeft." 1)
Die onbedrevenheid in de classieke talon en letteren belette hem wel niet, om onder den invloed van een algemeen
gehuldigden smaak op eene enkele plaats eon enkei classiek
spreukje, of eon enkel mythologisch beeld in zijne kunstvoortbrengse]en in te lasschen, maar ze verhinderde hem zich
ooit op eene geregelde navolging toe to leggen, en deed hem,
toen hij T 0 r e n t i u s tot voorbeeld koos, enkele geheel oorspronkelijke bladzijden to voorschijn brengen. Daarenboven de
invloed der bonte zeventiende-eeuwsche Amsterdamsche wer1) Op vele andere plaatsen heeft Bred e r o hetzelfde getuigt. Zoo
zegt hij in een „Bruylofts-Dicht" (Groote Bron der Minnen.
bl. 19, 20.)
„Ick en kan niet soecken,
,,De ouwde zielen uyt de al versturven boecken,
,,Als de gheleerden doen. Dus komt my leeck te baet,
,,Die Loch niet liever schrijft, dan dat by selfs verstaat."
Van C a p p e 11 a („B ij d r a g e n” enz. bl. 247.) voert drie plaatsen aan om
B r e d e r o's geringe wetenschap te staven. De twee eersten, aan de Opdracht en Voorreden der „G r i an e" ontleend, zullen ons later te stade
komen. De derde („N e d e r d. P o e m a t a.” bl. 649, 650 der „w e r k e n",
1678.) voegen wij hierbij, daar ze vooral om den kluchtigen Loon opmerking verdient. In eene Aanspraak tot de Kamerbroeders, „V 00 r reden van de Sotheydt" betuigt Bredero: „Ick en ben niet gedistileert in de harsenen der inbeelding van Plato, noch in de wellustigheyt van E pie urn s, noch in de ondersoeckinge van D em o or it us.
Nu hebb' ick gehoort, van mijn Besjen, dat wy niet en sullen reppen
van 't geene dat ons te hoogh is, ende dat een Smit van yser ende kolen
moet praten, een Schoenmaker van sijn leest, de Molenaer van sijn
Molen, de Kock van sijn koken, van sijn zieden, van sijn braden, van
sijn roosten ende van sijn stoven, van sijn smooren ende van al die
dingen die de Kooken aengaen. Maer aen wat eind' zullen wy beghinnen?
Ick en weet niet: Want van de Godtheydt en verstae ick niet, van de
weet of wis-const immers soo weinigh, van de wijsheyt weet ick noch
minder, ende van al d' andere wetenschappen en weet ick oock niet,
Godt danck !"
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kelijkheid was to machtig. In alles wat hij schiep, bewust
en onbewust, kantte hij zich tegen de eerbiedige vereering
der Classieken, zooals die in ztjn tijdperk mode was, to meer,
omdat hij zeer wel wist, dat hij met zijne ongeleerde oorspronkelijkheid nimmer op eenen rang met H o o ft, 005 t e r,
H ei n s i u s en S c r i v e r i u s zou geplaatst worden. Poogde
hij al soms wat van de geleerdheid zijner veel belezen vrienden over to nemen, het was eene ijdele poging, die voor zijne
ontwikkeling van geene de minste beteekenis was. Maar sloeg
hij onafhankelijk en naar inspraak van hart en neiging het
groote „Boeck des gebruycx" op, dan ontrimpelde zich het
voorhoofd, dat bij de lezing der vertaalde classieken met wolken overtogen was; dan kwam er gloed in 't oog en eon
schalksche lach om de lippen; en terwijl hij met het devies:
„Het sijn de beste Schilders, die 't leven naest komen" aan
't work toog, ontwierp hij zulk eon treffend, welgelijkend
beeld van het leven zijner dagen, dat, hadde hij zoo bedreven
met penseel en verf als met ztjne schrijfstift geweest, er
missthien op dit oogenblik nog duizenden van Nederlandsche
harten bij de beschouwing zijner kunstgewrochten van verrukking zouden kloppen.

Iv.
,,Hij heeft eon eerlijcke Naam in de Tempel
der gheheughenis ghelaten, die wy met gouden
letteren in onse harten hoorden to schrijven."
VAN DER PLASSE.

De mensch is niet g e h eel e n al het gewrocht der omstandigheden. Eon karakter staat tot do omstandigheden,
waaronder het zich ontwikkelt, — het is cone schoone opmerking van G o e t h o's Engelschen levensbeschrijver 1) — als
1)

G. H. Lowe s.
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het organisms van dier of plant tot de buitenwereld ; het
beweegt zich onder den invloed dier omstandigheden, wordt
er echter in zijn eigenlijk wezen niet door gevormd. Het
karakter wordt slechts in zooverre door de omstandigheden
bepaald, als er aanrakingspunten tusschen karakter en omstandigheden bestaan, even als ' de plant uit lucht en aarde
slechts de voor haar organisms nuttige stoffen opneemt, de
schadelijke daarentegen afstoot.
Terwijl zoo ieder mensch voor eon deel het gewrocht van
zijnen tijd mag genoemd worden, omdat de persoonlijke ontwikkeling door de tijdsomstandigheden kan worden gewijzigd,
is hij inzonderheid e e n k i n d v a n z ij no n t ij d, wiens aanleg en karakter zich 't meest naar de invloeden, die op hem
werken, getrokken gevoelen. Men ziet hiervan eon sprekend voorbeeld in B r e d e r o. Het schijnt niet overbodig
doze opinerking to herhalen, eer wij, nu de ontwikkeling
der jongelingsjaren voorbij is, tot de bepaling der plaats,
Welke hij in de maatschappij heeft ingenomen, kunnen
overgaan.
B r e d e r o's plaats in de maatschappij was e e r v o 1 en
aanzienlijk.
Jong kunstenaar, geliefd en gezocht bij vroolijke feesten,
alijd gewapend met eon kluchtig of zangerig liedeke, altijd
vol echte luim en gezellige scherts, moest hij weldra de lieveling der Amsterdamsche letterkundige en burgerlijke kringen
worden. Hij ontving hiervan het levendigste blijk, toen hem
het eerampt van Vaandrig bij de Schutterij word opgedragen. „S ij n 1 o f f e 1 ij c k e z e d e n" aldus bericht Van der
Plasse, 1 ) „hebben hem het Vaendragherschap der
Borghery doen verwerven."
Nu het gebleken is, hoe Adriaen Cornelisz. in Bred e r o tot de officieren der Handboogschutters behoorde, 2) moot
de verzekering van V a n d e r P 1 a s s e met zekere voorzichtigheid worden aangenomen.
1) „Voor-reden aen den Lief-hebbend•en leser", voor 't eerst
in de uitgaaf der „w e r k e n" van 1638 voorkomende.
2) Zie boven bl. 29.
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Reeds voor, misschien reeds tang 1) voor 1613 2), was hem
doze hooge onderseheiding to beurt gevallen. Hot vaandrigampt
van eene der Amsterdamsche burgercompagnien was then
eene uitstekende eer, eon hoogst benijdenswaardig voorrecht;
„een bediening" zegt V a n H o o g s t r a t on 3) in de weinige
regelen, welke hij B r e d or o's leven wijdt, „nu (1726) aanzienlijk, maar toen ter iijd veel hooger gerekend." De burgercompagnieen waren de tot een lichaam saamgetrokken,
tot vaste, stedelijke Schutterij geordende Kloveniers-, St. Sebastiaans- en St. Joris-Gilden. Reeds van den aanvang der
vijftiende eeuw trokken de nijvere Amsterdamsche poorters
iedere week naar den grijzen Kloveniers-Doelen, aan de ZuidOostzijde der stadsvest gelegen, zoo bekend door haren toren
en zijn opschrift: „Svych Utrecht," om or zich met Bogen of
„clovers" 4) in 't scherpschieten to oefenen, voor zoo ver zij
tot het oude Kloveniers-Gilde behoorden; of wel naar den
tegenover elkander gevestigden Hand- en Voetboogs-Doelen, waarvan de laatste naast den Heiligen Weg aan den Oostkant
van het Cingel paalde, — voor zoover zij tot het St. Sebastiaans- of St. Joris-Gilde behoorden. Tijdens het Spaaansche
Schrikbewind hadden do Schutterij en, die uit do keur der
burgerij waren saamgesteld, door_ het uitbannen der Hervormde
leden slechts in naam bestaan. 5) Maar nauw was Amsterdam
geus geworden of 0 r a n j e zelf gaf zijn verlangen to kennen,
1) In de uitgaaf van 1678. lezen wij in de pas geciteerde „Voorreden" van V a n d e r P 1 a s s e: „Sijn loffelijcke zeden hebben hem het
Vaendragherschap van onse Burgherry doen verwerven, dat hij a c h t
j a e r ghevoerd heeft;" terwiji elders (uitgaven van 1638 en 1644) „achtbaer" gelezen wordt. Is dit Been drukfout, 't geen wij zeer mogelijk
achten, dan is Br e d e r o reeds in 1610 vaandrig geworden.
2) Dit bewijst een tweetal regelen uit Br e d e r o's schrijven aan J a cob
Barthout. (Nederduytsche Poemata. bl. 635 der „Werken", 1678.
,,Dat ick de Princen vaen, hier loffelijk mag voeren
Dat weet ghij in u brief wel kunstig aen to roeren ;"
gedagteekend: „In midd'somer. Anno 1613."
3) Groot Algemeen woordenboek. (1726). I ste Deel. bl. 381.
4) „Eene soort van handbussen of musketten." W a g en a a r. t. a. pl.
III. St. bl. 165.
5) Wage naar. t. a. pl. III. St. bl. 168.
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dat zoowel de stadssoldaten der gewone militaire bezetting,
als de drie schutterijen tot een lichaam zouden worden saamgetrokken. In Herfstmaand van 1580 werden dan ook ingevolge
„speciaele last en bevel" van ,,sijne Furstelycke Ghenade"
door Burgemeesteren elf nieuwe compagnieen uit de verschillende schutterijen en burgervendelen gevormd. ') In deze nieuwe
gedaante bestendigd, stegen de burgercompagnieen der stedeltjke schutterij, waarvan het bestuur reeds bij de eerste regeling aan de aanzienlijkste hervormde burgers 2) word opgedragen, tot nog hooger trap van maatschappelijk gewicht en
invloed, dan ze ooit als Hand- of Voetboog-Gilden hadden
bezeten.
Hot vaandrigampt der schutterij was dan ook voor eon
onbesproken jongeling van goeden huize weggelegd. Allee n
welgezeten en welgeachte burgers worden tot officieren gekozen, zoodat de schoenmaker en koopman, A d r i a e n Corn e1 s z. in den Hoer v a n B r e d e r o d e, eon waren triumf behaalde, toen zijn geniale zoon tot vaandrig gekozen word. De

invloed van den vader bij deze keus mag niet worden voorbi,jgezien. Zelf officier bij eon der burgervendelen uit de schutters
der voormalige Sint-Sebastiaansgilde, Wilde Mi zijn zoon in
den voornamen kring van achtbare poorters-officieren binnenleiden, waar men goon „wevers noch snijers" dulde, maar
met groote onverschrokkenheid de schuimende bekers ledigde,
ads de vermoeiende oefeningen waren afgeloopen.
Eon opmerkelijk staaltje van doze oud-Amsterdamsche
drinklustigheid bij de schutter-officieren geeft B r odor o zelf
in zijn Nieuw-Liedeken aen de Haerlemsche
d r o o g h e h a r to n", 3) misschien eon weinig schreeuwend
van kleur, maar zonder twijfel getrouw naar 't leven gevolgd:
,,Haerlemsche drooghe harten nu,
Komt toont hier wie ghy zijt,
Wy Amsterdammers tarten U
Te drincken eens om strijt :
1) W a g e n a a r. t. a. pl. I. St. IL D. X. B. bl. 385.
^) Aldaar, bl. 386.
3) Boertigh Liedt-Boeck. bl. 56, 57.
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Ellick die drinckt een voile kan,
Al wort de buyck gheswollen dan,
Soo loopt niet als een dolle man,
Blijft by den dronck altijd.
Een rustich vaendel Yrijers fijn,
Die eysschen U te veld:
Maar dat 't Wevers noch Snijers zijn,
Die men ons teghen steld.
Roept lustigh al U Baesen vry,
Seght dat se rustigh blaesen by,
Maer brenght kannen en glaesen by
En bruyckt vrij U gheweld.
Wy hebben een soo vaerdigh Bast,
Verkoren tot Cornel,
Die dese staet seer aerdigh past,
Want hy drinckt stijf en snel.
Als hy het vocht maer schuymen siet,
Soo sal hy hem versuymen niet,
Niet veel hy op syn duymen ghiet,
Want by macht al te wel.
De Capiteyn een stouter Man,
Die vaeck gheweldigh veeght;
En dese kunst soo touter kan,
De kan schier stadigh leeght.
Een half vat kan hij stuwen, hoort,
En weetet soo te duwen voort,
Wie weet hoe menigh nuwe woort
Hy daer wel onder pleeght. 1)
Ons V a end e r i g h is dol ghenoegh,
Die in de kan soo slooft,
Drie, vier daghen over een boegh,
'k Haddet schier niet ghelooft.
Daer hy soo trots wil an de kan,
Hy vat die met sijn tanden an
En houter oock sijn handen van
En slingerts' over 't hoofd."

1) Een echte kunstenaarsopmerking to midden van 't woelige drinkgelag !
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Heeft B r e d e r o bier in den stouten kapitein, die zoo
geestig keuvelde bij den schuimenden beker, zijn vader, en
in den dollen vaandrig, die zijn kroes met de tanden opheft
en over 't hoofd slingert, zijn eigen portret geteekend, men
heeft zijne opgewonden, sanguinische natuur reeds genoeg
zien doorschemeren om hem tot dezen laatsten trek volkomen
in staat to rekenen.
Daarbij komt, dat do stifle „Cluysenaer" van 't atelier, daarbuiten dezelfde stemmige houding niet altijd vertoonde. Zijne
liederen getuigen van zijne vroolijke stemming op waardschappen of bruiloften, waarvoor hij altijd een uitvoerig gedicht
vervaardigde. Zijne verliefde correspondentien, — hoewel wij
slechts vier dergelijke brieven bezitten, — spreken van twee
uitstapjes naar Haarlem, door hem „gantsch onbedwonghen
met uytghelaten vryicheyt" volbracht. Hij zelf beloofde in zijn
woord: „Tot den goetwillighen Leser", voor zijn
„S p a an s c he n B r a b an d e r" zijne „eyghen bekende swackheyden niet to vergheten", en doet eon schilder 7,0 t j e D i ckm u y l" optreden, die terstond de zelfbeschuldigende vraag
tot zijne makkers richt:
,,Heb ick niet in de kroeghen en tavarens mijn leven miest versleten?" 1)

Hieruit valt nog niet to besluiten, dat alleen de invloed
van den vader bij zijne benoeming tot vaandrig heeft gegolden. Met zekere omzichtigheid mag V a n d e r P 1 a s s e geloofd worden, die -- als gebleken is — alles aan zijn „loffelijcke
zeden" toeschrijft. In do laatste maanden van zijn leven heeft
de dichter zich zelven van losbandigheid beschuldigd, zoodat
men later bij het vermelden van „loffelijcke zeden" alleen
aan eene welstandigheid in uiterlijke manieren
gedacht heeft, waarbij des kunstenaars hart diep bedorven
konde zijn, gelijk hij in eon van zijne liederen schijnt to getuigen. Maar we gelooven die getuigenis niet, omdat zij uit
eene periode, — weldra nader uiteen to zetten — afkomstig
1) BI. 225, II deel der uitgaaf van 1885, bij Gebr. Binger, zesde
^tuk, „S p a a n s c h e n B r a b a n d e r" , met aanteekeningen van Prof. Dr.
H. E. Moltzer.
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is, waarin B r e d e r o in somber melancholische stemming zich
zelf met dwepende hartstochtelijkheid beschuldigt. Maar deze
stemming was een voor zijn karakter ongewone, daar een
jong kunstenaar met zoo vluggen geest en zoo helderen blik
niet anders dan tot de levenslustige, vroolijke karakters konde
behooren. Daarenboven zoude het bijna onbegrijpelijk worden, dat hij, die met zoo onbetwistbaar talent het leven
van de comische zijde wist waar te nernen, die zoo dikwerf
de blijken van fljn gevoel, 1 ) gezond oordeel en warme ongekunstelde geestdrift heeft aan den dag gelegd, bedorven en
verdierlijkt van gemoed konde zijn. Dat zijn levendige aard
hem in uitersten zou doen vervallen is natuurlijk; maar ik
blijf daarom bij mijne overtuiging, dat hij fler en onbeschroomd
het oog naar de boven hem wapperende „Princevaan" omhoog
mocht heffen, als hij haar bij 't optrekken der burgercompagnieen met innige blijdschap had ontrold.
Wil men een blijk, dat hij inderdaad die fijnheid van gevoel
bezat, Welke wij hem toeschreven, we deelen daartoe een
allermerkwaardigst gedicht uit zijn „A end a c h t i g h Lie d tB o e c k" 2 ) mede, 't welk den titel voert: „Een zekere Hartstocht oft ontroeringhe, waerghenomen uyt mijn woelende ghedachten, rechts voor mijn op trecken met het VaendeL"
„De Eere-Ampten zijn wel wens'lijk by de menschen,
Doch d'op-spraeck acht ick weer als 't gheen de and're wenschen.
Dies ballanst mijn ghemoed, dat vast met Reden wickt,
Het gheen een ander kloeckt, mijn moedigh harte schrickt.
De glori daer elck een met moeyten om sou loopen,
Die soeck ick, laes! met schaemt, met anxst-sweet of te koopen.
Wel hoe Garbrande, hoe! waer is u sin? u wit?
Waer is dat stoute hert dat in u boesem sit?
Schroomt ghy met eeren hier de Princen-Vaen te draghen?

1) John Bowring, (,,Batavian Anthology or Specimens of
the Dutch poets." bl. 87.), noemde dit: „abundant natural feeling, and an almost feminine sensibility." Onbevangener oordeel, dan in deze uitspraak van den talentvollen vreemdeling is opgesloten, zal men moeilijk kunnen aanwijzen.
2) B1. 3.
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Puft swavels licht gheblick, 1) en 't baldren van de Roers,
't Is sotte flaeuwigheyd ; van bloodheyd werd men Boers.
Recht op dijn eerlijck hoofd, al mochtet yemand laecken:
Wie kan 't Jan-alleman dock recht to passe maecken ?"

Nu het vast staat, dat de oude B r e d e r o officier bij eon
der burgervendelen is geweest, worden doze regelen van zijn
zoon welsprekender. Men schreef de keus van den zoon tot
vaandrig aan den invloed van den vader toe, men laakte de
hier gebleken familieregeoring. En moisten wij het niet reeds
van elders, dan zou uit het optreden van vader en zoon als
officier en vaandrig ten Handboog-Doelen op nieuw van hun
burgerlijk aanzien en hunne welgegoedheid blijken.
moil men zich nu het beeld van den dichter-vaandrig to
midden zijner compagnie met breede, uitstekend schoone lijnen
geschetst zien, de kunstschatten der Nederlandsche natie, deels
in de Raadhuizen onzer steden, deels in de kostelijke verzamelingen van ons Rijksmuseum toegankelijk, bieden menig
woelig, schilderenswaardig tafereel uit het zeventiende-eeuwsche schuttersleven aan. Daar to midden der deftige burgerhoplieden, met hunne luitenants en vaandrigs aan den welbereiden, dikwijls met kwistige weelde overladen disch gezeten, heeft B r e d e r o plaats genomen, heeft B r e d e r o hun de
gespierde hand gedrukt, heeft B r e d e r o den smaakvol gedreven
zilven drinkhoorn geledigd, heeft B rode r o zijne keurigste
liederen aangeheven, die eene eeuw later „n o g d a g 01 1j k s" 2)
gezongen werden.
Bracht bet vaandrigampt B r e d e r o met de eersten en gegoedsten der burgers in aanraking, was daardoor zijne plaats
in de Amsterdamsche maatschappij eene zeer aanzienlijke, or
was daar nog eon kring, waarin hij, krachtig werkzaam, met
zijn talent to woekeren en zich de geestdrift en toejuiching
van allen, die de kunst liefhadden, to verzekeren moist. Wj
hebben het oog op zijn Li d m a a t s c h ap der Oude Kamer:
1) K i 1 i a e n vertaalt: n e e t i o; hot oogknippen en van daar: hot gohonker.
2) Casparus Commelin. „Beschrijving der Stad van AmAm-ssterdam." (1694) II. Dee!. V. B. N. 863.
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in Liefde bloeiende. Toen or op den gunstigen staat gewezen
word, waarin doze Rederijkervereeniging zich na de verandering der Regering mocht verheugen, kon nog niet vermeld
worden, dat, hoewel alle voorwaarden vervuld schenen, waard0or de Oude Kamer in de toekomst als toongeefster der
letterkundige beweging zou kunnen optreden, zich echter in
haren boezem eene kiem van verval had ontwikkeld, welke
spoedig tot haren volkomen ondergang zoude leiden.
Er komt sints 1610 tegenspoed. Pit blijkt uit den brief
van H o o ft aan den Amsterdamschen Hoofdofficier J a n t e n
G r o ten h u is in 1611 geschreven. H 00 ft moist, dat doze
magistraatspersoon belang stelde in de Kamer „Onderrecht
„sijnde" — schrijft htj 1) — „van de goede genegenheit uwer
,,E. om de verflaeuwende oeifening der poesye to helpen ver„quicken, ende haer Camere in Amsterdam enen steun to
„strecken; daer benevens versocht wordende om oock 't mijne
„daer toe to doen ; zoo coom ik uwer E. bedancken van den
„ijver tot noch bewesen" .... H o o ft was reeds voor zijn
vertrek naar het buitenland in 1598 eon vriend der Oude
Kamer, waar zUn eerste stuk Achilless en Po 1 y x e n a"
vertoond word; hij bleef in Italie aan de broeders denken, daar hij „wt Fiorenza, 1600, aen de Camer „in Liefde

Bloeiende" zijn bekende brief in verzen schreef; hij volharde
in zijne genegenheid na zijn terugkomst, daar hij in 1602
zijne „A r i a d n e", in 1605 zijne „G r a p i d a" voor de Kamer
bestemde.
In 1611 neemt H o o ft de zaken der Kamer zeer ter harte,
als blijkt uit den brief aan Ten G r o ten h u is, waarin hij
melding maakt van eene „h e r s c h i k k i n g, b ij d' e e r 1 tj c k.sten van dat gezelschap aangeheven." Eene hervorming van den toestand der Oude Kamer was zoo noodzakelijk,
dat hij den Amsterdamschen Schepen en Hoofdofficier in datzelfde schrijven voorstelt, „den onnutten en ongebondenen,
die alleene tegens de geregeltheit schoorvoeten, wt naeme
der H. Magistraeten to gelasten, op boot e y an go w old t,

1)

Ho o f is „B r i even" (uitgaaf van v 1 o t e n) I (Leiden 1855) bl. 33.
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haer der Camere to onthouden, ter tijdt toe desselfs overheden
hen ander wete doen. Sonder dit can ik der stede en den
armen niets beters als 't verlies van dit cieraedt en genot
toeleggen."
De Oude Kamer feed dus zooveel last van „o n n u t t e n en
o n g e b o n d e n e n", dat H o o ft op de tusschenkomst van den
Magistraat rekende, om de orde to herstellen. Het is voorts
eon feit, dat H 00 ft „9 Martio anno 1613" eon „S chick
van de Dichtschool in Liefde Bloeyende" heeft ontworpen. 1 ) Daar hij aan den Schepen T e n G r o t on h u i s
schrijft, dat hij „versocht" geworden is, om „oock 't (zijne)
daer toe to doen", schijnt hij lid geweest to zijn eener commissie, die voor de Oude Kamer eon nieuw reglement heeft
moeten maken tot herstel der orde. Het denkbeeld van Ho o ft,
dat de Overheid toezicht zou oefenen over de Oude Kamer,
kwam later tot uitvoering. In het tijdvak van 1621 tot 1645,
toen door C o s t e i s A c a d e m i e de zaken eene geheel andere
wending hadden genomen, benoemde de Vroedschap twee harer

leden tot Opperhoofden der Kamer; als zoodanig worden genoemd J a n to n G r o t e n h u is, Opperschout en de Burgemeester Gerard Schaep.2)
H o o f t stelde in zijn „Schick", waarbij hij nog „K e ur e n" voegde, voor, om de Kamer eon ,Dichtschool" to
noemen en eene splitsing to maken tusschen „s t e m m a et i g he" en „s t em m e 1 ooze" scholieren, en niemand eon
stem to schenken, tenzij hij „voor eon goedt dichter bekent
wordt". Het is niet gebleken, dat H o o ft's plannen ooit in
ernstige overweging door de leden der Oude Kamer zijn genomen. Toch is or in 1611, 1612 en 1613 eon wakker streven op to merken, om do Oude Kamer weder tot bloei to
brengen. Ho oft schrijft in 1612/1613 zijn treurspel „G e er a e r d t v an V 01 s en" en bestemt het voor het tooneel van
1) Opgenomen in de Bijlagen tot Hoo ft's Brieven door Van
Vioten I deel, bi. 411-417.
2) Volgens een citaat uit D a p p e i s „B e s c h r ij v i n g van Amsterdam" (1663), medegedeeld door Jonckbloet, „Geschiedenis"
(1881) III. bl. 107, noot 2.
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de Oude Kamer. Jongere kunstenaars volgen het voorbeeld
van den Muider Drost.
Hieraan mag het dan ook toegeschreven worden, dat B r ed e-r o zich eerst in 't jaar 1613 onder de leden der Oude
Kamer deed opnemen. Dit blijkt uit de aanbevelende „Voorreden" door Dr. S a m u e 1 C o s t e r, — B r e d e r o's geestverwant, zoowel door hartelijke kunstliefde, als door vernuftige
en vroolijke luim — in 1617 aan „Borghemeesteren en Radon
der Wijdtberoemde Coop-Stad Amsterdam," voor eene in dat
jaar ontworpen, uitgave zijner spelen 1 ) geschreven.
Hier spreekt Coster van „de drie jaren tyds oft daeromtrent die Bredero by de Camer gheweest is." Doze getuigenis van 1617 wordt bevestigd door Wagon a a r, 2) die
in zijne korte scherts van B r e d e r o's leven het jaartal 1613
als het eerste jaar van zijn lidmaatschap opgeeft. 't Was eene
belangrijke winst voor de Kamer, toen zij den acht-en-twintigjarigen, reeds alom bekenden en veel toegejuichten dichter
als Naar lid ontving. In 1611 had hij or zijne eerste tragicomedie, den „R o d d' r i k e n d e A 1 p h o n s u s" doen vertoonen;
in 't volgende de „G r i an e", waarbij hij nog de „K 1 u c h t
van do K o e" voegde, aanvankelijk reeds met dien buitengewonen bijval begroet, welke later blj het ton tooneele brengen zijner groote comedien „alle de zitplaatsen van 't vrolijk

1) „De Spelen van Gerbrand Adriaensz. ( Bredero
Amsterdammer. (WapenvanAmst.) 't Amsterdam. Voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse/ Boeckverkooper op den
hoeck van de Beurs in d' Italiaansche Bijbel 1617." in 4 0.
Er volgen maar zes bladzijden op dezen titel, eene opdracht aan de
Burgemeesters van Amsterdam bevattende. Misschien is deze opdracht
geplaatst voor een bundel met de drie eerste Spelen van Bredero.
Zie Unger, t. a. pl. bl. 3.
2) T. a. pL III. St. VI. D. III. B. bl. 244. Herhaald door C h a 1 mot:
(„Biographisch Woordenboek der Nederlanden” enz. Amst.
(1798.) IV. Deel. bl. 277.) Elders doet Wagon a a r (II. St. III. D. VI.
B. bl. 394) B redo r o in 1615 lid der Oude Kamer worden, 't goon duidelijk eene misvatting is, als reeds genoegzaam zon kunnen blijken uit
eene aanspraak tot de Kameristen in 1614 gehouden. (N odor d u y t s c he
Poemata.)
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gejuich en handgeklap der aanschouweren deed schateren en
weergalmen." 1)
Maar hoe blijgeestig van natuur en hoe genegen tot scherts
en feestelijkheid, Wilde B r e d e r o zich geenszins door de
„vroolijke jongens" doen overstemmen. Zijn warme ijver voor
taalstudie en taalkennis, zijne innige geestdrift voor de kunst
konden niet verdragen, dat de oefeningen der Oude Kamer in
kinderachtig rumoer en dwaas krakeel ontaardden. Het griefde
hem smartelijk to bespeuren, dat de geurigste bloesems van
va
den Eglantiers verdord, en de winterstormen over zijne machtelooze kruin waren opgestoken. In een schrijven aan „J an
J a cob s z Vi s s c h er,, Schilder en Glasschrijver", in zijn
„B o e r t i g h Lied t- B o e c k" 2) bewaard, geeft hij dit merkwaardig verslag van den toestand der Kamer:
,,Waerom het Eglentiertjen ach !
Niet bloeyt ghelijck het voormaels plach?
Is vrundt u vriendelij cke vraghe:
De meeste manghel die ick weet,,
Dat is: dat elck zijn plicht vergheet,
Want niemant evil den ander draghen.
Dies d'Eendracht vlucht nu voor de twist,
De Eenvoud voor de schalcke list,
De oude trouw is gantsch ghebroken,
De Liefde van de kunst is sieck,
Of yverloos door spijt of pieck; 3)
Er wort ghedicht noch rijm ghesproken.
Daer d'Overheyt niet Wel en staet,
En d'ongheregheltheyt toe-gaet
Van benghels woest, en grootse ghecken, 4)
Daer ellick voert het hooghste woort,
Daer niemant doet als by behoort,
Daer moot het al ten quade strecken.

1) Gerard van Loon. „Beschriijving der Nederiandsche Historie-penningen." (1726.) II. Deel. bl. 499.
2) B!. 108, 109.
3) Wrok, Wangunst.
4) Duiding op Ridder Theodore Rodenburg.
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Dies wert men wette-loos en slof,
De goede zeden raecken of,
En die 't hem schoon te recht wil moeyen,
Die wert beguyghelt en belacht,
Ghelastert, en smaedlijck veracht,
Hoe sou den Eglantier dan bloeyen?
Heeft yemant nu een Spel ghemaeckt,
Daer men (doch lachend' niet) aenraeckt
Met moeyten, en met tijdt verliesen,
Als men de rollen dan uyt-deelt,
Den een die wrockt, d' ander krackeelt,
Elck souse selfs wel kunnen kiesen.
And're brenghen haer rollen weer,
And're willen niet spelen weer.
't Valt swaer veel hoofden te besturen,
And're willen, en kunnen niet,
Zo hier gheen Beterschap gheschiet,
Zo mach ons Rijck niet langher duren."

Zoo belangrijke en uitvoerige getuigenis van den vervallen
toastand der Kamer in het onderwerpelijke tijdvak (1613 tot
Juli 1615), zoo uitstekende wenken omtrent hare huishoudelijke belangen en het ten tooneele brengen der spelen doen
mij in 't voorbijgaan bij beide aangelegenheden met een enkel
woord stilstaan.
De tweedracht schijnt in de Kamer voornamelijk ontstaan
to ztjn, door de dwaze handelingen van „woeste benghels en
grootse ghecken", door Cost or: „een hoope Moolicken, die
haer 't onrechte Rederijkers noemen", geheeten. Kwam nu
eon der leden met eon dramatisch work, „daer men (doch
lachend' niet) aenraeckt", in de vergadering, en ging men over
tot het verdeelen der rollen, — 't goon somtijds eon voorrecht
van den dichter zelven 1) was, — dan word er gedurig ge1) Wij vinden er een bewijs voor in een epigram van Coster, in de
verzameling zijner Werken bewaard onder den titel: „O p e e n r o 1 v an
den Ridder Dirk van Rodenburg, gegeven aan Thomas Gerr its e n d e K e i z e r:" welks eerste regelen dus luiden:
,,Leer eerst uw A. B. ter degen,
Zoo gij dan noch blijft genegen,
Om jet by geschrift te stellen,
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wrokt en gekrakeeld en de voorstelling vertraagd of geheel
verschoven. Wat nu de mise-en-scene aangaat, — die hierbij
Leer dan eerst vooral wel spellen,
Jouw Sintax moet gy ook weten,
Daar gy veel van hebt vergetcn." enz.
Zie „Samuel Costers Werken, uitgegeven door Dr. R. A.
K o 11 e w ij n" (Haarlem, De Erven F. Bohn. 1883.) bl. 608. Zonderling
is het, dat Ridder Theodore Rodenburg, Kier Dirk van Rodenb u r g wordt genoemd. Dr. R. A. K o lie w ij n, zegt terecht in eene noot:
,,Dit epigram werd waarschijnlijk in 1616 of 1617 vervaardigd, het heeft
betrekking op den letterkundigen twist tusschen Theodore Rode nburgh en Coster. c. s."
Ridder Rod e n b u r g — over wiens optreden in de Oude Kamer weldra zal worden gesproken — had dus de rollen van een zijner 26 drama's
onder de kamerbroeders verdeeld en de beste zeker niet aan D e K e i z e r
gegeven. Trouwens Ridder R o d en b u r g heeft zich slechts den treurigen
roem van veel- en snelschrijver — hij volrijmde zijne tragicomedie
„A 1 e x a n d e r" (Amst. 1618. 4 0 .) in 44 uren, — kunnen verwerven, als
reeds Gansneb Tengnagel (,,De Geest van Tengnagel in de
andere werrelt by de verstorven Poeten. Amst. 1731. 12°
[Oudste druk 1652]) van hem oordeelt :
„Maer wie sie ick daer soo eeren:
Yder schijnt draeght voor hem sorgh,
'k Wil zyn byzijn niet ontbeeren:
't Is de Ridder Rodenborgh,
Die in vier-en-twintigh uren,
't Spel ais twee-paer spelien, maekt,
't welck oock wis geen eeuw sal dueren,
Omdat het geen sant-aer raeckt;
En geboudt is sonder palen,
Dies het werck niet kan bestaen,
Vlugh van geest, en rijck van talen
Arm van rijmen, wel gedaen,
Eeven op al-sulcke wijse
Maeckt by oock zyn Isabel
Tegens Kosters, waerdt om Prijsen
Die om wel schreef, niet om snel,
Nu om 't oordeel kort to vellen,
Lust het yemant, dat ick 't Pel,
Al zyn ses-en-twintigh Spellen
Syn niet waerdigh eene Spel."
bl. 6, 7.
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mag worden aangeroerd, — ik kan slechts bij vergelijking op
de inrichting van het tooneel der „eerste Duytsche Academie"
wijzen, binnen weinige jaren door Coster op to richten.
Natuurlijk kon zij weinig van de op het tooneel der Oude
Kamer gebruikelijke verschillen. Uit eon koopcontract — den
9den van Oogstmaand 1622 tusschen Dr. S am u 01 , C o s t e r
en de Regenten van 't Burger-Weeshuis gesloten, (de notarieele kopie bij Wag on a a r 1) waarbij het Weeshuis het
gebouw der Academie met al den toestel, tot het vertoonen
der stukken behoorende overnam — ontleenen wij de volgende bijzonderheden omtrent de mise-en-scene van C o s to i s
Academie. „Twee groote swarte linnen gordtjnen" openden
en sloten het tooneel. „Twee-en-twintigh waepenen van de
voornaemste Princen op ovaelen geschildert, negen viercante
waepenen van de Vnye en ses prinCon waepenen op doeck"
dienden tot cone bestendige decoratie, die dan door „geschilderde omdraeyende doecken op het toneel synde" naar om-

standigheden word gewijzigd. Het tooneel word gemeubeld
door „drie groote taeffels met haer schragen ende bancken"
en met „nog eon minder taeffel met twee schragen"; terwijl
by buitengewone gelegenheden „het daelende hemelwerck
met sijn kaepstangen, koorden ende blocks, drie stucken daer
het tonedl mede vergroot wert, eon gevangendeur tralys gewys
gemaect, eon triumphwagen, en eon viercant outaertgen"
werden aangewend. Tot verlichting dienden : „twee groote
schilden, daer de lampen aen(hingen), aen d'andere syde geschildert met haer blocx ende coorden."
Ook aan 't kostuum, waarin de kameristen optraden, word
eenige zorg besteed. Co s t e r getuigt in zijne Voorreden, dat
de kamer in het tijdperk, toen B r odor o lid was, „zoo aen
kleeren als andere behoefticheden grootelycx was verrijckt."
Eon wenk omtrent den aard dozer kostumen, kunnen wij, bij
vergelijking wederom, aan eon gelegenheidsstuk 2) van C o s) T. a. pl. II St. 1II D. V B. bl. 396.
2) „Duytsche Academi, tot Amsterdam. Ghespeelt op den
eersten dach van Oegstmaent in 't Jaer 1619." 't Amsterdam bij
C. L. V a n d e r P 1 a s s e n. 1619.4°. bl. 6— in K o 11 e w ij u's uitgaaf, bl. 461.
6
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t e r bij het tweede jaarfeest der Academie ontleenen, waar
Melpomene over den staat der garderobe dus verslag geeft:
„Ick heb doen bereyen
Al wat ons noodich was, als snyders laten neyen
Hoop-werck van kleeren, en van alderley fatsoen,
Van allerleye stof; en wat daer meer van doen
Tot wtvoer is gheweest, dat hebben wy doen snyen,
Beelthouwers wt het hout, de Schilders schilderyen
Gheverght to waken, en 't alles wel volbrocht,
Door haer kunstrijcke hant, wat haer vernuft bedocht.
Met harnas en geweer wy menichten wtdosten
Van kryghers op 't Toneel, dat al op uwe 1) kosten,
't Ooch hebbende alleen om doze burgery
Te stichten en met eon den arremen daerby
Te vorderen."

Op zoodanigen voet ingericht en kwijnende door den onwil
en de dwaasheid der leden vond Bred e r o de Oude Kamer
in 1613. Uit zijn dichtbrief aan Jan J a c o b s z. V i s s c h e r
blijkt het, dat hij, als Ho oft, ontevreden was over den toestand der Kamer. Zijne grieven zijn: plichtverzuim, hatelijkheden der leden tegenover elkander, gebrek aan liefde voor
de kunst, verzuim der kunstoefeningen, verzet tegen het bestuur, ontevredenheid over het verdeelen der rollen. Desniettemin ging hij voort haar do vruchten van zijn talent aan to
bieden. In 't jaar van zijn lid worden deed hij er zijne
„K 1 u c h t v a n d e n M o 1 e n a e r" vertoonen, waarbij hij Coen
eon door Redertjkers zoo gezocht leerdicht: „L o f v a n d e
RU c k do m" voegde. In 't volgende jaar droeg htj er zijn
tweede leerdicht „L of van do A r mood e" voor, en bracht
er met behulp der kameristen zijne derde tragicomedie
„L u cello" ten tooneele. Maar niettegenstaande dozen harto.
lijken ijver kon de Eglantier zich nit ztjne vernedering niet
opheffen.
H o o ft, B r e d e r o en Cos t e r poogden daarom naar hunne
beste krachten eene hervorming tot stand to brengen.

1)

Melpomene spreekt tot „de Academie."
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In 1615 begon Bred or o in eene krachtige toespraak 1),
den Broeders : „In Liefde bloeyende" gewij d, het verval der
Kamer en het krakeelen der leden to gispen. Om den straffen
Loon van 't gedicht moor klem bij to zetten, doet hij „Rethorica" optreden, die dus weeklaagt :
,,Waer is den Gulden-Eeuw, of Golden-Tijdt ghevaren,
Die op deer Camer bracht veel Mannen die hier waren
Gheboren van 't Gheluck, tot Heerlijckheyt en giants,
Tot Heerschappy vol macht, en volheyt des verstants,
Die met Wijsheyt en Kunst, 't Ghebiedt loll lijck bestierden,
En Staetwaerdich den Staat met haer persoon vercierden ?
— — -- — — — — — — — — — — — — — -Ach! Camer, Camer! Ach! als ick u nu bekijck,
Hoe zeer sijt ghy, helaes ! u selven onghelijck.
U bloeyende ghedaent, daer ick met plach te brallen,
Is door 't twisten des tijts, bijkans en al vervallen,
En 't is te duchten dat die gantsch neerstorten sal,
Indien de tweedracht vast."

Dat vooral het Bestuur in verkeerde handen was, blijkt uit
doze terechtwijzing van „Rethorica" :
„Voormaels naer out ghebruyck koos men tot d'hooghste staet,
Een gheleert treff lijck Man, of eenen uyt den Raet,
Die door ghewoont' en kunst ghehouden Wert Raet-salich,
En heeschten wijsselijch, ontsichlijck 2) en lief-talich,
Besiet de Caerten self, en over-leest de Namen
Van over twintigh jaer, ghy suit schrikkend' u schamen,
Dat ghy nu met dit Schuym lout komen hier ten pronck,
Of in de Schou-plaets, daer eerst niet dan Gout en blonck,
Wanneer men nu verkiest, siet men te samen rotten,
Het stoffe van de Maets, een deel neus-wijse Sotten."

Op den man of noemt „Rethorica" den belhamel onder
hare twistende kinderen :
,,(den) Draghers Heerschap van de Coorn-marckt.
Sijn grove botte tongh en hout niet op van schelden
1) Nederduytsche Poemata. bl. 609-612 van „Alle de Werc k e n", 1678.
2) Ontzagwekkend.

84

HET VERVAL DER „DUDE KAMER".

Van sijn voornaemste knechts of alderbeste Helden.
Hy m e t a l s ij n a en hang h sullen door trotsche spijt,
De Camer eer yet langh, soo ghy er niet voor zijt,
Heel helpen in 't verderf, of in eeuwighe schanden;
De School des Kunstenaers, en Lust-hof der verstanden,
De Suyghlinghen mijns borsts wijcken vast daeghlijcx af,
In 't goede Coorens plaets houd ghy 't onnutte kaf."

Zij neemt afscheid met den wensch:
,,Dan Campen, i ) Lambert, Hooft en Samuel, sal 't gheschil,
wel slechten met voorsicht, soo ick dat hebben wil.
Vaert wel mijn oude Maets, die noch in Liefde bloeyen,
Ich haet u haeteren, die in 't krakeelen groeyen."

In het „M o or t j e" geeft Bred e r o evenzoo van ter zijde
ztjne afkeuring over den toestand in de Oude Kamer te kennen. In het derde bedrijf (vierde uytcomen) verschijnt een
rijke koopmanszoon, R e y n i e r, die van Amsterdamsche ver-

makelijkheden sprekende, zegt:
„Ick mach so langh oock by gheen Rederijkers zijn,
Want dit volckje wil steets met alle Menschen gecken,
En sy kunnen als d' Aap haar afterst niet bedecken,
Sy segghen op haar les, so stemmich en so stijf
Al waar gevoert, gevult, met klaphout al Naar lijf!
-----------------'t Was moy, sey schalcke Jan, dat sy lieten Naar ghekibbel,
Maar 't is telckens weer an met een hibbel en dribbel,
Noch leeren sy de luy te laten nijdt en twist." 2)

1) wag en a a r (t. a. pl. II St. III D. V B. bl. 395.) gist, dat Camp en,
Cornelis van Kampen zal geweest zijn, „van Wien Vo ndel („Poesy”
I D. hl. 445.) gewag maakt, als hebbende de Psalmen in Digtmaat overgebragt." Deze Cornelis van Kampen was een neef van Roemer
V i s s c h e r, door het huwelijk van vader Roemer met A e f g e n Jans
van C amp en, eene dochter uit het oud Regentengeslacht der Van
Campens. Zie Nicolaas Beets, „Alle'de gedichten van Anna
Roemer Visscher", (1881) II deel bl. 31, 147. Lambert is Lambert Lambertszoon, van wien Samuel Coster naderhand 't gebouw, waarin hij zijne nieuwe Academie stichtte, gekocht heeft.
2) „M o o r t j e", bl. 66, der uitgaaf van Gebr. Binger, 1885.
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To dezer plaatse en in do toespraak van Rhetoric a
blijkt, dat or onder do kamerbroeders twee partijen gevonden
werden : de voorstanders der oude deftigheid en der oude
kunstliefde, waartoe H o o f t, Coster, Cornelis van Campen, Lambert Lambertz. en Bredero behoorden; en
de voorstanders van nieuwe „Sotheyden", die btj de rolverdeeling velerlei dwaasheden begingen en aan wier hoofd stomd :
„de Draghers heerschap van de Koornmarkt."
Hoe zeer B r e d e r o op dozen onruststoker gebeten was,
volgt uit doze woorden van zijne toespraak aan de kamerbroeders :
,,Siet den verwaenden Geck, siet daer den pollen Ton,
Een Lantaern Bonder Licht, een Prince van de Dooren, 1)
Hadden mijn volck to slecht tot e e n He e r s c her gekooren
Dies sijn labbige tongh (ha Campen !) heeft geseydt:
Dus langh heeft op u duim den werrevel gedreyt,
Nu komt het na ons wensch, en na al ons begeeren,
Wij sullen nu een revs een ander Lietjen leeren". 2)

Het blijkt dus, dat men in 1614 of 1615 tot bestuurder
der Kamer gekozen had „d a (n) D r a g e r s He or s c h a p v an
d e K o or n m a r c k t". Onder dozen naam duidt B r e d e r o aan
Ridder Theodore R o d e n b u r g, die in 1614 lid der Oude
g amer geworden was. 3)
Rod e n b u rg 4) vormde eon sprekend contrast met Bred e r o.
1) Gekken.
2) Bl. 610 van „A1 de Wercken", 1678.
3) In een artikel, getiteld: „T 00 n eel s t u die" ((fir i d s, 1874, bl. 105)
gist de heer A. C. L o f f e it, dat Bredero, het oog had op zekeren
kleinen dichter K 1 a e s P e is, „d en K ore n drag e r", zooals het schijnt,
dat Gansneb Tengnagel hem in zijne „Amsterdamsche Lindebladen" (1639) noemt. Jonckbloet, „Geschiedenis.... (1881)
(III, 112-115) heeft dit gevoelen ontzenuwt, door aan to wijzen, dat
Tengnagel met „de(n) Korendrager" eon ander persoon dan Pels
op het oog had, en dat Br e do r o op goeden voet stood met P e 1 s , daar
doze in 1638 nog eon lofdicht schreef voor eene uitgaaf van B redo r o's
werken.
4) Van Rod e n b u r g is den laatsten tijd veel gehandeld. Van Lenflop („V o n del”, II (1856) bl. 330, 331) vermeldt zijn naam ter loops.
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Hij was uit deftige familie, die bekend werd ttjdens de worsteling der „oude Geuzen" tegen Spanje. Omstreeks denzelfden
tijd als B r e d e r o geboren, misschien eon paar jaren vroeger,
wellicht to Andwerpen, ') hebben eene reeks van lotgevallen en
voorname vrienden — hij was eon neef van H e n d ri k L a ur e n s z S p i e g h e 1 — hem naar vreemde landen gebracht,
waar hij als consul of diplomatiek agent optrad. In 1601
reeds was hij to Islington aan het het Engelsche hof. 2) Negen
jaren later wordt hij door Hollandsche kooplieden, die ter
kust van Guinea handel drijven, in commissie naar Spanje
gezonden. De Vroedschappen van Rotterdam (6 December 1610)
dragon hunnen Gedeputeerden ter Algemeene Staten zelfs op,
om to zorgen, dat R o den b u r g als „Consul van de Nederlandsche Natie" naar Madrid gezonden worde. 3) Steunend op
de Staten, gaf hij zich to Madrid voor ambassadeur uit (1611)
maar word daarvoor door de Heeren schriftelijk scherp gegispt. 4)
De Staten van Holland stonden hem in Maart 1612 „eene somme
van thien of twaalff hondert guldens toe ten aensien van het

debvoir, bij hem in 't Hof van Spangien ghedaen, sonder hem
nochtans met meerdere naem, tytul of qualiteyt to bekleeden." 5) Ook word hij tot Consul in Portugal benoemd, „op
de ordinaris proffyte daertoe staende". 6) In het begin van
In de eerste uitgaaf van dit work ( ,,G. A. Bred e r o o" ... 1859) bl. 98,
moot en bl. 109 volgde ik V an L en n e p's voorbeeld. Daarna kwam de heer
A. C. Loffelt in „de(n) Nederl. Spectator" van 1873 en in „de(n)
G i d s" van 1874. Vervolgens streed 3 one k b 10 e t p r o en V an V l ot e n contra R o d e n burg. Jonckbloet schonk eene uitvoerige studio
over Rode n burg's strijd in de Oude Kamer. Ten slotte verscheen eon
zeer belangrijk artikel van Un g e r in het ,Bred e r o o-Album" (1885.)
1) Jonckbloet, t. a. pl. III. 117. Unger, t. a. pl. 92.
2) Blijkend uit de opdracht van zijn „T r o u we B a t a vi e r", (1617.)
3) Resolutie Vroedschappen, Rotterdam, 6 December 1610,
geciteerd door Unger, t. a. pl. bl. 93. De voorstelling van Jonckbloet ., t. a. pl. III, 119, als zoude Rode n b u r g gezant van Prins
M a u r its aan het hof van Madrid in de Bestandsdagen geweest zijn,
vervalt.
4) Unger, t. a. pl. bl. 93.
5) Aldaar, bl. 94.
6) Aldaar.
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1613 teruggeroepen, bleef hij to Madrid nog talmen tot December. Hij word door den Koning van Spanje met eon gouden
keten, door de Staten later (8 Januari 1616) met gouden keten
en medaille beloond. 1)
Van 1614 tot 1619 leefde Rode n burg in Amsterdam.
Hoewel hij in Spanje goede zaken had gemaakt, verloor hij
zijn fortuin en vertoefde to Amsterdam in berooiden toestand. 2)
Maar hij was er niet minder hoogmoedig om, en zou later
(1619) weer tot gezant door den Koning van Denemarken bij
de Staten worden aangesteld. 3) Zijn trots blijkt uit de titels,
die hij later voert. In 1638 noemt hij zich: „T e o do r e
Rodenborg, Chevailler, Cons Biller et Legat ordinaire du Sr. Due de Holstein, etc. Resident de
l'estat Ansiaticque d'Allemagne, et Agent de la
Republique de Hamborg pros son Alteze Prince
Cardinael d'Espagne a Bruxelles. "4)
In 1614 verscheen hij to Amsterdam en somtijds in Den
Haag met buitengewonen, uitheemschen zwier en veel aanmatiging. Wat zijn karakter aangaat, bestaat er eon merkwaardig
getuigenis van W jib e m d e G r o o t, 5) brooder van den „grooten
H u y go n". Op 11 November 1619 teekent doze in zijn Dagboek
aan: „Dito van neef d e B ij e verstaen, dat vader op R o d e n„b u r c h niet staen en mach; dat hij licht ende eon leugenaer
,,is; daer hij gesocht heeft de Arminianen uyt het land to
,,brengen; dat de Coninck (van Denemarken) oock wel is ge„informeert van syn comportement; dat in somma gans niet
„geraden is veel met hem to communiceeren, doordien sulcx
„qualyck mocht genomen worden, in presentie van suster
d e G root. Item, dat hij toe sijet, dat Mi nyet eons aen
b een galg en raekt." 6)
1) Unger, t. a. 151. bl. 95.
2) Jonckbloet, t. a. pl. III, 122.
3) Unger, t. a. pl. bl. 95.
4) Jonckbloet, t. a. pl. III, 123.
5) „Broeders gevangenisse; Dagboek van Willem de
Groot", uitgegeven door Mr. H. van Y oil e n ho v en.
6) Unger, t. a, pl. bl. 96.
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Deze weinig to vertrouwen diplomaat verscheen in 1614 met
groote vertooning onder de Broeders „In Liefde Bloeyende",
op het tijdstip, to en Ho oft, Coster en Bred e r o plannen
beraamden tot hervorming. Hij kwam er met zijne kennis
van het buitenlandsch tooneel en buitenlandsche drama's. Hij
moest door zijne aanmatigende houding, door zijn pochen op
zijn rang en zijn omgang met vijf of zes koningen, die hij in
hunne eigen taal had toegesproken, wel aanstoot geven aan de
oudere leden, die zich verdienstelijk hadden gemaakt jegens
de Kamer. R o d e n b u r g vond weldra bewonderaars onder do
minst scherpzinnige der broeders. Zijn rang, zijne voorname
manieren maakten indruk. Ook was hij geen onbekende, daar
zijn oom S pie g he 1 Bens aan het hoofd der Kamer stond, en
hij misschien reeds in zijne jeugd onder de Kamerbroeders
was opgetreden. 1) Met buitengemeen zelfvertrouwen zijn aanhang om zich heen verzamelend, stelde hij tegenover B r edero's: „'t Kan Verkeeren" zijne li.jfspreuk: „Chi sara
s a r a" -- zelf door hem vertaald met: „D i e 't z al z ij n,
moot h e t z ij n". IJdel in de hoogste mate, kwam hij tot do
overtuiging, dat de broeders op eon zeer laag standpunt van
kunstbeschaving stonden.
Behalve zijne vrienden in do Oude Kamer, won hii nog bewonderaars in de Brabantsche Kanlers, de welbekende kameristen, Abraham de Koningh en Jan Sievertsz.
C 01 m. 2) De laatste eigent hem zijn treurspel „B a tt a e is c he
Vriendenspieghel" too en noemt hem: „D' edelen,
Erentfesten, wijsen, ende van yder gheliefden
Hoer Theodore Rodenburgh Ridder van d' Ordre
van den huyse van Borgonie". Tegenover Bredero,
die alleen Fransch verstond, kon R o d e n b u r g zijne kennis
1) „Vermits ick langhe jaren verleden (ja, sedert mijn teere jeughd)
immer ghetracht hebbe na to bootsen mijn Oom, Hen d r i c k L a u r e n s z
S pie g h e 1, zaligher, om mede to genieten eon klein celleken in 't wijdruchtighe E glen ti or -collegio in Lie f d e B boy end e." Opdracht van
Rodenburg's „wraeck-gierigers-treurspel", Amsterdam, Paulus van Ravensteyn, 1618, geciteerd door Jonckbloet, t. a. pl.
III, 125.
2) Jon ckbloet, t. a. pl. III, 127.
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stellen van Latijn, Fransch, Spaansch, Engelsch en Portugeesch. 1 ) Hij werkte zeer viug, zoodat men hem den „Reuzen-Rederijker" noemde. T e n g n a g 01 sprak als bleek van „al
zijn zes-en-twintig spellen". Er zijn eon-en twintig drama's
van hem bekend, waarbij onlangs nog eon treurspel in handschrift op do stads-boekerij to Haarlem gevoegd word. 2)
Toen R o d on b u r g in 1614 met groot zelfvertrouwen tegen
den bestaanden toestand begon to ijveren, liet hij het niet bij
woorden. Hij gaf drama's van zijn smaak aan de Kamer. In
het begin poogde men ze to weren. 3) C o s t e r en Bred or o
waren in 1614 aan het woord; Coster met het „S p01 v a n
de Rijeke man" en met „Ithys"; Bredero -- alsbleek met „De Klucht van den Molenaer" en met „Lucelle",
terwijl hij voor 1615 met zijn eerste groote blijspel „H et
M o or t j e" bezig was. Daarenboven bleven de stukken van
H o o ft op de kaart der vertooning, en werden zijne eerstelingen, zelfs tegen zijn verlangen, in 1614 herdrukt. 4)
H o oft, Coster en B r e d e r o spanden al hunne krachten
in om R o d e n b u r g to weren. Hopman Roemer uit ,,hot
Moor t j e" doet onmiddellijk aan eene hatelijke parodie denken. Aan het slot van ztjn „B 00 r t ig h Lied t - b o e c k" komt
eon label van een ezel in een leeuwenhuid, die rechtstreeks

op R o d en b u r g h schijnt gemunt.
gezegd :

5)

Van den ezel wordt

„Het geld, het looze geld deed hem in schijn verand'ren.
,,Soo quam dit domme dier hier als een Leeuw anwand'ren,
„Verkleydet in den huyt van een spitssinnigh beest."

Toen B r e d e r o's drie oudste spelen : „R o d d' r i c k e n d e
Alphonsus", „Griane" en „Lucelle" in 1616 voor het
') Jonckbloet, t. a. pl. III, 128.
2) „Rodenborgs „Aurelia, Treur-Bleij-Eynde". — October
1632, geciteerd door Unger, t. a. pl. bl. 96.
3) Jonckbloet, t. a. pl. III, 132.
4) Achilles en Polyxena's treurspel". Rotterdam, 1614 4 0.
„Theseus e n d e A r i a d n e", Amsterdam, 1614 4 0.
b) Voor het eerst aangewezen door Jonckbloet, t. a. pl. III, 139.
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eerst werden uitgegeven, schreef hij eene „V o o r r e d en
aan de verstandighste Rijmers der Nederlandsche
Po e s i e". Uit doze hoog ironische toespraak schijnt te volgen,
datRodenburgBredero's arbeid „eon so wel boersche
als leeke stij 1 van dichten" had genoemd, en dat hij
derhalve met B o d e n b u r g's hoogdravenden trant, gebleken uit
het spel van „K e i s e r Otto" (1616), waar een „cursus over
astronomie en physische aardri,jkskunde" wordt ingevlochten,
den draak steekt. 1)
B r e d e r o's aanvallen werden door C o s t e r krachtig gesteund, en C o s t e i s hulp was geenszins te versmaden.
Mocht al zijn comisch talent minder schitterend zijn, daar
zUne klucht van „Teeuwis de Boer en men Juffer van
Grevelinck-huysen" en zijn spel van „Tiisken van
child beide naar eon oud lied gedramatiseerd, to
do r Schilden",
veel strijd tusschen stof en vorm en to weinig grondige studie R) van 't leven aanbieden; zijne tragedian wekten aller
belangstelling door do geheel bijzondere strekking, die zij

beoogden. In den „Inhoudt" zijner „I phi go n i a" 3) kondigt hij
aan, dat hij to velde trekt tegen : „den Schynheylich, (die)
onder den deckmantel van Godsdienst zijn personagie speelt,"
tegen : „Staat- en Baatsucht (die) in 't kleet der oprechticheyt
haar schelmeryen opproncken ende tot haar voordeel in 't
werck stollen." Hiermede was de oorlog verklaard, then de
kloeke „Medicinae Doctor expertissimus et practicus felicissi-

1) Voor het eerst aangetoond door J o n c k b 1 o et, t. a. pl. III, 141.
) Toch warden beide verschillende reizen herdrukt. De „B o e r e klucht van Teeuwis de Boer, enz. op het woordt: 't Kromhout Brandt soo wel alst recht, als by de vyer ken komen",
voor 't eerst in 1612 op de Oude Kamer gespeeld, als het Voorbericht
meldt, word to Amsterdam bij V an d or P1 a s s e achtereenvolgens in
1627, 1633 („op nieuw verbetert door den Autheur"), 1642, 1663 en
1668(?) uitgegeven. Het „Spel van Tiisken van der Schilden"
Yerscheen evenzoo in 1613, 1615 en 1642. Zie verder de uitgaaf van
Dr. B. A. Kollewijn, 1883.
3) Eerste druk to , Amsterdam in 1617, vervolgens in 1621 (?), 1626,
1627, 1630 en 1631 k1. 8 0.
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mus," als S u f f r i d u s S e x t i flu s 1) hem noemt, onder den
indruk der godsdiensttwisten van 1616 en 1617 tegen sommige predikanten en hunnen aanhang van behoedsmannen,
verbitterd door hunne ondragelijke bemoeiingen, met politischallegorische tragedien ondernam. Bovendien was Cos t e r eon
man van practische voortvarendheid, die niet alleen om zijne
vroolijke luim en zijn onderhoudend gesprek door ieder gezocht
werd, maar die in waarheid: „Overal 't huys," het doel, zich
eenmaal gesteld, met alle de geestkracht hem eigen moist to
bereil^en. 2)
Intusschen had B redo r o in 1615 zijne eerste groote comedie : „h e t M o o r t j e" op hot tooneel der Oude Kamer gebracht ; en terwijl Co s t e r hare finantien door eene overeenkomst met de Regenten van 't Oude-Mannenhuis in dier voege
regelde, dat het plaatsgeld der toeschouwers door de Kamer
aan de Regenten word uitgekeerd, waarvoor doze de kosten
droegen, welke voor 't spelen vereischt werden, was, ondanks
de tegenwerking van Ridder R o d e n b u r g en zijn aanhang,
de uitslag van hun bolder inspanning zoo schitterend, dat
„van den tweeden Julij 1615 of tot April 1616 toe", teekent
Coster aan, „'t welck minder is als Chien achtereenvolgende
maenden, het Oude-mannen Goods-huys door den vltjt en de

neersticheyt van ons tween, over t w e e d u y s e n t g u 1 d e n s,
boven alle onkosten, ghenoten heeft, behalven dat de Camer
noch soo aen kleeren als andere behoefticheden daer by grootelicx is verrij ckt. Ende dat in do dry e jar on t y d s oft
daer omtrent die Breroo bij de Camer geweest is,
het voorsz. Gods-huys moor inkomst gehad heeft,
als in alle de voorgaende jaren, dat voor 't solve
by de Camer gespeelt is geweest. Opdat ick nu verswyghe den grooten aenwas van sooveel kunst-lievende ende
verstandtrijcke gheesten, die haer middelertydt tot de Camer
1) In zijne „Toe-eygheningh" aan C o s t e r van de tragicomedie: „G eraert van velzen, Bly- ende Treurspel," (Amsterdam 1628. 4 0.)
2) Over Dr. S a m tie 1 A d r i a ens z. C o s t e r is nieuw licht opgegaan
door de nog onuitgegeven monographie van den heer J. H. R o s sing,
die mij welwillend de proefbladen heeft afgestaan.
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begheven hebben, ende 'ten waer door di t t e g h e n w o o rd i g h e m i s v e r s t an t noch begeven souden, niet alleen van
pier binnen, maer oock uyt verscheyden andere Hollandtsche
steden." 1)
Het uitstekend talent van B r e d e r o, in zijne laatste schepping: „h e t Moo r t j e" zoo overtuigend gebleken, en de heilzame
invloed van Co s t e i s bemoeiingen hadden alzoo getriumfeerd
over alien tegenstand, en voor korte pons aan des Eglantiers
heerlijken bloei van 't verleden herinnerd. De finantien der
Kamer waren in gunstigen staat en vole welgezinde, beschaafde
mannen hadden zich opnieuw als leden doen inschrijven. Maar
toch hielden „de ondanckbaerheyt en de onwetentheyt, de
twee bitterste Vyandinnen van de kunsten," als Cos t e r in
de moor vermelde Voorreden bericht, daarmede den aanhang
van Ridder R o d on b u r g op de kaak stellend, de overhand
in den boezem der Kamer. Zulk eon kleinoorlog was voor
den wakkeren arts, die belangrijker strijd to voeren had,
ondragelijk. Hij had in 1615 getracht naar het voorbeeld van

R o d e n b u r g's romantische drama's, eon tragisch gruwelstuk
in den trant der nieuwste Engelsche treurspelen, saam to
stollen: „I thy s". 2) Het ontzettende en verschrikkelijke, zooals
het in den aan S h a k s p ere toegeschreven „Titus A n d r onicus" bloeit, of in den „Tamburlaine the Great" van
Christopher Marlowe zegeviert, zou ook to Amsterdam
onweerstaanbaar blijken. De glaslooder J a n V o s word in
1641 eon beroemd man door zijn „A r a n en T it u s" en won
zelfs de goedkeuring van den koning der Latinisten — B a r1 a e u s. C o s t e i s „I thy s" liet aan bloedige gruwzaamhede n
niets to wenschen over, eene verkrachte maagd met uitgesneden tong, eon vader, die het door de moeder gebraden vleesch
van zijn eigen kind eet -- dit alles bezorgde den braven Am1) „Voorrede tot de Spelen van Gerbrand Adriaensz. Bred e r o" (1617) bl. 621 van K o 11 e w ij n's uitgaaf.
2) Eerste uitgaaf door Van d e r P1 a s so in 1615 zonder voorkennis
van Coster; tweede in 1619, derde in 1643 en vierde door K o 11 e w ij n ,
1883. De klucht „ofte Tafelspel van twee Personagien" is
niet van Coster.
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sterdamschen poorteren van 1615 eene aangename ruling van
afgrijzen.
De „I thy s" was geen verzet tegen R o d en b u r g, maar
eene poging, om hem op ztjn eigen terrein te overvleugelen;
eene poging, die uitmuntend slaagde, daar het stuk grooten
opgang maakte. Doze opgang, gevoegd bij de schitterende
overwinning, door Bredero met zijn „M o o r t j e" behaald,
scheen aanvankelijk den toenemenden invloed van Rodenburg te zullen stuiten.
De groote hoop der kamerbroeders werd evenwel voortdurend aangetrokken door de voornaamheid en uiterlijke aanzienlijkheid, die Ridder Rode n burg met veel tact moist aan
den dag to leggen. In het midden van het jaar 1617 was de
spanning zoo groot geworden, dat Cos t e r met zijne vrienden
Hooft, Bredero, Van Campen en Lambert Lambert s z. een plan vormde tot afscheiding, tot stichting van
jets nieuws. 1) De schoone uitkomsten, door zijne en door
B r e d e r o's stukken in geldelijk opzicht gewonnen, deden
hem besluiten eene nieuwe ondernerning te beproeven. Men
was den tegenstand der Rodenburgsche club moe geworden.
Reeds bleek het, dat de oude Rederijkers niet meer pasten
in den nieuwen tijd, die sedert 1578 voor Amsterdam was
aangebroken. Eene der Brabantsche Kamers to Amsterdam,
in 1585 na den val van Andwerpen gesticht, het V ij g eb o o m k en, bezweek omstreeks 1617. 2) Coster en B r ed e r o wilden dus jets geheel nieuws tot stand brengen, en
daarom zou, waarschijnlijk op advies van Hooft, de nieuwe
stichting den Italiaanschen naam van A c a d e m i e dragon.
In Augustus 1617 werd de „eerste Duytsche Acad e m i e" gesticht. Terstond valt het in het oog, dat de nieuwe
stichting zich naar de eischen van het oogenblik wilde inrich.ten. Tooneelvertooningen zullen gegeven worden, maar tegelijk
zal or eene „Oefenschool" worden opgericht. Op dit gebied
echter zou B red or o goon enkelen voetstap afleggen, zoodat
1) Jonckbloet, t. a. pl. III, 143, en C. N. Wybrands, „Het
Amsterdamsche Tooneel" (1873) bl. 32.
2) C. N. Wybrands, t. a. pl. bl. 32.
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er hier alleen mag herinnerd worden, hoe hij in de tooneeltriumfen der „eerste Duytsche Academie" eon aanzienlijk deel had. De opening der nieuwe stichting had waarschijnlijk den 23 September 1617 plaats. ') Dramatisch had
deze feestelijkheid niet veel to beduiden. Men begon met een
gelegenheidsstuk van S u f f r i d u s S e x t i n ti s, later als S j o e r d
S y t z e s , een Frieschen vriend van Coster, aangeduid.2)
Dit gelegenheidsstuk droeg den titel van: „A p 0110 over d e
inwijdinghe van de Neerlandsche Academie „De
Bijekorf, gesticht door D. S. Coster, Amsterdamm e r." Na zulk een 1 e v e r d e r i d e a u, kwam een vaderlandsch treurspel: „Van de moordt begaen aen Wi]helm bij der gratie Gods, Prince van Orangien",
eon eenigszins ouderwetsch Rederijkersstuk met sommige
allegorische personen, door G ij s b e r t v a n H o g e n do r p, lid
der Delftsche Kamer: d e R a p e n b 10 e m en lijfgarde van
Prins M a u r it s. 3) Eerst den volgenden dag toonde de A c ad e m i e, over welke krachten zij beschikte, toen men H o o ft's
„W a r e n a r" , de onvolprezen omwerking van Plautus'
„A u 1 u 1 a r i a", vertoonde.
Aan ieder smaakvol Amsterdammer, die een weinig oog
voor letteren en tooneel bezat, bleek het nu, dat de toekomst
aan de nieuw gestichte Academie behoorde. Coster, die
na de schermutseling met R o d e n b u r g zich aan ernstiger
strijd kon wijden — den strijd in Holland tusschen Arminianen en Gomaristen gestreden, — Coster gaf aan de
A c a d e m i e zijne beide treurspelen „P o 1 y x on a" en „I p higo n i a", en B rode r o voltooide den 6 April 1617 zijn meesterstuk, den „Spaanschen Brabander".
Ditmaal triumfeerde hij niet alleen als blijspeldichter, maar
ook als lid der Academie. De Oude Kamer stond nu geheel
onder de biding van Bidder R o d en b u r g. Tusschen beide
lichamen heerschte de stemming, die na eene hevige worste') Wybrands, t. a. p1. bl. 37; — Jonckbloet, t. a. pl. III, 145.
2) Door Van Halmael, „Bijdragen tot de geschiedenis voor
het Tooneel" (1840) bl. 81.
3) Wybrands, t. a, p1. bl. 38.
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ling tusschen twee partij en moot ontstaan, als eene van beide
het terrein van den strijd verlaat, om elders de mededinging
opnieuw te beginnen. De A c ad e m i e kon niet veel goeds van
R o d e n b u r g hooren. Het was dus uitmuntend gezien van
Bredero, om in zijn „Spaanschen Brabander" een
rechtstreekschen aanval te doen op den Ridder T h e o d o r e
R o d e n b u r g, den leider der Oude Kamer. 1)
In de tegenstelling van den snoevenden, zwetsenden en
e
berooiden Don J e r o 11 m o R o d r i g o en den armen „slechten" R o b b e k n o 1, een volbloed Amsterdammer, lag reeds
de bedoeling, om de buitenlandsche dwaasheden van Rodenburg belachelijk te maken. Het uiterlijk, de kleeding, de
manieren van den leider der Oude Kamer waren, ondanks
zijne geboorte uit goede Amsterdamsche familie, volkomen
Spaansch-Brabantsch. Uit zijne spelen blijkt, dat zijne taal en
stijl altijd even deftig en „heroycq" 2) zijn, zoodat zijne wijze
van spreken zeer gemakkelijk belachelijk kon worden gemaakt.
Juist tusschen B r e d e r o en R o d e n b u r g moest die volkomen
antipathie ontstaan, welke volgt uit verschil in stand, aanleg,
opvoeding, karakter en persoonlijkheid. R o den burg's manieren waren die van een hoveling, die met Koningen heeft
omgegaan. B r e d e r o verhief er zich op een echte Amsterdamsche poorterszoon te zijn geboren, en haatte ieder, die de
Amsterdammers voor ongemanierd of boersch hield. R o d e nb u r g verscheen daarenboven als de copie van eene uitheemsche welgemanierdheid, die Bredero wegens hare antinationale aanmatiging met walging vervulde.
Dat Bredero in den „Spaanschen Brabander" aan
J e r oil m o doet zeggen, hoe zijn vader maar een „schamele
1) Dit denkbeeld werd het eerst uitgesproken door den heer A. C.
Loffelt in den „Nederlandsche(n) Spectator" (1873, bl. 197,volg.)
en in den „G i d s" (1874, III, bl. 107, volg.) J one k b 1 o e t sloot zich
bij deze meening aan, (G e s chi e d e n is, III, 155, volg.), doch U n g e r
opperde in zijnartikel,,Theodore Rodenburg"(Brederoo-Album
1885) bl. 99, 106, enkele bezwaren tegen deze opvatting. Vergelijk mijne
Inleiding op de jongste uitgaafvan den „Spaanschen B'rabander",
Gebr. Binger, 1885.
2) Jonckbloet, III, 157.
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pasta-backer" was, heeft aanleiding gegeven tot de herinnering, dat er inderdaad in Amsterdam een koekebakker woonde,
die Rode n burg heette. 1) Wichtiger bewijs voor de identiteit
van Jerolimo Rodrigo en Rodenburg is gelegen in het
feit, dat in den elfden druk van den „S p a a n s c h e n Brabander" (Amsterdam bi,j B r o e r J a n s z. B o u m a n, 1662,
8 0 .) op de titelplaat een portret van Jerolimo voorkomt,
dat gelijkt op het bekende portret van Rode n burg. „J e r o„1 i m o is hier voorgesteld in Spaansche kleeding, met een
,,geplooiden hoogen kraag, en lubben, den degen op zijde,
„terwijl aan de knie en op den schoen groote rosetten zijn
„aangebracht. Vergelijkt men dit prentje nu met het portret
„van Ridder T h e o d o r e Rodenburg, dan ontdekt men een
,,bizonder sterke gelijkheid tusschen Jerolimo en R o d e n„b u r g; de knevel is op dezelfde manier opgedraaid, terwijl
,,de kraag en de houding eveneens in beide overeen komen." 2)
Tevens bleek uit de misnoegdheid van sommigen over de
vertooning van den „S p a an s c h e n Brabander", dat men
er een aanval op personen in gezien had. Daarom zorgde
B r e d e r 0, terwijl de doodsengel reeds bij den drempel van
zijn atelier toefde, dat zijn stuk zoo spoedig mogelijk het licht
zag. Het verscheen in Juni 1618. In zijn voorbericht „tot den
goetwilligen Leser" zegt B red e r 0: „Het heeft eenighe rechtsche of averechtsche geleerde Doctoren met sommige hypocrytische schijnheylighe ghelieft, onse Spaenschen Brabander
in sijn eere to spreken, sonder dat sij den man ghesien noch
gehoort hebben." To recht is er op gewezen, 3) dat er in deze
voorrede eene woordkoppeling voorkomt: „de eereloose-gheennoot-hebbende-moetwillighe Banckeroetiers", die volkomen in
den trant van R o d e n b u r g is geschreven, terwijl B r e d e r o
er zich nimmer aan bezondigde.
Het is to betreuren, dat we niet eenige gedichten en pamfletten, uit den strij d tegen den „S p a an s c hen Brabander"
hebben behouden, daaruit zou met volkomen zekerheid blijken,
1) Jonckbloet, III, 158.
2) Unger, „Bibliographie" van Bredero's Werken, bl. 58.
3) Door den heer L o f f e 1 t in „de(n) Gids" v. 1874,111.
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of de aanval op R o d e n b u r g inderdaad ernst was. Want er
is tevens het eon en ander, dat tot voorzichtigheid aanspoort.
In den „S p a an s c h e n B r a b a n d e r" treedt de held op, als
de meesterlijk nagevolgde copie van M e n d o z a's Escudero. 1)
J e r o 1 i m o stemt volmaakt overeen met den vermaarden
jonker uit den „L a z a r ill o d e T o r m e s"; alle zijne karaktertrekken zijn door M en d o z a aangegeven. Het Andwerpsch
dialect van J e r o 1 i m o bewij st niet rechtstreeks, dat men
R o d e n b u r g -- vermoedelijk to Andwerpen geboren -- op het
oog heeft. Dit dialect behoorde tot de eigenaardige rol van den
Spaanschen Brabander en diende voornamelijk om den comischen indruk to verhoogen naast het plat Amsterdamsch van
Robbeknol.
Dat er to Amsterdam naar gelijkenis gezocht werd tusschen
Rode n b u r g en Jo r o 1 i m 0, blijkt uit den strijd tegen het
stuk, en de titelplaat van den elfden druk (1662). Hot is
misschien niet onaannemelijk, dat de tooneelspeler, die in
1617 en 1618 de rol van den Spaanschen Brabander vervulde,
zich opzettelijk in kostuum en grime aan den persoon van
Rode n burg heeft gehouden. Op het tooneel der „Duitsche
Academie" kwamen zulke nabootsingen voor 2). En terwijl de
strijd nog met vollen gloed word voortgezet, bezweek B r e d e r o
in do kracht des levens.
1) Over Mendoza, B r e d e r o's voorbeeld, zie men de derde afdeeIing van dit werk: Bred er o's Blijspel.
) Dit volgt uit Co s t e i s gelegenheidsgedicht op het tweede jaarfeest
der Academie (1 Augustus 1619), daar hij de Academie tot Thalia
doet zeggen:
,,Noemt niemants naam tot spot op u tooneel van wonder,
Dat, denck ik, suit ghij wel nalaten, maar ghij moet
Voor alle dingen oock wel letten wat ghij doet,
Niemant met kleedt, of gang, of woorden to beschrijven,
Dat yeder mercke wat ghy seggen wilt."
Geciteerd, door Jon c k b 10 e t, t. a. pl. III. bl. 158, 159.
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,,Ah, Love!
Perjured, false, treacherous Love!
Enemy
Of all that mankind may not rue!
Most untrue
To him who keeps most faith with thee.
Woe is me!
The falcon has the eyes of the dove.
Ah, Love!
Perjured, false, treacherous Love !"
LONGFELLOW.

Hartsgeheimen te ontsluieren is eene moeielijke taak. Maar
als twee welgevulde bundels met een honderdvijftigtal „Amonreuse" liedekens luide spreken, als een deel der eenmaal met

verliefde zorg geschreven brieven is bewaard, dan wordt het
mogelijk, het geheim van den verliefden zanger, reeds voor
de helft verraden, geheel te doorvorschen.
Een karakter, onbevangen en open, vol gloed en beweging,
vlugheid en luim, als B r e d e r o, zou in zijn omgang met
de bevalligste en geestigste der Amsterdamsche vrouwen,
het flegma der Oud-Hollandsche vrijaadjes van harte verloochenen. Maar 't was daarbij zeker niet onmogelijk, dat het
gevoel des dichters hart op 't dwaalspoor zou kunnen brengen, om het in verliefde hartstochtelijkheid oogenblikkelijk
voor elk paar „ooghjens zwart als Git" met onstuimige drift
te doen kloppen.
,,De min heeft u verkoren !"

riep een der lofdichters van zijn „G r o o t L i e d t- B o e c k"
hem toe,
„Van kindsche jaren af, doen ghy noch teeder waert,
Doen is de Rymery in u door min ghebaert."

't Zou waarlijk niet vreemd zijn, dat B r e d e r o's eerste
lied de vrucht eener eerste jongelingsliefde ware geweest.
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Terwijl er hier rekenschap gegeven wordt van de geschiedenis zijns harten, en dus die eerste jongelingsliefde besproken
wordt, vangen wij vooraf met twee opmerkingen aan, die
voor ons volgend betoog van 't grootst belang zijn.
V an d er P1 ass a die „in 't opsoecken van de zinrijcke
gheschriften van den eenighen Nederduytschen Rijmer G. A.
B r e d e r o d e een selve vlij t, als de Goudsmeden, ghebruyckte,
versamelende alle de stucxkens van sijne soete Rijmptjens,
hoe cleen oock", 1) heeft de dagteekening zijner Brieven en
van de meeste zijner Gedichten achterwege gelaten. Het ontbreekt ons daarom in de geschiedenis zijner verliefdheden
aan die volkomen chronologische zekerheid, Welke wij thans,
ook door een ruim gebruik zijner liederen, nimmer ten voile
hebben kunnen teruggeven.
Eene tweede opmerking betreft den aard van B r e d e r o's
betrekking tot de vrouwen. Hier moeten wij de zwakke zij de
van zijn karakter openbaren. Bewegelijk en ontvankelijk van
temperament had hij Been aanleg voor eene ernstige, alles
beheerschende liefde. Zoo dikwijls hij in de gezellige kringen,
waar Mi om zijn talent gezien en spoedig onontbeerlijk was
geworden, eene nieuwe kennis gemaakt had, die hem door
gloed van oog, bevalligheid van wezen, lieflijkheid van stem
of gezelligen kout wist to boeien, was hij voor kortere of langere poos hare „altijdt ghetrouwe Dienaer en Slave." Eon
Lovelace als B r e d e r o had echter met den grooten opperman
van 't gild, welken de Spanjaarden, M o 1 i e r e , Mozart en Lord
B y r o n Don Juan noemden, niets anders gemeen, dan eene grillig hartstochtelijke veranderlijkheid. In eon „Amoureus Liedeken" 2) bekent hij in 't eerste couplet met zorgelooze naiveteit :
„Veranderingh is goet,
't Nieuw maeckt my 't oude warsch.
't Veranderen is so soot,
Voor een die 't doet,
Dat word ick vroet,
Door wanckelbaer ghemoet ;"

1) „Voor-reden" tot den lezer der „Nederduytsche Poemata."
2) Groote Bron der Minnen. bl. 38, 39.
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en evenzoo in 't laatste couplet:
„Veranderingh van spijs
Maeckt lust en appetijt,
't Verand'ren ick seer prijs.
'k Verander metter tijt,
Daer sijn soo veel,
Schoon, Rijck en Eel.
Ick krijgh oock licht mijn deel."

En wat kan de keus zijner welgeliefde en nog altijd welbekende lijfspreuk: „'t Kan V e r k e e r e n" beter verklaren,
dan juist dat vluchtige, veranderzieke kunstenaarshart, 't welk
een oogenblik geboeid, alras naar volmaakter verwerkelijking
van een geliefkoosd ideaal uitziet, en, een oogenblik teleurgesteld, met nieuwe hoop de toekomst te gemoet gaat.
In het al te korte leven van G e r b r an d A d r i a e n s z.
B r e d e r o bleef veel onoplosbaars. Had men, als van H o o ft,
het kladboek zijner poezie met ieder versje chronologisch, jaar
voor jaar, dag voor dag, gewaarmerkt, men zoude niet verlegen blijven peinzen. Nu evenwel al de liederen van B r ed e r o,
in Welke uitgaaf ook, in drie groote afdeelingen bij elkaar
zijn gebracht: 1 0 . Boertigh Liedt-boeck, 2 °. Groote
Bron der Minnen, en 3 0 . Aendachtigh Liedt-boeck,
die zonder eenige zorg voor de tijdrekening alleen naar den
inhoud der gedichten zijn genoemd en naast elkander geplaatst;
nu daarenboven eene verzameling gelegenheids-gedichten en
brieven, eerst onder den titel: „N e d e r d u y t s c h e R ij m e n"
(1620, 1622), later als „Nederduytsche Poemata" (1632,
1638, 1644) eenige allermerkwaardigste feiten uit zijn leven
zonder het minste spoor van chronologie door elkander werpt,
nu wordt de taak der levensbeschrijvers van G orb r a n d
Adriaensz. Bredero zeer moeilijk.
Bij herhaling heeft men getracht eenige orde in de ons bekende
feiten uit „Liedtboecken" en „Nederduytsche Poem at a" to brengen. J. P. v a n C a p p e 11 a was de eerste, die
het leven van onzen dichter tot voorwerp eener nauwkeuriger
studio maakte. 1)
1) „Bijdragen tot de Geschiedenis der Wetenschappen
en Letteren in Nederland," Amsterdam, 1821.
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Daar doze evenwel alleen uit de ,,o d e r d u y t s c h e P 0 emata" putte en het „Groot- Lied t-B000k" ongebruikt
liet, bleef zijne voorstelling in alles zeer gebrekkig. De moeilijkheid bestond in het chronologisch bepalen van de verliefde
klachten des dichters in verband met de gevonden minnebrieven zonder datum, en verder in de verklaring van zijn onvoltooid herderspel „A n g e n i e t," in verband met zijn dood. Uit
het „Groot-Liedt-Boeck" bleek, dat Bredero behalve
voor do twee schoonen, door Cap p e 11 e aangewezen, nog
daarenboven eene vurige genegenheid gekoesterd had voor
niemand minder dan T e s s 01 s c h a d e. Tevens word aangetoond, dat zijn vroege dood, deels aan zijn ongeregeld leven,
deels aan zijne smartelijke teleurstellingen in zijne huwelijksplannen moest worden toegeschreven.
Voortdurend kwamen nieuwe bijdragen, om de hier of daar
nog bestaande onzekerheid op to heffen. In 1880 toonde do
hoogleeraar, Dr. H. E. M o it z e r, aan, dat B r e d e r o verschillende gedichten aan eene vierde geliefde had gericht,
die hij onder den naam van A n n e t t a in zijn „B o or ti g h.
Liodt-B000k," onder dien van Florinde in zijn „Groote
B r o n d or M i nn on" aanspreekt; op wie hij de drie eerste
bedrijven van zijne „A n g en i et" dichtte. 1)

Eene hoogst gewichtige ontdekking eindelijk deed Mr. Ch. M.
D o z y, destij ds ambtenaar aan het Archief der gemeente Amsterdam. Hij vond 0011 handschrift van onzen dichter, eene
liefdeklacht, als brief geadresseerd en verzonden. Het adres
luidde: „Madamoiselle Madame Madalena Stockmans, Roomen". Plotseling bleek het nu, dat de minnebrief
in de „Nederduytsche Poemata" aan „de blijgeestige ende wel verstandige Lief M. S." niet aan eene
der vier bekende „Princessen" van B r e d e r o was gericht,
maar aan eene vijfde, wier naam en leven ons door Mr. Ch. M.
Dozy tot onze groote vreugde werden bekend gemaakt. 2)
Bij de feestviering in Maart 1885 veroorloofde ik mij de
1) ,,Bredero's Liedt-boeok", Haarlem, 1880.
2) Bredero's Zwanenzang," in het „Brederoo-Album." (1885),
bl. 27-42.
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verklaring, dat de ontdekking van M a d a 1 e n a S to c k m a n s
in verband met B r e d e r o's minnebrief alles duidelijk maakt.
Ik schreef daarbij zijn dood in 1618 toe aan: 1°. een ongeval
hem in den winter van 1617 —18 overkomen; 2 0 . aan zijne
diepe teleurstelling wegens het huwelijk van Mad ale n a,
waarbij natuurlijk gevoegd moot worden: 3 0 . zijne ruwe en
woeste levcnswijze in het tijdvak 1605 —1617.
Eerst na de verschijning van het „B r e d e r o o- Album"
zag 1k, dat Mr. D o z y die mooning in zooverre niet deelde,
dat hij de teleurstelling, door Bred e r o ondervonden bij het
huwelijk van M a d a 1 e n a, niet in verband wil brengen met
zijn dood. „De geschiedschrijver" — zegt hij — „die meer aan
de waarheid dan aan een romantisch uiteinde van den dichter
hecht, acht dit" — (B r e d e r o's dood in verband met het
huwelijk van M a d a 1 e n a) — „allerminst boven twijfel verheven." 1)
Nu is het noodig het vraagstuk zoo nauwkeurig mogelijk
to omschrijven. Door de ontdekking van eene vijfde geliefde,
Mad a 1 e n a S to c km an s, in Maart 1885 — door het holder
licht opgegaan over den vroeger onverklaarbaren minnebrief
aan M. S. — scheen het mij niet gewaagd het volgende vast
to stollen:
1°. B rode r o heeft in den winter van 1617 op 1618 moor
dan ooit het hof gemaakt aan de Dordsche juffer M a d a 10 n a
S t o c k m a n s, die om schoonheid en vermogen beide hem
zeer aantrok;
2°. Hij heeft even voor Nieuwjaar van 1618 eon ongeluk
gehad op eon ijstocht naar Haarlem, waardoor hij zeer ongesteld word en waarschijnlijk langen tijd zijne kamer moest
houden;
3 0 . M a d a 10 n a heeft zijne liefde versmaad en hem zijne
wispelturige wildheid kwalijk genomen, als uit het lied:
^Ooghen vol Majesteyt" (,,Groote Bron der Mi
ne" (1622) bl. 81) duidelijk blijkt;
4 0 . Mad ale n a St o c km an s huwde den 18 Juni to Oud1)

„Bredero's Zwanenzang" in het r,Brederoo-Album".
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Alblas met Isaac Willems van der Voort en later
dan deze datum, waarschijnlijk in Juli, zendt hij haar nog
te Rome het lied „0 o g h en v o 1 M a j e s t e y t", waarin hij
bekent:
,,Soo is u heb misdaan
„T'is met te veel te minnen ;"

en nogmaals aan het slot:
„Ick kent! dat ick (Vriendin)
,,U als myn Ziel bemin."
50.

Hij verkeerde in de laatste maanden Juni, Juli, Augustus
1618 in zeer neerslachtige stemming, als uit het „A e nd a c h t i g Lied t- B o e c k" blijkt, en nog nader zal gestaafd
worden;
6°. Hij stierf 23 Augustus 1618, en toen in 1623 V an d e r
Plasse zijne „Angeniet" uitgaf, bleek het, dat Starter
twee bedrijven bij deze pastorale had gevoegd, in welke hij
duidelijk te kennen geeft, dat Bred e r o uit split over de trouweloosheid eener geliefde „s tier f v o o r (z Ii n) r e c h to t ij d t."
Op grond van den samenhang dezer feiten meende ik het
recht to hebben aan to nemen, dat het huwelijk van M a d alena Stockmans op den dood van onzen Bredero waartoe trouwens nog andere oorzaken medewerkten — eenigen
invloed oefende. Men heeft deze verklaring afgekeurd als
zijnde „sentimenteel en romantisch." In de eerste
plaats heeft Mr. Ch. M. Dozy getwijfeld, of er verband bestaat
tusschen den dood van onzen dichter en het huwelijk van
Mad al en a. Zijn eerste grond is, dat Bred e r o op 10 April
1618 een gedicht maakt ter bruiloft van Ad r i a an van d en
Hede en Stijntje Gerritsdr in het „Aendachtigh
Lie d t- B o e c k" voorkomende (bl. 28). Mr. D o z y zegt er
van: „Na eene zeurige, godsdienstige bespiegeling omtrent
den oorsprong van het huwelljk eon opgewonden jolige deun,
waarin de zanger zich zelf tot kussen en pret maken aanspoort. Men vergelijke daarmede het bruiloftsdicht ter eere
van Daniel Vorsten en Cornelia Michiels eene maand
vroeger gezongen (27 Maart 1618). Stellige conclusie is hieruit
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niet to trekken, maar wij bewegen ons nu eenmaal op het
terrein der gissingen." 1)
Het door Mr. D o z y hier opgemerkte brengt ons veel nieuws
en tevens jets zeer moeielijks.
In het „Aendachtigh Liedt-Boeck" zijn drie „Bruy1 o f t s d i c h t e n ," die naar het chronologisch onderzoek van
Mr. D o z y aldus zijn to rangschikken:
1. 20 September 1616. „Ter eeren van Nicolaas van
Sitteren (door Mr. Dozy verbeterd in Nicolaes van
Setterich) ende Hendrikje Pieters Dr.2)
2. 2 December 1617. „Ter eeren van Pieter Benoyt
van Antwerpen, (misschien eon voorvader van onzen ZuidNederlandschen Maestro!) ende A n n a d e M a r e e 5 " : 3)
3. 10 April 1618. „Ter eeren van Adriaen van den
Heeden ende Christina Gerrits Westerhofs" (door
Mr. Dozy verbeterd in W e s t e r h o u t. 4)
Daarbij moet nog gevoegd worden:
4. 27 Maert 1618. „Tor eeren van Daniel Vorstens
ende Cornelia Michiels" opgenomen in „Groote Bron
der Minnen. "5)
Eon zeer eigenaardig feit is, dat de drie bruiloftszangen van
het „A e n d a c h t i g h L i e d t- B o e c k" zich zeer stork onderscheiden van de andere, die in het „B o e r t i g h Li e d t-Boe c k,"
of in „Grooto Bron der Minnoii " voorkomen. Dr. G.
K a 1 f f heeft in zijn degelijk opstel over Bred or o's „L i e d tb o e c k" dit verschil duidelijk aangetoond. e) Er zijn in het
geheel negen bruiloftsdichten. Het drietal uit het „A end a ch.
t i g h L i e d t- B o e c k ," 1616, 1617, 1618 verschilt van do
zes overigen door eene geheel andere opvatting der stof. Do
Olympische Goden worden vervangen door:
,,De God J de Bruylofts God / niet de Poetsche Hymen

J"

in alles heerscht eon ernstige toon.
1) „Bredero's Zwanenzang," t. a. p1. bl. 35, 36.
2) „Aendachtigh Liedt-Boeck," bl. 11-16.
3) Aldaar, bl. 47-51. 4) Aldaar, bl. 28-32. 5) Aldaar, bl. 19-26.
6) In het „Brederoo-Album," bl. 42-66.
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Dat hij in Maart 1618 evenwel in een lied op het huwelijk
van Daniel V or s ten zijne geheele mythologische geleerdheid van nieuws uitstalt, schijnt zoo vreemd, dat men bijna
in verzoeking komt den door Mr. D o z y ontdekten datum
met een ongeloovig oog aan to zien, doch ten onrechte.
Intusschen mogen wij niet vergeten, dat de eerste meer
ernstige bruiloftszang dagteekent van September 1616, de
tweede van December 1617, zoodat doze beide in het geheel
niet kunnen dienen tot eenige opheldering in het vraagstuk
naar de onmiddelijke oorzaak van B r e d e r o's dood. Alleen
de twee laatsten van Maart 1618 en April 1618 komen in
aanmerking. In het eerste is de dichter volbloed pseudo-classiek. Hij spreekt van de M u z e n , Apollo, J u p ij n , Venus,
C u p i do; hij vermaant braid en bruidegom om „S e n e ca m
zijn brave brieven" to lezen. In het laatste spreekt de dichter
als eon lankwijlig cathechiseermeester :
„0 ongeboren God! drievuldigh onverscheyden,
„Vol onbegrijplijckheids van u self^tandigheyden.
„0 ongeboren God! voor eeuwigh en voor Tijt,
„Die nieuwers buyten, noch oock ingesloten zijt.
„0 ongeboren God! 0 oorsaeck aller dinghen!
,,Leerd my den aenvangh van den E oh to n-S t a e t Bens Bingen."

In Maart 1618 goon zweem van liefhebbers-godgeleerdheid,
zoo als in April met eon tijdsverschil van veertien dagen (27
Maart tot 10 April). Is de dagteekening — 27 Maart 1618 door Mr. D o z y gevonden, juist, waaraan goon twijfel mogelijk is, dan is onto uitkomst niet zeer vruchtbaar ; dan blijkt,
dat uit de Bruiloftsliederen n i e t s, volstrekt jots is op to
maken omtrent de stemming des dichters.
Do opmerking van Mr. D o z y, dat B r e d e r o aan het slot
zijner laatste bruiloftshymne „eon opgewonden jolige(n) deun
(aanheft), waarin de zanger zich zelf tot kussen en pret maken
aanspoort" verliest hierdoor hare waarde. Wie verzekert ons,
dat B r e d e r o de bruiloften bijwoonde, waarvoor hij verzen
schreef ? Starter heeft de bruiloften der B r a h o's, der V a n
Jongama's, der Iiouwarda's, der Rengers en bezongen,
maar het is zeer de vraag, of de Leeuwarder boekverkooper,
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de verloopen Franeker student, ooit op de bruiloftsfeesten in
persoon verscheen. Waarschijnlijk werden hem de verzen besteld en won hij er een klein sommetje mee. Wie kan ons
verzekeren, dat V on d e 1 in persoon verscheen bij de bruiloftsfeesten, waarvoor hij nog na zijn zeventigsten jaardag verzen
schreef? Was hij ter bruit oft van Jan do Wit t en We n
d e 1 a B i k k e r? (16 Februari 1655). 1)
Wat hiervan zij, er zijn sporen aan to wijzen, die ons op
het vermoeden brengen, dat B r e d or o de bruiloftsfeesten niet
in persoon bijwoonde, maar tegen genot van eene belooning
of voor geld ze ten behoove en naar aanwijzigingen van kennissen schreef. In de vier gedichten van 1616, 1617 en 1618
geeft hij de namen van bruid en bruidegom zeer onnauwkeurig op, eon bewijs, dat hij ze niet van nabij kent, dus niet
bij hen aan huffs verkeert. De bruidegom N i c 01 a e s v an
Setterich noemt hij Nicolaas van Sitteren (1616); do
bruid Anna de Marez wordt Anna de Marees (1617);
de bruigom Van den H e d e noemt hij Van den H e d e n,

de bruid St ij n t j e G or r i t s d r W es to r b out wordt verdoopt
tot Christina Gerrits Westerhof. Hij gaat zoo ver
eene vrome aardigheid op den naam W e s t e r h o f to maken:
„0 lieffelijcke Bloem! van d' alderbeste lof,
„In 't oosten niet gezaeyt, maer in 't soet We s t e r - ho f,
,,Dat d' Opper Bou-Heer selfs den B r u y d e g o m van H e e d e n
,,Tot eeuwigh gunnen wil in wenschelijcker vreden,
,,Dat uyt u Wester-hof mach werden voortgebracht,
,,(God-vruchtige K r i s t ij n !) een K r i s t e 1 ij c k geslacht...."

Indien B r e d e r o eon vriend of kennis der familie W e st e r h o u t ware geweest, als hij in de hoedanigheid van gast
daar aan den disch gezeten hadde, zou hij zich dan ooit hebben
durven veroorlooven aldus met den naam in de war to zijn?
Hot argument van Mr. D o z y, dat hij in „den joligen
1) V an L en n op (V on d e 1", VI, 639) schijnt het to veronderstellen,
maar bewijst het niet. Evenzoo }tr. D. V e e g ens (,,Hi s t or is c he
S t u d i e n", II deel, bl. 110, 111), die de tegenwoordigheid van V o n d e 1
zwijgend aanneemt, maar de andere gasten met name noemt.
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deun," die het bruiloftsdicht ter eer der familie West e rho u t
sluit, „zich zelf tot kussen en pretmaken" aanspoort, verliest
alle kracht, wanneer de dichter niet in persoon op de bruiloft
verscheen. Men bedenke daarenboven, dat zulk een vroolijk
gezang aan het Bind van eon bruiloftsdicht eene noodzakelijke
aardigheid was, daar dit lied op eene bekende wijze (in dit
geval: Stem: Sal ick lang met heete tranen enz.) door
heel het gezelschap wordt aangeheven om, als het heette, de
bruid to bedde to zingen of to dansen. In zulk eon lied worden slechts algemeene toespelingen gebruikt ; voor de uiting
van de bijzondere mooning des dichters was het eene zeer
ongeschikte plaats. Hij moest in den vroolijken geest der
gasten spreken, ook als hij zelf diep ter neergeslagen was. 1)
De „Bruylofts-Liederen" in Bredero's „Liedtb o e c k" geven ons weinig licht. hit het tijdvak zijns levens,
waarin hij Ma dale n a Stock m an s kent (winter 1617 Augustus 1618), dagteekenen er maar twee, die alleen kunnen
bewijzen, dat, de dichter in Maart en April 1618 genoeg opgewektheid bezat, om na zijne ernstige ziekte van Januari
weder de pen ter hand to nemen. Er moor uit of to leiden
zou gewaagd zijn.
Kan het feit, dat B redo r o , den 6 Juni 1618, eon gedicht
tot den lezer van zijn „S p a e n s c h on B r a b a n d e r" richtte,
misschien staven, dat hij tot het laatste van zijn leven vroolijk en opgewekt bleef ? Dr. G. K a 1 f f zegt er in zijne studio
over „B r e d e r o o 's L i e d t- b o e c k" 2) het volgende van : „Het
,,Aendachtigh Liedt-boeck" word.... niet geschreven in eon
tijd van volkomen reactie, waarin somberheid en ziekte den
1) Het vermoeden, dat S tart e r — en waarschijnlijk ook Bred e r o bruiloftsdichten v o or geld schreven, wordt bevestigd door een zeer
belangrijk document, meegedeeld door den heer A. B r e d i u s in „0 u dH o 11 a n d", 3 Jaarg., 1 afl. bl. 54. Het blijkt namelijk, dat 21 Amsterdamsche kooplieden, als „Lyeffhebbers van de Nederduytsche Poesy",
elk twee pond vls. voor een jaar betaalden „om den persoon van Jan
Jansen Starter alhier to houden". Di t greep plaats 25 April 1622. Voor
een lied geven de heeren twee gulden, voor een Bruiloftsgedicht zes
gulden.
^) „Brederoo-Album", bl. 60.
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dichter voortdurend hielden neergedrukt, maar het bevat do
geschiedenis van zijnen strijd -- eon strijd, waarin zijn beter
ik dikwijls zegevierde, maar ook niet zelden bezweek. Slechts
doze of een dergelijke opvatting kan bestaan nevens het feit,
dat de „Spaansche Brabander" in 1618 het Licht zag, dat
B roe r 00's gedicht „tot den loser" dateert van „anno 1618,
den 6 Juny" terwijl hij op 23 Augustus van datzelfde jaar
stierf. Of zou men meenen dat de dichter eon paar maanden
voor zijn dood zich zou hebben bezig gehouden met de uitgave
van eon tooneelspel, waarin de comische ader zoo rijkelijk
vloeit, waarin de polsslag van het voile, frissche leven klopt indien slechts de gedachte aan do ijdelheid van dit leven hem
vervuld hadde, indien het zijn voornaamsto zorg ware geweest, zich voor to bereiden op het leven hier namaals ?"
Ook doze veronderstelling schijnt mij aan bedenking onderhevig.
De „S p a e n s c h e Brabander" word niet in 1618, maar
spoedig na zijne voltooiing (in April 1617) 1) voor het eerst

gedrukt. Doze eerste druk is zonder jaartal bij V a n d or
P1 as s e verschenen in het laatst van 1617 2). Tegen Juni
van 1618 was eon nieuwe druk noodig. Het blijspel had veel
bijval en veel tegenspraak gevonden. Dit blijkt uit het voorbericht „tot den goetwillighen Loser," voor het eerst
in den tweeden druk opgenomen. Do Vlaamsch-Brabantsche
elementen in de Amsterdamsche bevolking en do club van
Ridder Rode n burg hadden zich geergerd over do geeseling
hun in dat blijspel toegediend. B rode r o spreekt in zijn voorbericht van zijne „haters, achterklappers en lasteraars."
Dit voorbericht komt het eerst voor in den tweeden druk
(zomer 1618) even als zijn gedicht: G. A. B r e d e r o d e tot
d en Leser." In dit gedicht is eene merkwaardige plaats:
,,Soo weynigh als in lyf en le'en
,,De sucht of sieckten oversprnyt,

3 ) Volgens het onderschrift van den „J e r o 1 urn o."
2) Unger, „G. A. Brederoo, Eene bibliographie" (Haarlem,
1884.) bl. 54.
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„Wanneer s' eon Doctor ons beduyt,
,,Soo luttel, of noch mooghlijck min,
,,Dringht immer 't quad ter zielen in...."

Hoe duidelijk blijkt het, dat de gedachten van den poeet
bij zijne ongesteidheid en zijn doctor verwijien, terwiji hij dit
gedicht schreef !Ware hij ook nog zoo diep verslagen over
den ondertrouw van Mad a 1 e n a (27 Mei 1618), terwijl het
huwelijk eerst 18 Juni zou volgen, daarom kon hij Loch den
6 Juni wel een gedicht en een voorbericht voor den tweeden
druk van zijn „S pa ens c h en Br a b and e r" schrijven. Hoe
zwaar ook lijdend, hoe diep ter neer gedrukt, zou de gedachte
aan „de ijdelheid van het Leven" hem niet weerhouden belangstelling in eigen kunstschepping te blijven koesteren. De
„S p a e n s c h e B r a b a n d e r" is geschreven in een tijdperk,
Coen de dichter M a d a 1 e n a nog niet kende, (in de eerste
maanden van 1617) ; zou hij nu, terwijl zijn stuk grooten
opgang maakte, veel gelezen werd en veel aanstoot gaf, om
M a d a 1 e n a's wile zijn hart aftrekken van zijn kunstarbeid?
Niemand zal dit als waarschijnlijk aannemen, maar niemand
mag uit dit feit tevens afleiden, dat hij daarbij minder gebukt
ging onder zijne teleurstelling. In Juni bezorgt hij de tweede
uitgave van „J e r o ii m o", in Juni trouwt Ma d al en a, iets
later zendt hij haar het gedicht: „0 o g h en v o 1 m aj e s t e y t"
naar Rome na. Dit alles gaat zeer wel te zamen.
Dr. K a 1 f f neemt zeer te recht aan, dat B r e d e r o in het
laatste tijdvak van zijn leven niet louter in somberheid en
ziekelijke mistroostigheid wegkwijnde, maar dit belet niet, dat
hij aan bitter verdriet leed, al mocht hij zich ook met den
tweeden druk van zijn laatste kunstwerk bezig houden. Waarom
zou de kunstenaar in den teleurgestelden minnaar moeten
opgaan ? Het schrijven van een gedichtje (6 Juni 1618) voor
zijn „J e r oh i m o" bewijst evenmin, dat hij in neerslachtige,
als dat hij in opgewekte stemming verkeerde. Zelfs, indien
men aanneemt, dat hij op zeer ernstige wijze zich „bekeerde"
van zijn vroegeren levenswandel, behoeft men niet te eischen,
dat hij daarom zijn roem en zijn werk als blijspeldichter
minachtte.
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Doze verklaring komt volkomen overeen met do bekende
plaat voor het „Aendachtigh Liedt-Boeck." Van der
P 1 a s s e verzekert in zijn bericht „tot den Sang-gierighen
Loser" voor het „Groot L i e d t- b o e c k" (1622) : „Hierin
„hebt ghy alle syne Liedekens, immers alle die ick naer
„ongelooffelicke moeyte hebbe weten to bekomen: die de
„sommige (soo by my meerendeels in syn leven ge„o r d o n n e e r t h a d d e) met schoone sin rycke beeldenissen
,,van koper gedruckt, zyn verciert en uitgebeeldet." De plaat
nu voor het „Aendachtigh Liedt-Boeck" stelt — als
velen bekend is — eon atelier van eon schilder voor. Aan do
wanders hangen studien en mythologische voorstellingen. Op
den in eon hook geschoven ezel staat eene schilderij, voorstellende eene boetende M a r i a Magdalena, die den beker
der smart drinkt, met eon doodshoofd links. In het midden
der plaat is B r e d e r o zelf voorgesteld, — het hoofd overeenstemmend met het gewone portret voor de latere uitgave n
zijner werken — met een knie rustend op een ter aarde ge-

worpen vaandel, voor eene tafel, waarop een doodshoofd en
waarom de drie theologische deugden 0-0100 f met eon kruis,
H o op met eon anker en L i e f d e met eenige kinderen geschaard staan. De dichter legt de hand m et e e no pen
t u s s c h e n d e v i n g e r e n op het anker der Hoop. Links is
eene dour geopend, waardoor V e n u s, i n p u r i s n a t u r a 1 ib u s, met A m o r, beiden weemoedig omziende naar den
dichter, wegvluchten. En onder doze voorstelling best men
dit vierregelig vers:
„Wanneer de mensch bedenkt zijn ydelheid met leet,
,,Hij Venus oorlof geeft, en 's weerelds prael vertreed,
,,En leent demoedig 't oor der Deugden heilge leering,
,,En offert dankbaer Gode het wierook van bekeering."

Aan Van d or P1 a s s e had hij doze plaat nog bij zijn
Leven „geordonneert" en daarom hecht ik zeer veel gewicht
aan do beteekenis dozer voorstelling. Noch romantisch, noch
sentimenteel, maar volkomen „nuchter" is het daaruit de volgende verkiaring op to maken.
De plaat stelt den dichter voor in de laatste periode zijns
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levens, waarschijnlijk omstreeks Juni-Juli-Augustus 1618.
Dat hij V e n u s met E r o s oorlof geeft, kan niet wel anders
verklaard worden, dan van eene nobele liefde. Dit blijkt inzonderheid uit do schilderij van Mar i a Magdalena, en uit de
teekening van het A m o r-figuurtje, dat met weemoedigen
blik naar den dichter omziet, terwijl hij met de linkerhand
eene pijl omhooghoudt. Ook V e n u s ziet verschrikt om, nu
haar trouwe dienaar haar „oorlof geeft." Aldus opgevat kan
men do oorzaak van B r e d e r o's bekeering zoeken in zijne
mistroostigheid over M a d a lo n a's huwelijk, nadat hij reeds
bij vier anderen blauwtjes had beloopen. Intusschen Is nog
eene andere opvatting mogelijk. V en u s en A m o r konden
als persoonsverbeelding van des dichters dagelijksche stemming worden opgevat, doch dan zou men mogen veronderstellen, dat hij juist in den laatsten tijd (Maart-April-Mei), om
zijn leed to vergeten, zich geworpen had in do armen van
Aphrodite - P a n d e m o s , en dat hij zich nu voor goed van
deze wilde afwenden. In beide gevallen staat zijne bekeering
in verband met de gebeurtenissen van het eerste halfjaar 1618
(Januari -- Juni) ; in beide gevallen mag de invloed van M ad a 1 e n a's huwelijk niet worden weggeredeneerd.
Hoogst eigenaardig is de voorstelling op de plaat van de
ter aarde geworpen en v or t r e d en prinsenvaan, terwijl de
dichter de schrijfpen in de rechterhand houdend, met deze op
het anker der Hoop rust. Hij wil „'s weerelds prael" vertreden, maar getrouw blijven aan zijne Muze, ook na zijne
bekeering. Dat hij uit den kring zijner vrienden, de schutterofficieren, wegvlucht, om zich in zijn „stil en eenzaarn
kluisken" met zijne boeken en papieren op to sluiten, dat hij
bij den tweeden druk van den „S p a an s c h en B r a b a n d e r"
eon aanbevelend en verdedigend versje schrijft, kan dus niet
bewijzen, dat hij in Juni 1618 zich in opgeruimde, wereldsche
stemming beyond.
Om de waarschijnlijkheid van mijne verschillende gissingen
nader aan to toonen, zal het noodig zijn over do vijf voornaamste jonge vrouwen to spreken, aan wie B r e d e r o in
het „Groot - L i e d t b o e c k" gedichten wijdt. Men heeft reeds
aangetoond, dat zijne gedichten niet alleen voor doze vijf,
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maar nosh bovendien voor tal van andere kennissen bestemd
zijn. Zoo richt hij een spottend afscheidslied aan eene jonge
schoone uit het „dorp van Ackersloot;" 1) zoo biedt hij zijn
hart aan eene andere schoone uit Hoorn, die verzen maakt
als „S app h o"; 2) zoo spreekt hij tot eene derde, voor wie hij
een „gedicht op (haren) Naem" maakt, welke naam blijkt to
zijn W a 1 b u r c P.; zoo keert hij den naam van een vierde
om en maakt van Nellitge Egtillen — als Dr. Kalff
het eerst zag -- voorts noemt hij A t t a 1 an t a, C h 10 r i n t,
G ran i d a en El eon ore. Uit de menigvuldigheid zijner kennissen behoeft niets nadeeligs omtrent het karakter van den
dichter to volgen. Hij zelf heeft in zijn „A end a c h t i g h
Lie d t b o e c k" vrij moedig genoeg bekend, dat hij een nathals
eu een dienaar van Venus geweest is, maar de liederen, voor
zoovele Amsterdamsche schoonen bestemd, doen hem evenmin
kwaad, als de tallooze zangen van H o o f t voor even zoovelen
ooit aan de deftige waardigheid van dezen Burgemeesterszoon
hebben doen twijfelen.
In het begin der 17 ae eeuw spraken de erotische dichters
alien op min of meer theatralen Loon. De Fransche zoo goed
als de Engelsche lyriek, die beide onder den invloed van
Italie en Spanje stonden, hadden ons aan gezochtheid en hoogdravendheid gewend. Zij, die der eerste der beste juffer na
eene vluchtige ontmoeting geene dichterlijke hulde brachten,
golden voor ongemanierd. Hoe korter kennismaking hoe warmer beeldspraak, waarbij zoowel de vergelijking met V on u s
als met S a p h o soms nauwlijks de helft der waardeering van
den galanten dichter uitdrukte.
Als bij H o o ft wordt het ook bij B rode r o soms ernst. De
laatste heeft ons uitmuntend ingelicht over zijn hartsgeheimen in de „Groote Bron der Minnon". 3 ) Nadat hij vier
malen — als hij zelf getuigt — to vergeefs om wederliefde
heeft gevraagd, troost hij zich met bijna cynische onverschilligheid aan het Bind van zijn lied door als gewoonlijk zijne
1) „Groote Bron der Minnen", bl. 38.
2) „Boertigh Liedtboeck", bl. 38, 39.
3) Bi. 38, 39.
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lijfspreuk : „'t Kan Verkeeren" aan to halen. Men behoeft hem
evenwel niet op zijn woord to gelooven, hij overdrijft ook in
dit geval, zooals hij het doet met zijne zelfbeschuldigingen
later. Het is noodig dit lied moo to deelen ter kenschetsing
zijner liofdesgeschiedenissen :
AMOUREUS-LIEDEKEN/
op de Voys: Van Spaininielette.
„Kon ick eens recht bedwingen
,,Mijn vliegend wilt gesicht
„Maar ick misbruyck does dingen/
,,Daarom is 't hart so licht:
,,T' lust altijt na wat varsch/
„Verandering is goet/
,,T'nieuw maackt my 't oude warsch/
„T' verand'ren is so soot/
„Voor eon die 't doet
,,Dat word ik vroet/
,,Door wanckelbaar gemoet.
,, ' t Oogh doet mijn cort beminne
„den frisse suyvre Maacht/
,,Een bruynooghd' Coninginne
,,Heeft does weer h a a s t verjaaght/
,,Heur Hair was langh/ en blont/
,,Heur Oogjens swart als Git/
,,Heur lachend roode Mont/
,,Heeft tandetjens snee wit/
,,Soo blanck als dit
„Is elcken lit
„Dat an haar Lichaam sit.
4 „Doe heb ick uyt-verkooren
,, ' T goon my wel nut syn sou/
,,Een deughd-rijck/ wel gebooren/
,,Bescheyde Wyse Vrou/
,,Recht is het dobble rou
,,Als het komt anden dagh/
,,Die mogend' niet en wou
,,En willend niet en mach:
„Ick wou wel siet
„Maar sy wou niet
,,Doe bleef ick int verdriet.

114

BREDERO'S EERSTE LILFDE.

„Ick koos eon meysj en aardich
,,Van minnelijek ghelaat/
,,Van leeven heel eerwaardich/
,,Van middelbare staat/
„Beleeft en hens van praat/
,,Oprecht/ vriend'lijck en trou/
,,Maar buyten Vriendenraat
,,Sy gantsch niet doen en wou/
,,En 't was Naar sin/
,,Maar niet to min
,,Soo derf ick mijn Vriendin."

In dit Amoureus-Liedeken" herkent men vier der historische liefjes van B r e d e r 0:
1 0 . De „frisse suyvre Maacht" is ons bekend ala
Margriete N. N.;
2 0 . De „bruynooghd' Coninginne" als Tesselschade;
3 0 . De deuchd-rij eke, Wyse vrou" als de W eduwe
N. N.;
4 0 . Het „Meysjen aardich" ale Angeniet, Annetta
of Florinde.
Eon enkel woord tot staving dozer mooning.
De e e r s t e liefde van B re d e r o moot zijn gewijd aan
zekere Margriete (N. N.), in de „Nederduytsche Poem a t a" bezongen met vijf sonetten. 1)
In het tweede sonet best men de regels :
,,Margriete Lie f t ghy hebt mijn blygeestigh gedacht,
,,En 't e or s t e g 1 ins t r en d vi or in mijne ziel gebracht,
,,Mijn lieffelijcke pijn, mijn onverbloemde gunsten.
,,Ghy hebt m ij n 00 r s t e z an g h en mijn verliefde klacht,
„Het welck schildert of de groote Min syn kracht,
„En om u dienst to doen soo leer ik vrije kunsten."

Nog eenmaal klaagt hij in de „N e d or d u y t s c he
Poemata."
,,Och waerom werdt ick met myn M a r g riot e
„Niet met de selfde snoer geleyt ....

1) Bl. 641-648 der W e r k e n" uitgaaf van 1678.
4) Aldaar. bl. 644.

BREDERO ' S EERSTE LIEFDE.

115

In de „Groote Bron" zegt hij haar:
„0 M a r g a r i e t a schoon/ o uytghelesen Bloeme
„Stroyt uyt u braef vergult en lang Goudtdradich Haer" 1).

elders maakt hij eene woordspeling op:
,,fijne Parlen
,,Die ick hou voor het dwarlen
„Van Margriete...." 2);

eindelijk vergelijkt hij haar met Juno en Venus en vraagt:
,,Of Pallas is verresen
„In schijn van Margariet." 3)

Hij schijnt hare afwi jzing to trotseeren in eon L i e d t" uit
het „B o e r t i g h L i e d t- b o e c k", ) dat aldus besluit:
„0 meysjen! soo ghij and'ren doet
,,Soo Wert u weer gedaen/
,,Mijn eerste liefde was wel goet/
„Maer die is nu vergaen."

Dit is alles, wat wij van de onbekende M a r g a r i e t weten.
Verdere gissingen schijnen onraadzaam. Zij laat goon spoor
in B r e d e r o's volgende geschiedenis na. 5)
Eerlang was evenwel de grief dozer eerste teleurstelling
geheel vergeten. Reeds onder de veelbelovende jonge dichters
opgemerkt en met welwillende voorkomendheid ten huize van
R o em or Vi s s oh or ontvangen, begon weldra, terwijl zijne
letterkundige bekendheid vermeerderde en hem de Prinsenvaan
werd toevertrouwd, het oogenblik to naderen, waarin hij het
heerlUkste kleinood der gastvrije woning met hartstochtelijke
1) ,,Groote Bron", bl. 5.
2) Bl. 15.
3) Bi. 40.
4) Bl. 34, 35.
5) Met deze voorstelling strookt ook in hoofdzaak het betoog van Dr.
H. E. Moltzer, „Bredero's Liedtboeck", bl. 114-118.
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vereering zou lief hebben. Hoe hij bij R o e m e r V is s c h e r
een welgeliefde Bast was, wat er daar tot zijne vorming
moest meewerken, werd reeds in 't licht gesteld. Hier volge
terstond een zijner minneklaagliederen, waaruit blijken kan, dat
de zoete T es s el s ch a, als pas ontloken lenteroos van zeventien jaren, even minzieke cavaliers om zich heen zag, als de
twee-en-veertigjarige Alkmaarsche Weduwe Or o m b a 1 c h s.
,,Edele siel verheven/ groots en schoon/
Die u cieraet en huysingh stelt ten toon/
Voor 't brave volck van onghemeen verstant/
Dat u aenbidt als Goddin van ons landt.
Gheluckich, ach! gheluckich zijn de lien/
Die u schoonheyt ghestadich moghen sien:
Niet salich slechts f maer heylich was de dach,
Doen ick u gheest eerst door sijn vensters sack.
Diens Godlijckheyt heeft my terstont ontroert
En uyt sijn troon mijn siel tot slaef vervoert/
Ja gants berooft/ daer en bleef niets in mijn/
Als d' yle romp of d' uyterlijcke schijn.
Mijn siel-loos lijf — dat eerst to voorschijn quam
In 't Graef-rijck groot vermaerde Amsterdam/ —
Leyt nu ghescheept recht voor de schans eii beeft/
Vermits mijn siel so arm in 't Tessel leeft.
Wat ist of elck het schip-rijck Eylant prijst/
Mijn arme siel en wert daer niet ghespijst
Als slechts met sien: oft nauwelyckx ter noot
Met water Brack/ en sober dagh'lijckx broot.
De Vader grijs/ den grooten Oceaen:
Komt onghevraecht mijn schip aen stucken slaen;
Daer is gheen hoop! ick wend' 't web van de wal/
Maer ick ben laes ! aldaer ick sterven sal.
Een ander lijt schip-breuck van ghelt en goet/
Dan ick laet weer, ick laet haer mijn ghemoet/
Tijd'lijcke schat daer gheef ick weynich nae/
Want siel verlies is wel de grootste s c ha e.
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Ghy V i s s c h e r s die de dooden pluyst op 't strant/
Vindt ghy mijn lijf gheworpen op het landt/
Wascht my van 't sant en graeft my in den schoot/
In 't Tessel selfs, de oorsaeck van mijn dood !" 1)

Behalve dit naamspelend li©deke bevat Bred or o's eroti•
sche poezie eon schat van zangen, alien in dit tijdvak R o em e i s jongste dochter met onbezorgde vreugde toegezongen.
Wij kiezen or eon paar staaltjes uit. Vooreerst doze drie coupletten uit zijn „Loll-Liedeken" : 2)
O Roem van Amsterdam!
O Trots van alle steden!
O Hoofd-tack van u Stam!
O Dochter! die daer quam
Van Phoebus/ en die nam
IT voedsel uyt de vlam
Van zijne Godd'lijckheden.
O Schoon! Ja Sonne schier/
Die mildelijck laet dalen/
Wt jonsten/ goedertier
O my u Dienaer hier/
Met sulcken soeten swier/
Dat ick brand van een vier
Gheboren uyt u stralen.
O Licht van onse Tijdt!
O Gloor voor duysent Eeuwen !
O Glans ghebenedijd!
Wie u siet/ hem verblijd/
En went zijn selven quijt:
Att'lanta werd ghevrijd
Van Hollanders en Zeeuwen."

Hoot zij hier A t t a 1 ant a, met moor beteekenis noemt hi j
haar in de volgende strophen zijne Sap ho:

1) „Groote Bron der Minnen", bl. 6, 7.
2) „Boertigh Liedt-Boeck", bl. 97.
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„Mijn Sappho kan stracx mercken
De grondvest/ en het wit
Van alle ed'le wercken/
De zenuwen en 't pit/
En waer de kracht/ van het ghedacht
In rauwe bolster sit.
0 spits-zinnighe zinnen !
Gheleerd en opghevoed/
Om zielen to overwinnen
Van 't alder klaerste bloed.
Hoe haest naemdy u heerschappy
Over mijn swack ghemoed !
Ons vriend'lijck redeneren/
Vol heusheyt/ sonder maet/
Dat sal/ nosh Kan V e r k e e r e n/
Het gaet hoe dattet gaet.
Maer siet/ dat ghy/ o Sappho! my
U Phaon niet verlaet I" 1)

Zoo eindigt hij een ander Lied met een in dien tijd veelgezocht naamspel:
„brie R o e m e r s dronck ick uyt/ hoe kranck oock dat ick schijn,
Ads ick dan mocht u Slaef en u lijf-eghen zijn." 2)

Elders titelt hij Naar wederom:
,,Goddinne/ die den naem van 't schip-rijck Eylant voert/
Die met gheen Tooverkracht Hemel en Aart beroert/
Maer die met u ghesicht en Goddelijcke Kunst/
Den grootsten Man beweeght doet snacken na uw gunst.
De grootheyt van u macht ick noyt soo hoogh en hiel/
Ach ick de hoocheyt doe van u verheven ziel/
Die op den top des Lofs ten pronck des werelts staet/
Sulcx dat de Zon beschaemt sijn ooghen neder slaet.

1) „Boertigh Liedt-Boeck", bl. 103.
2) „Groote Bron der Minnen", bl. 67.
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Dit is mijn hooghste vreught daer ick my in verbly/
Dat ghy u ooghjens slaet uyt goetheyt eens op my/
Als u ghenade my eens vriendelijck aansiet/
Ick ruylden dat gheluck om al de Werelt niet." 1)

Terwijl h^j zoo dagelijks van zijne liefde zong, konde hij,
gedurende de heerlijke avonden, als hij in hare nabijheid met
onvermoeid vernuft den geheelen kring wist weg te slepen,
of wel kunst en poezie met ongekunsteld gevoel besprak,
niet alti}d het geheim van zijn hart volkomen verbergen. Maar
al zag Roemer V is s c her zijn schertsgauwen Bast ook nog
zoo gaarne ten zijnent, zijne lieve, heerlijke T e s s el s c ha
hem of te staan was eene onmogelijkheid. De jonkman was
wel de zoon van een vermogend Amsterdamsch burger, maar
hij stamde uit eene protestantsohe familie, en Roemer V is.
s c her kon, niettegenstaande zijn humanisme, geene bijzondere voorkeur voor een protestantschen schoonzoon aan den
dag leggen. Dat zag Bred e r 00 weldra in. Getuige dit zfjne
klacht:
,,En of 't my schoon na wensche ghingh
Na langhe trouwe proeve/
Dat sy my tot haer Lief ontfingh/
Een dingh sou ons bedroeven.
Want siet ons ghesintheyden
Zijn in 't gheloof verscheyden/
Dit maeckt altijdt/
Een harde strijdt f
Op 't laest of, haet en nijt." 2)

In het in de eerste plaats meegedeelde „Klaegh-Liedt"
kunnen de regelen:
,,De Vader grijs/ den grooten Oceaen:
Komt onghevraeght mijn Schip aen stucken slaen;"

to midden der naamspelingen en symbolen alleen op Roomer
V is so her s min gunstige stemming over zijne vrtjaadje doe1) „Groote Bron der Minnen", bl. 82.
2) Aldaar, bl. 66.
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len. Spoedig genoeg moest hij begrijpen, dat T e s s e 1 s c ha
zijn partuur niet was, en in den wrevel, die deze gedachte bij
hem wekte, rijmde hij wellicht de volgende regelen:
,,Die sonder hoop moet minnen/
Dien isser ellendich aen/
Die dwarlen al sijn sinnen
In Idelheyt en waen.
Ick spreeck laes! uyt versoecken/
Want ick hebt selfs versocht:
Dus mach ick wel vervloecken
Mijn dwaesheyt onbedocht.
Sou men wel sotheyt vinden
Soo groot (helaes !) als mijn/
Die min, en langh' beminde/
Die my niet eyghen kan zijn?
Ick min en heb verkoren/
Die 'k met behaghen sach;
En ick weet van to voren
Dat ickse niet krijghen en mach." 1)

Of er in T e s s e 1 s c h a's hart temet eener stills genegenheid het zwijgen werd opgelegd, mogen we slechts vermoeden, daar we weten, dat ze pas vijf jaren na B r e d e r 0's
dood hare hand aan C r o m b a 1 c h gaf.
Ook werd de goede verstandhouding tusschen het gezin van
R o e m e r V i s s c h e r en den welbeminden Bast van vroegere
dagen niet geheel verbroken.
In 1616 eigende hij „aen de Eerbare, konst-rijcke Dochter
Tessel-scha Roomers" zijne „LuceiIo" toe, waarin hij
vrijelijk spreekt over 't welaangenaam verkeer ten harent,
over de kostelijke hulp hem in letterkundige verlegenheden
betoond. Hij dankt hour daarbij voor de eer harer tegenwoordigheid bij do vertooning der „L u c e 11 e" , en dat alles zoo
bescheiden, zoo eerbiedig, zoo hoffeltjk, dat niemand der familie
1)

„Boertigh Liedtboeck", bl. 45.
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R o e m e r Vi s s c h e r in dit openlijk dankbetoon eenigen aanstoot heeft kunnen vinden.
Nog enkele liederen uit de „G r o o to B r on" schijnen aan
T e s s 01 s c h a d e gewijd. To beginnen met het allereerste uit
die verzameling :
1 „0 Keyserlijcke Vrouw/ verheven en ontsien
,,Geboren soo ick hou om Zielen to gebien:
,,Niet van 't ghemeene volck onaardich grof van bloet
,,Maer van/ maer van/ maer van/ de grootste van ghemoet."
2 „De cloeckste van verstant en wijsheyt wel gheleert
,,Die door het heele Landt gheacht zyn en gheeert
,,Die knielen voor U neer eerbiedigh en bevreest
,,Met schrick/ met schrick/ met schrick/ voor dijn alwaerde geest."

De hierop volgende coupletten zijn geheel in denzelfden toon
geschreven, terwtjl de dichter telkens bekent, dat hij ,,to plomp
in (zijn) ghedacht" is voor z%jne „Keyserin van herten grootsch
en braef."
Eon tweede lied uit de G r o o to B r o n" 1) schijnt eveneens
aan Tess e 1 s c had e gewijd. Hij begint met den wensch, dat
hij mocht
,,inder yl uytwieden
,,Dat oncruyt/ die u rieden
„Mijn gheselschap to mye ...."

en noemt haar dan:
,,Ghy moedighe heltinne !
,,Wt Jupijns Hooft ghebooren
„Mijn Pallas onvertsaacht
,,Het schijnt dat U behaacht
„Te blyven eewich Maacht .... "

om met de naamspelende bode to eindigen:
„Met errenst/ en met beeven
,,Versoeck ick U ghenaade.

1 ) Bl. 8, 9, 10.
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,,Waar is U jonst gheble®en
„Die ghy myn pleeeht to gheeven?
„0 Sonne van mijn leeven!
„Beschuttet doch de so had e
,,Die mijn wanhoop verstelt .... "

Bit gedicht slaat op den laatsten tijd zijner liefde voor
T e s s e 1 s c h, toen men haar had aangeraden „(zUn) gheselschap te mij e."
Er zijn nog meer aan te wijzen („G r o o t e B r o n” bl. 29),
die evenwel te weinig zekere toespelingen bevatten. In ieder
geval beslaan de liederen aan T e s s e 1 s c h a d e eene ruime
plaats in B r e d e r o' s lyrische poezie. Daarenboven komt het
mij voor, dat het zeer juist gezien is, als M o 1 t z e r') de opdracht der „Griane" aan Maria P. B. met Tesselschade
in verband brengt, mocht de moeielijkheid van de verklaring
Maria P(ieters klein)Dochter nog niet geheel uit den
weg geruimd zijn.
Be d e r d e liefde van onzen dichter werd omschreven als
gekoesterd voor eene „d e u c h - r j c k, wel gebooren, bescheide,
wyze vrou", zoo als het „Amoureus-Liedeken" („Gr.
B r o n ,” bl. 38, 39) zegt. In deze „wyze vrou" is zeer gemakkelUk de „d a ugh t - r lj c k e jonge Weduwe N. N." te
herkennen, aan wie B r e d e r o twee minnebrieven in proza
schreef, beide in z^jne Nederduytsche Poemata" bewaard. Uit deze brieven blijkt, dat men de weduwe zocht te
koppelen „aen een Rijcker, maar Wilde vogelen-Sangh." Hij
heeft ook haar natuurlijk velerlei liederen toegezongen. Uiterst
moeilijk zijn deze aan te wijzen, omdat ons noch de naam,
noch de nadere levensomstandigheden der „deugd-rijcke"
weduwe N. N. bekend zUn.
Misschien is het aan te nemen, dat er uit de velerlei liederen, die klachten behelzen over de mededinging van rijkere
vrijers althans eenige toepasseltjk zijn op dezen derden minnehandel, zoo, onder anderen, het gedicht in het „B o e r t i g h
L i e d t- B o e c k" 2), waarvan het zevende couplet luidt:
') T. a. p1. bl. 122-123.
) B!. 43, 44.
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„Die om het aarts-verganck'lijck goet;'
,,Neemt een straf/ onwetend bloet;
,,Die is sich sellifs teghen/
„Want my dunckt dat in het ghemoet
,,De rijckdom is ghelegen."

Toch blijft de mogeltjkheid bestaan, dat doze regelen toepasseljjk zjjn op den vierden minnehandel, waar wederom eon
rijker mededinger het van hem wint. Zoo vindt cone andere
strophe eveneens eene dubbele toepassing :
„'t Scheen of u hert JJ aen 't mijne waer gehecht/
„Maer wat eon pert hebt ghy nu aengherecht/
„Ghy verlaet mijn arm bloet om 't goct
,,Moet ick myn lief verliesen." 1)

Het zelfde kan gezegd worden van eonK1
,, a a g h -Lied" 2)
dat evenwel het meest toepasselijk is op de „deught-rijcke"
jonge weduwe :
4 „Hoe soud' ick/ siet/ beminne niet/ die so men mach bemercken;
„Is wijs van Raad/ arrem van praat/ en rijck van goede wercken:
,,Hier door 't oogh viel/ op d'ed'le Ziel/ van mijn Lief uytgelesen/
„In wien ick/ ach! docht dat ick sach het alder-schoonste wesen:
5 „Kleyn is mijn roem/ of ick schoon noem/ haer welgeschikte zeden/
,,Want d'Ouders die/ gaen so ick sie/ haer aen Rijcker besteden.
,,En die haer eerst/ scheen wel begeerst/ gaat vluchtigh sy verlaten/
„Maer die aenneemt/ voor eygen/ vreemt/ laat zich door 't geld
bepraten.
6 „Het duyvels Geld/ heeft ooek geweld/ sie ick in 's menschen ziele/
,,Want die quaat doetl kan wetter spoet/ de Liefde licht verniele.
„Geen Liefd maer schijn/ want siet an mijn/ of het my Kan Verkeeren/
,,Daer men Jonst koopt/ hoe dat afloopt/ sal ons de Tijd wel leeren."

Het is voor den vrooltjken B rode r o eene groote ergernis
geweest, dat zoo dikwijls vermogender medeminnaars hem do
loef afstaken. Zijne v i e r do vlam voor n eon M e y Si en a a r') „Boertigh Liedt-Boeck", bl. 59.
2) Aldaar, bl. 101.
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d i c h", die „buyten vrienden raat gansch niet doen en wou,"
bracht hem in hetzelfde geval als zijne vrijaadje naar de
deugd-rijke weduwe. Molt z e r heeft reeds in 1880 aangetoond, ') dat doze vie r d e geliefde de Anne t t a uit het
,,Boertigh Liedt-boek"') is.
Dat ook hier eon medeminnaar in het spel is, blijkt uit
de tweede strophe van dit lied aan Annetta:
„Ick b'nijd +f en haet/ met spijd en smaat/
,,Dat ghy soo bent verkuyst
,,Met die gesell ghy kent hem wel/
,,Die t'uwent dickwils ruyst
,,Als ick by u wil gaen sie ick hem by u staen ....

en in het derde couplet:
,,Doch selden tijt oft quelt I en spijt/
,,My staach in myn ghemoet
,,Dat ghy hier lijdt of werd ghevrijdt/
,,Van sulcken slechten bloet/
,,Wiens roem is syn gheslacht en is selfs niet geacht/
,,Van ellick een...."

Daarom vraagt hij haar verschooning voor zijne critiek :
,,Dan waarde maacht (i die d'aarde draacht/
, Duyt myn goe sorch in 't goes
,,U welvaert ick besin/
„Kend' u letten doch/ Annetta/ och
,,Dat ick u dus bemin?"

Molt z or wil Annetta in verband brengen met de geliefde, die B rode r o aanspreekt als volgt:
„In 't binnenst van myn ziel draech ick myn afgoddin
,,Om noodt van wederliefd' ick aldus krachtich bin:
„Myn lieve A n g n e e t s D e i! ten hangt niet op myn Borst/
,,Maer pronckt staegh in mijn hert daar zy niet in bemorst." 3)

1) T. a. pl. bi. 118-120.
2) Bl. 78, 79,
3) „Boertigh Liedt-Boeck"; 77.
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Aanleiding tot dit vermoeden is gelegen in Molt z e i s
zeer aannemelijke gissing, dat A n n e t t a de A n g e n i e t is
der bekende pastorale. „Zooveel is ontwijfelbaar gewis," —
schrijft Molt z e r 1) — „dat de An genie t der Pastorale geen
„weduwe is, gelijk mevrouw N. N., maar eene maagd evenals
,,Annetta, die „overschoone maacht" beet, dat zoowel
,,Annette Bredero als Angeniet den Kloridon der Pastorale
„ „meer als langh beproeft," en dat men, dat wil zeggen, de
„ouders en vrienden, de Angeniet der P a s t o r a l e niet zocht
„te coppelen aen een rijcker, maar Wilde Voghelen-Sang",
„gelijk men het de weduwe N. N. zocht to doen, maar aan
„een „slechten bloet" een „suffert" een „uil" zelfs, heel rijk;
„van goeden, ja hoogen huize, bovendien „ouwt van jaren",
„voorts weduwnaar en alles behalve geacht en gezien, al
„hetwelk ik tevens voor verreweg het grootste gedeelte van
„toepassing is op Brederoo's medeminnaar van Annetta."
Alles pleit er voor, om deze vernuftige conjectuur als voldingend gestaafd aan to nemen.
In 1859 heb ik voorgesteld de Angeniet der pastorale
te houden voor de deugdrijke jonge weduwe N. N. Het derde
en vierde bedrijf uit B r e d e r o's liefdesdrama heeft eene
sterke familiegelijkenis. In beide gevallen werd de jonge dichter versmaad voor een rijker medeminnaar en daarom scheen
destijds — toen nosh Ann e tt a , nosh de vijfde, door Mr.
Dozy ontdekte schoone, Madalena Stockm arcs, aan
iemand bekend waren —. geene groote zwarigheid to bestaan,
om B r e d e r o's laatste ongelukkige liefde met zijne minnebrieven aan de weduwe N. N. in verband to brengen. Van
dit alles blijft nu alleen over het feit, dat de pastorale „A ng en i e t" eene soort van w r a a k o e f en in g is geweest over
versmade liefde.
Aan dit feit mocht ik doen gelooven door to wijzen op de
geschiedenis van het herderdrama en den herderroman in den
vreemde. Juist dit verschijnsel komt ons te stade, als men
vraagt, waarom de guitige blijspeldichter zich aan een her-

1)

T. a. p1. bl. 119.
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derspel waagde, waarom eene zoo echt naturalistische kunstenaar zich aan een zoo idyllisch en onnatuurlijk genre vergaapte ? Het is juist de eigenaardigheid van de eclogische en
pastorale dichters, om onder den schijn van herders en herderinnen historische gebeurtenissen to schilderen. V e r g i 1 i u s
begint er mee in zijne „B u c oh i c a ," en de voorstanders der
Renaissance in Italie gaan er mee voort. B o c c a c c i o
opent de rij met zijn herderspel „A m e to" (1345) en zijn
herderroman „F jam e t t a ," (1341), beide heimelijk opgedragen
aan Donna M a r i a, natuurlijke dochter van Koning R o b e r t
v an N ap ohs. Dan komt de eigenlijke schepper van den eclogischen herderroman, S a n n a z a r o, die (1504) zijn ,,L i b r o
A r c ad i c o" aan zijne ongelukkige liefde voor de schoone,
vroeg overleden C a r m o s in a (B o n i fa z i a) wijdt. De namen
van T o r q u a t o T a s s o en G u a r i n i behoeven niet genoemd
to worden, men weet overvloedig, welke geest uit den „A. m i n t a"
(1570) en den „Pastor f i d o" (1583) spreekt.
Van Italie plant zich doze kunstsoort over naar Spanje,
Frankrijk, Engeland, Holland. De Spanjaarden beginnen vroeg.
G a r c i 1 as s o d e 1 a V e g a, de dappere, vroeggestorven officier van K a r e 1 V, komt met zijne herdersidyllen, vooral met
zijn S a 1 i c i o y N e m o r o s o ," voor 1536. Zijn room wordt
verduisterd door Jo r g e d e M o n t e m a yo r, die zijne liefdesrampen in „L a D i an a en a m o r a d a" (1542) zoo bekoorlijk
verhaalde, dat twee tijdgenooten, Alonzo P or e z (1564) en
Gil Polo (1564), in hetzelfde oogenblik er eon vervolg op
schreven; dat zelfs de groote Cervantes het niet beneden
zich rekende zijn liefdesgeluk in zijn eerste work „G a 1 a t e a"
(1584) to verhalen.
Ik behoef niet aldus voort to gaan. Ieder weet, hoe de
Fransche herderroman van H o n o r d d' U r f e, hoe do „A s t r e"
— tien jaren voor B r e d e r o 's dood verscheen het eerste deel
(1610) -- door geheel Europa gelezen en telkens gedrukt
wend. In de „A s t r e e" komt het geheele hof van H e n r i IV,
van Marguerite de Valois, en eon deel van d'Urfe's
levensgeschiedenis. Reeds zoven jaar, voordat het eerste deel
der „Astrde" uitkwam, schreef Antoine de Montchrest i e n boven eene n b e r g e r i e" het volgend motto:
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„1'Aveugle Enfant, qui les Dieux seigneurie
„Et tient la terre en sa possession;
„M' a fait escrire en ceste Bergerie
„Sous des noms faints, ma vraye passion." 1)

Zoo is het gebleven. Zelf Von del koos in 1648 het „lantspel" als het geschikste dramatische genre voor zijne Munstersche vrede-allegorieen. B red e r o heeft zijne vierde geliefde,
A n n e t t a of A n g e n i e t, in eene pastorale willen tuchtigen,
omdat zij een rijken, maar hoogst onbeduidenden, zelfs weinig geachten weduwnaar boven hem de voorkeur gaf. Juist
hierin licht het bewijs, dat hij Anne t t a en niet de „deughdrijcke" weduwe bedoelt. Doze word gekoppeld aan eon „rycker,
maer wilde(n) vogelen-sangh," op welken niet toepasse]ijk
zijn de verschillende benamingen, die An genie t in de pastorale op End i m ion, den xijken wed u w n a a r toepast. Zij
noemt hem „den ouden suffert," „den magren vent," „eon
oud man vol gebreken," „een onwaerdig bloet," eon „uyl,"
een „door," die zij:
„liever siet gaen van acht'ren als van voor:"

Zij vraagt :
,,Wat sou die dorre stock, die naugesette vreckert?"

Zij prtjst evenwel zijn verstand in de volgende verzen:
„Endimyon 1 't is waar; hij is geswint van harsen
,,Maer daer toe een drooghist, waer uyt men nau sou parsen,
„Een droppel nats of twee, 't is al vervrosen stijf
,,En hij en heeft geen lust nosh leven in zijn lijf."

Vergelijkt men nu enkele liederen, die over rijke medeminnaars kiagen, dan vindt men blj B r e d or o reeds sporen
van bedreiging tegen A n g e n i e t, ztjne vierde D u 1 c i n e a,
als hij zingt
1) „Les tragedies de Antoine de Montchrestien, Sieur de
V a s t e u i 11 a ," Eouen, (zonder jaartal).
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8 „En of ghy schoon (o meysjen) had/
,,En of ghy schoon/ etc.
,,De geen die ghy lieft om syn schat/
„En niet om deughd' en eeren
,,Als ghy in onvree / met hem dat
„In treuren moest verteeren.
9 „Ghy hebt my weer als langh beproeft/
,,Ghy hebt mij meer/ ete.
„Ick heb oock wel te langh ghetoeft/
„Ick mach mijn gaen bereyden:
„In plaetse van te sijn bedroeft/
,,Sal ick met blijschap scheyden.
10 „Adieu moy meysgen quycx/ en tjats/
,,Adieu moy meysgen/ etc.
„Ghy mint/ u liever/ o m w a t s chat s
,,En acht mijn clachten/ kluchten/
,,Paeyt and'ren oock soo snar/ en bats
,,Met uwe blaeuw uytvluchten.
11 „Vaert wel mijn lief/ Adieu ick ty/
,,Vaert wel mijn lief/ etc.
,,Van hier/ en soo ghy iets van my
,,Somtijds nosh wilt verhalen/
,,Bevleckt mijn eerelijck gevry/
„Bid ick/ met geen schandalen,
12 „Princes ick vraacht/ eer ick dit sluyt/
,,Princes ick vraacht/ etc.
,,Dunckt u dat dit wat s p ij tic h luyd/
,,Wilt d'oorsaeck overlegghen
,,Dat die uyt u geveynstheyt spruyt
,,En u ghemaeckt afsegghen." 1)

Het is duidelijk, dat or tusschen den dichter en An net t a
een vrij langdurig, maar „eerelijck gevry" heeft plaats gehad,
dat zij hem „om wat schats" heeft „afgezegd." Zelfs zou het
kunnen schijnen, dat zij van B r e d e r o kwaad gesproken had,
daar hij Naar verzoekt zijn „gevey" „met geen schandalen"
1)

„Boertigh Liedt-Boeck", bl. 43, 44.
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to bevlekken. In den spijtigen toon van het geheel ligt eene
aankondiging van de „A n g en i et."
M 01 t z e r heeft daarenboven do mooning uitgesproken, „dat
F 10 r i n d e van het laatste lied der „G r 00t e B r o n" 1) voor
den gefingeerden naam to houden is van A n n e t t a. Immers
ook F lo rind e heeft zich kennelijk laten bepraten door ouders
en vrienden:
2 „Ghelooft myn Liefje/ dat de oude
,,Ons gheluck en trouw weerhoude
,,Niet om u maar haar profyt.
4 „Om u vrienden te behagen
,,Reedt u self gheen eeuwigh klaghen/
,,'t Sou myn deeren/ soo 't geviel."

Ook F 10 r n d e heeft in de plaats van B r e d e r o verkoren :
7 „Een van hoogher stain geboren
,,En driedubbel wel soo rijek."

Ook F 10 r i n d o's nieuwe minnaar had van hot lot ontvangen „'t goon voor 't vole weyts doet proncken", en ook
in het bedoelde tot F 10 rind a gerichto lied komt, evenals
in 't Annetta toegezongene, do uitdrukking voor:
„Dock myn rijekdom is ghelegen
„Niet in ghelt, maar in 't ghemoet." 2)

A n n e t t a— F 10 r i n d e was dus de wispelturige schoone,
op wie B r e d e r o wraak nam door zijne pastoraie „A n g eniet."
Nu rijst de vraag, waarom schreef hij maar drie bedrijven
van dit spel, waarom moest later de hulp van J a n J a n s z.
S t a r t e r ingeroepen worden, om het onvoltooide stuk of te
maken?
Ik aarzel goon oogenblik hierop to antwoorden. In den
winter van 1617 —1618 verschijnt de schoone en rijke M a d a10 n a S to c k m a n s to Amsterdam. Op nieuw ontvlamt het
1) Bl. 102.
2) T. a. pl. bl. 118, 119.
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oude liefdevuur, en ditmaal ernstiger dan ooit to voren. Do
dichter denkt niet meer aan Ann e t t a, hij laat zijne pastorale liggen.
Dus in den winter van 1617 zag B r e d e r o zijne vijfde star,
Madalena Stockmans, voor het eerst.
Ik herinner hier, ter verduidelijking der nog te verhalen
gebeurtenissen, wat Mr. Ch. M. D o z y omtrent haar ontdekte. 1)
Onder de papieren van C a t h a r i n a van der V o o r t,
echtgenoote van den vermaarden P i e to r d e I a C o u r t, vond
Mr. D o z y eon handschrift van B r e d e r 0. Het was eon vers,
aanvangende : „0 o g en v o 1 m a j e s to y t," met het kostel^jk
adres:
„A Madamoiselle Madame

MADALENA STOCMANS ,
Roomen."

Het gedicht is met de schrijfhand van B rode r o geschrevon, als blijkt uit de vergeljking met de door den heer Rap
p a r d gefacsimileerde naamteekening en kenspreuk van den
dichter. 2) M a d al e n a S t o c k m a n s kwam uit Dordrecht,
maar stamde uit eene Andwerpsche familie. Zij was den 12
April 1598 to Dordrecht geboren en telde op het oogenblik
harer kennismaking met B r e d e r o negentien jaar. Hare ouders
heeten Jan Stockmans en Elisabeth Jan Lambrechts
d r. Bit is aithans de meest waarschijnlijke lezing. Zij kwamen
uit de omstreken van Andwerpen, vluchtende voor de soldaten van P a r m a, en vestigden zich to Dordrecht. Daar zij tot
de aanzienlijkste Brabantsche familien behoorden, kwamen zij
to Dordrecht in de voornaamste kringen.
Mad ale n a had eene zuster Elisabeth,
Eli
die in September
1617 ondertrouwde met Jan Teller T h o m a s z. ,,Coop.
man, van Dordrecht" maar „wonende to Amsterdam." Mad al on a kwam in den winter van 1617 bij hare
1) „Bredero's Zwanenzang", in het „Brederoo-Album".
2) „Overzicht eener verzameling Alba amicorum", in het
vII deel der „Nieuwe Reeks van Werken van de Maatsch.
der Nederl. Letterkunde te Leiden."
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zuster logeeren, daar waarschtjnitjk hare beide ouders overleden waren. Op welke wijze zij met B r e d e r o in kennis
kwam, blijkt nog niet recht duidelijk.
Mr. D o z y wijst in het voorbijgaan op den „M i n n e b r i e f"
in verzen, 1) door B r e d e r o bij het begin van een zijner
minnarijen geschreven, maar acht het niet waarsch jnlUk, dat
deze het uitgangspunt der kennismaking met Mad ale n a
geweest is. In dien brief, beginnende:
„waer u het hert bekent van die u dit doen senden,
,,Soo waer het niet van nood dit schrijven voor to wenden,
,,Na dien, Eerbare Maegd, dat onkun maekt on-min,
,,Soo is door Gods beschik my dit gegeven in:
,,Dat ick mijn reyn versoek met mijne hand sou schrijven,
,,'t Goon ik uyt vreese laet, om mondeling to bedrijven.
„Beleefde Dogter waert, 'k hebb' noyt by u versaemt,
,,Dies klaegt u nu mijn pen, 't goon haer de tonge schaemt,
„In d' eerste aenkomst u opentiijk to verbreden
„Mijn hertelijk begeer, en goo genegentheden :" —

komt aan het slot de volgende uitnoodiging:
,,En belght het u niet, dat ick u niet laet weeten,
„waer dat ick woon, of hoe ick ben geheeten.
„Ick vrees, dat yemant dees mijn brief quam in de handt,
„Die u en my sou dan spreecken spot en schand.
,, Maer ghy meugt dien wel sien, ick wilt u wel vertrecken,
,,Als 't my tot geen on-eer en schande loud' verstrecken.
„Ick bid u hartelijck, dat ghy aen deure staet,
„Wanneer als morgen komt, dat de klock negen slaet."

Volgens Mr. D o z y zou doze uitnoodiging, „ook naar de
toenmalige begrippen moor op eene burgerdochter dan op eene
loge bij eene deftige familie" slaan 2). Ofschoon ik van eene
andere mooning ben — men denke aan de eerste vri}aadje
van Jacob Cats to Middelburg -- zou ons dit niet veel
baton. De „M i n n e -brief " is toepasseltjk op M a r g a r i e t,
op An genie t en op Mad ale n a. Ik waag het niet to be1) „Nederduytsche Poemata" (in de „werken",uitgaafvan1678)
bl. 635, 636.
2) T. a. p1. 32.

132

MADALENA STOCKMANS.

slissen. Er zijn sporen in dozen minnebrief, die leiden tot het
vermoeden, dat hot zijn eerste niet is. De betuigingen :
„Beleefde Dochter waert, 'k hebb' noyt bij u versaemt"

on:
„A1 heb ick, Godt-betert, noyt by u molten wesen"

schijnen to bewijzen, dat Mi met den gang der Amsterdamsche flirtation uit zijne dagen vrij wel bekend was.
Hoe ook de kennismaking geweest zij, B r e d e r o heeft
M a d a 10 n a S to c k m a n s ontmoet en vurig lief gekregen,
ditmaal met ongemeene hevigheid.
Mr. Do z y wijst op eon zijner liederen uit het „B 00 r t i g h
Li e d t b 0°C k" als toepasselijk. Dit lied hoot:
NIEUW LIEDEKEN,
Stemme: Daer ick lath en sliep in een prieel% enz.
„Ick moet met sangh vertalen
,,De Min mijns jeughd afmalen/
,,Die my treurigh deed dwalen/
,,Totdat ick quam te praten
,,By haer/ wiens o o g h e n-s t r a 1 e n
,,Mijn zielskrachten ontstalen/
,,Mijn levenslust onthalen/
„Sonder dat sy my haten:
„Want haer lieflijck ghemoet/
„Is vriendelijck en goet/
„Ick had haer wed gegroet1'
„Ghelijck een Jongman doet/
,,Maer noyt eenighe reden
„Van mijn ghenegentheden/
„Gebruyckten ick daer mede/
,,Maer brochten deur den tijd
,,Met boerterije soet.
2 „Daer nae/ ist soo ghevareni
,,Dat wy quamen te paren
„In een seer soet vergaren/
„Of gheselschap vol vreughden:
,,Daer anders niet en waren
,,Als dochters jongh van jaren/
„Ick kan 't niet al verklaren f
,,Hoe wy ons daer verheughden.
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,,Daer na noch wat ghele'en
„Hebben wy saem gere'en/
„Ick en mijn Lief by een/
,,Wy waren wel to vre'en/
„Ick docht doe niet dat treuren
,,Mijn blijdtschap sou versteuren/
,,Der Minnen wille-keuren
„Die gheven in 't ghemeen
„Van wat vreuchts veel gheween.
,,Noyt had ick weer verblijen
,,Als 's winters in het rijen/
,,Dat wy deden somtijen
,,Seer lieffelijck en lustich/
,,Maer als ick wat sou vrijen/
,,En klaghen haer mijn lijen/
,,Wierd ick door fantasijen
,,Swaer-hoofdigh en onrustighi
,,En mijn ghepeynsen swaer
,,Streden tegen malkaer/
,,Mijn schamel hart eerbaer/
,,En durst niet melden daer/
,,Mijn inwendige klachten/
,,Mijn verbayend verwachten/
,,En hoe mijn ziel ging achten
,,De reyne ende klaer
,,Suyverheyd van haer."
,,Nu noch onlangs geleden/
,,Heb ick met haer gereden
,,Hier binnen deser Stede/
,,Op de gheveegde banen/
,,Soo ionstigh wy dat deden/
,,Soo minnelijck vol vreden/
,,Het bedroeft my noch heden^
„Als ick bier van vermane/
,,Hoe snelle dat de tijd
,,Ons lieve vreughd afsnijd/
,,Ons geluck werd benijd/
,,Van die 't sagen met spijt/
,,Met afgunst en met smarten/
,,Haer boos en valsche harten,
,,Toonden haer oude parten
,,Wt scheldens nijt
,,Met schamperlijck verwijt.
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„Met al mijn hert en sinne
„Ick dees Dochter beminne/
,,Maer ick durf 't niet beginne
,,Mijn liefde te ontdecken.
,,Dus kermt mijn ziel van binne/
,,En mis-trout te verwinne
,,Het hart van mijn vriendinne
,,Die ick met ionst wil trekken/
,,Och wou dees weerde Vrou
„Als ick wel wil en wou/
,,Wt goeder harten sou
,,Sy antwoorden mijn trou/
,,Al derf ick 't niet klagen/
,,Sy siet meest alle dagen
,,Al mijn verliefde vlagen/
„Mijn innerlycke vreucht/
,,En heymelycke rou.
,,Princesse/ Lief verheven j
,,Wt ziel ijver gedreven/
,,Met erenst en met beven/
,, Versoeck ick u genade/
,,Waer is u ionst gebleven
„Die ghy my placht te geven/
„O Sonne van mijn leven!
,,Beschuttet dock de schade/
,,Die my wan-hoop voorstelt/
,,En doet Natuur geweld/
,,Vloekt/ en veracht het Geld/
,,Daer mennich om verseld
,,By een/ die hen met pijnen
„Het leven doet verdwijnen/
,,Laet Lief u jonste schijnen f
,,Als my mijn geest alleen te voren spelt". 1)

Hoe lankwtjlig en breedsprakig dit lied ook zij, het loont
zeer de moeite eener nadere studio. Met Mr. Ch. M. D o z y
ben ik overtuigd, dat hier Mad ale n a Stock mans bedoeld
is. Ontbreken uitwendige bewijzen, de inhoud is rijk aan
allerlei toepasselijke aanduidingen. De dichter dwaalde treurig
in de „min (zijner) jeugd," totdat de „ooghen-stralen," de
1)

„Boertigh Liedt-Boeck", bl. 81, 82.
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,,00gen vol majesteyt," hem troffen. Toch durfde htj niet
spreken van zijne „genegentheden." Hij ontmoet haar op
eene partij :
,,Daer anders niet en waren
,,Als dochters jongh van jaren/.... —

daarna mag hij met haar schaatsenrijden op de „gheveegde
banen," maar hij durft van zijne liefde nog steeds niet te
spreken. Daarenboven poogt men uit nijd zijn gedrag bij haar
verdacfit te maken. Hij schijnt zeer tegen hare persoon en
stand op te zien, en zich in eene stills, onuitgesproken genegenheid to verheugen. In de laatste strophe klaagt htj over
verlies van hare gunst en waarschuwt hij haar, haar levensgeluk niet om geld op het spei to zetten.
Dit alles is bij uitstek van toepassing op Madalena
toe Hetzelfde thema word behandeld in het lied
Stockmans.
„Oogen vol majesteit," het laatste door Bredero tot
Madalena gericht.
Mr. Dozy heeft nog eon handschrift ontdekt „in briefvorm
gevouwen en geadresseerd" :
„A Madamoiselle Madalena Stockmans asteur
(a cette heure ?) E n Amsterdam."
Het is eon naamvers op M a d ale n a S., zeer zwak naar
norm en inhoud, cone liefdeklacht zonder eenige bruikbare aanduiding. ,, Of het van B r e d e r o is" — zegt Mr. D o z y — zou
,,ik niet met zekerheid kunnen zeggen ; de hand biedt zeker
,,veel overeenkomst aan en in de onderteekening kan men
,,met eenigen goeden wil wel G. A. B ..... o lezen" 1). Is dit
juist, dan moot het naamvers web het eerste gedicht zijn, dat
B r e d e r o aan M a d al e n a opdroeg, daar hij met goon enkel
woord van tegenspoed of mededingers rept.
Heeft B rode r o moor liederen geschreven voor Mad ale n a
Stookmans? Mr. Dozy vindt het „bepaald ondoen1 ij k" die in de drie liedeboeken aan to wijzen. MU dunkt
echter, dat er nog wel het een of ander to vinden is. Zoo
wijs ik op eon:
1)

T. a. pl. bl. 33, 34.
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„L I E D T 1).
Stemme: Pavane d' Espangien.
„A1 mijn begeerlijckheden
,,Gaen noch in liefdo voort;
,,Hoewel dat mijn gebeden/
,,Of 't alderminste woort
,,Niet meughen zijn verhoort
„Van u/ o mijn vriendin!
,,Dien ick met hart/ en sin/
,,Doch hopeloos bemin.
2 „Die mint 'tgeen by moet derven/
,,Sijn meerder/ off partuur;
,,Die sterreft voor sijn sterven/
,,Duysent mael in een uur.
„Och lieff/ 't valt my soo suur/
„Ja een hart dootlijck leyt/
,,Dat d'onghelegentheyt
,,Ons van den andren scheyt.
3 „Mijn G a e r n e b r a n t van minnen
,,Blijft onbluslijck/ en groot/
„Ick sal met trouwe sinnen
,,(Hoe seer van hoop ontbloot)
,,U lieven tot mijn doot.
„O soet maagdeken teer!
„Die ick na mijn begheer
,,Niet ghenoegh prijs en eer.
5 „Moet ick soo 't schijnt ontberen
„U/ om 't geen dat ghy weet/
„So durf ick u wel sweren
,,Met een seer hooghen eedt/
„Dat ick sal draghen leedt
,,Niet met rou-cleeders swart/
,,Maer binnen in mijn hart/
,,Daer 't niet gesien en wert.
6 „Maer wou Fortuyn eens wenden/
,,Of was 't Godts lieven wild
,,Een goed middel to senden
,,Om slechten het gheschil
1) „Boertigh Liedt-Boeck", bl. 33, 34.

MADALENA STOCKMANS.

137

,,Dat tusschen ons Bens vii:
,,Och een soo eenich stuck
,,Sou dooden haest mijn druck;
,,Ach! had ick dat gheluck.
,,Princes ick sal verwachteu
„U graci met gheduld/
,,En hoop, dat ghy mijn clachten
,,Noch eens -verhooren suit:
„Als de maat is vervult
„Van uwe wreetheydt straf/
,,Die haest moet nemen af;
,,Of ghy brenght my in 't graf."

Mij schijnt dat lied aan Madalena gericht. Men zal zeggen, dat het ook voor T e s s 015 c ha zou kunnen bestemd
zijn, maar ik wijs or op, dat alle toespeling op T e s s e 1 s c h a's
talenten -- anders steeds voorkomende — geheel ontbreekt ;
dat niets bekend is van eon „g e s c h i l" tusschen B re d e r o
en Roomer's jongste docht©r. Met Madalena had hij
i n d e r d a a d e e n g e s c hi 1, als uit zijn minnebrief in proza
aan „de blygeestige ende wel verstandige Lief M. S." blijkt.
De herhaalde verzekering, dat hij haar zal liefhebben tot zijn
dood, en dat hare wreedheid hem in 't graf zal brengen, stemt
voikomen overeen met de geschiedenis van dozen laatsten
minnehandel. Opmerkelijk vooral is het, dat B redo r o, die
hoog opziet tegen den maatschappelijken rang van M a d a 1 e n a,
in het tweede couplet zegt:
,,Die mint 't gheen by moet derveen/
„S ij n m e e r d e r/ off partuur .... "

Minder vast gaat het met een „A m o u r e u s -Lied t"
aanvangende:
,,Adieu schoonheden preuts vol sachte tooveryen/
„Ter wijl ick segh adieu verhoort mijn droeve klacht:
„'T is nu niet weer gheveynst m ij n do o t s a I u b e 1 y e n/
„Dat ick mijn sterven zoet en scheyden bitter acht.

1) „Groote Bron der Minnen", bl. 47.

t)
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2 Adieu Godlijck ghesicht en oorsaeck van mijn ende/
,,Dat om mijn heete vlam te coelen tranen schept.
,,d' Ondankbaer tranen gaen/ mijn ziel blijft vol elende/
,,Dit maeckt mijn sterven soet, dewijl gh'er lust aen hebt."

Doze regelen zijn toepasselijk op B r e d e r o's toestand in
de laatste maanden van zijn leven (Juni-Juli-Augustus 1618),
maar met zekerheid is dit niet vast to stellen. Dit gaat juist
op dezelfde wijze zoo met eon onmiddellijk volgend „A m o ur e u s -L i e d e k e n" 1 ) waar men dezelfde klacht verneemt:
2 „W a e r o m wilt g h y m ij n do o t/ segt uytvercooren Vrouwe
„Hoe zydy doch so wreet/ waer toe dees felle straf/
„Ick brande in u min en die sal niet ophouwe
,,Voordat is Geesteloos legh uytgerect in 't graf.
8 Siet mijn belast gemoet/ vermast van Druck en lyen
,,Neemt acht op mijn elent/ en jammerlijcke pijn/
,,Wilt ghy my gansch den wech van uwe gunst afsnyen
,,Het sal u dienaers doodt/ en syn verderven zijn.
8 „Helaas! mijn waarde Vrou/ belet mijn droevich sterven
,,Mijn leven is het lest/ mijn lyen is te groot/
,,Soo 'k van u lieve wont geen troost en mach verwerven
„So spreeckt het vonnis van mijn leven of de doodt."

Wederom zeer toepasseli}k, schoon zekerheid ontbreekt.
Toepasselijker nog schijnt mij een
AOUMREUS-CLACHT-LIEDT!
Op de wijse: Esprit$ qui souspirez 2).
,,Och snelle winden wilt mijn overdroeve klachten
,,Gaan draagen nu te vlucht/ in d' ooren van mijn Vrou/
,,Van daar tot in haar hart/ de borne der ghedachten/
,,Op dat ik v 00 r mijn do o t haar Beelt noch eens aanschou.
2 „Slaaght haar weemoedelijck mijn ongemaeckte suchten
„Mijn seer benaut verdriet/ en mij n a an s t a and e n o o t/
,,En hoe vertwijffelt my wanhoop het quaast doet duchten
,,En hoe mistroostich ick verwacht/ en roep de doodt.
1) „Groote Bron der Minnen", bl. 47.
2) Aldaar, bL 55, 56.
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5 „Ha wreede suit ghy noch u Dienaer langer proeven
,,Die ghy soo hebt ghetoetst/ die ghy soo hebt versmaat?
,,Soo sal u eyghen daat eer langh u Ziel bedroeven
„Soo haast als ghy sijn doot en u hulp siet to laat.
6 „Salt niet een schoone roem voor u o vrouwe weesen
,,Dat ghy den oorspronck syt/ dat hij soo deerlijek scurf?
,,Doch soo 't gheschiet/ sijn Graf sal yder een doen leesen
,,Hoe dat hy voor sijn tijdt de doot van u verwurf."
7 „Ghy suit een oorsaack sijn door u f e 11 e manieren:
,,En door sijn trouheyt hy/ dat 1 a n g h e na a s ij n t ij d t
,,Veel Dichters cloeck in Rijm wonder sullen versieren
„Tot sijn leevendich Lof/ en u eeuwich verwijt.
9 „Hy seyt u nu adieu/ hy gaat soo heughlijck sterven/
,,Omdat hy heeft ghedaen soo een minnaar betaamt/
,,Hy sal een goede Faam noch naa sijn doot verwerven/
„Ais ghy kenschuldich suit veracht syn en beschaamt."

Wanneer B r e d e r o niet door verdriet over zijne vijf mislukte vrijaadjes, inzonderheid over de „felle manieren" van
Ma d al e n a, gestorven is, dan mag minstens niet ontkend
worden, dat Mi or zeer dikwijls mee heeft gedreigd. Dit geheele vers is eon voortdurend dreigen met zijn aanstaanden

dood. Hot kan moeilijk op iemand anders toepasselijk zijn
dan op M a d a 1 e n a S to c k m a n s. Zij heeft hem „vex smaad"
en gekwetst door hare „f a 11 e m a n i e r e n" — zoo als ook
uit den minnenbrief in proza blijkt. Dichters zullen hem na
zijn dood wreken. Het schijnt of hij reeds met zijn uitgever
had afgesproken, dat St a r t e r de twee laatste bedrijven der
„A n g e n jet" zou voltooien. Onloochenbaar is het, dat S t rter dit „Amoureus-Klacht-Liedt" als uitgangspuntvoor
zijn slottooneel heeft gebruikt.
Men vergelijke slechts het zesde en zevende couplet met
de laatste woorden van Kb o rid on in „A n g e n i e t." 1)
Deze zegt:
1) „A n g en jet", 5 Hand. 4 uytkomst, bl. 423, II deel der nieuwste
uitgaaf van B r e d e r o 's Werken bij Gebr. B i n g e r. („ A n g e n jet" met
aanteekeningen van Dr. A. K oil e w ij n.)
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,,En of ick schoon soo seer ter harten nam dees spijt,
,,Dat ick daaromme s t u r f v o o r m ij n e rechte t ij d t,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„So denkt daeromme niet dat het sal blijven steken,
„Neel minder dat u sal u rechte loon ontbreken:
,,Al 't menschelijck gheslacht sou eer zijn zonder spraack,
,,Eer eon bekend Poet sou sterven sonder wraack,
,,Besonder als de smaad aan sijn persoon bedreven,
,,Hem had door spijt berooft van 't aangename leven:
,,Want dan sal datelijck den een of d' ander Geest,
,,Die in mijn leven is met mijn bekend geweest,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,Opstijghen en mijn Spel, daar ick het heb ghelaten
,,Ghedreven door eon lust, weer op eon nieu aanvaten...."

Het springt in het oog, dat S tart e r dezelfde woorden als
Bredero -- „hy sturf voor zijne rechte tijdt" gebruikt. Starter, tijdgenoot en vriend, is ten voile overtuigd,
dat B r e d e r o de weigering eerier geliefde „soo seer ter harte
nam," dat hij er „door split berooft (werd) van 't aengename
leven." Starter staat in dit pleidooi op mime zijde en
Bred e r o verkondigt het in elk lied van de daken, dat zijn
hopeloos lief hebben hem de dood zal aandoen.
Intusschen past het ons vender te gaan en aan te toonen
welke a n d e r e liederen hij noch wellicht voor M a d a 1 e n a
bestemde. Als zoodanig wijs ik aan:
NIEU DROEF-SCHEY LIEDEKEN.
Op de Voys: Ic peyns om een persoone, nacht ende Bach" 1)
2 „Ach scheyden bitter scheyden/
,,Scheyden met droefheyt groot:
,,Ghy gaet myn Jeugd bereyden
,,Een overdroeve doodt.
,,Ach court/ o troost/ aen siet myn noot (bps)
„Siet hier mijn hart
,,Vol pijn en smart
„Van lief en hulp ontbloot.
3 „Viert Maagden Jongelingen
,,Met schreyen mijn uytvaert/
1) „Groote Bron der Minnen", bl. 91, 92.
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,,Myn lof met roil wilt singhen
,,Als men my stopt in d'aart/
,,Stelt op myn graft dees woorden waert/ (bis)
,,Dees Steen bevat
,,Die te Lief hadt
,,En scurf van Liefd beswaart."
7 „Adieu ick schey met smarten
,,Van u die ick verhief
,,Adieu seg ick van harten/
,,Adieu ontrouwe Lief:
,,Denckt om myn treurige Minne-brief (bis)
,,d'Welck was beklat
,,Met traantgens nat/
,,Tuygende 't ongerief".

Het valt alweer moeilijk dit lied aan eene andere dan aan
Ma dale n a toe te kennen.
,,Denckt om mijn treurige minnebrief!"

schijnt mij een straal van licht te werpen op de geheele
geschiedenis.
't Is hier de plaats aan den bekenden M i n n e -brief bewaard in de „N e d e r d u y t s c h e P o em at a"') — to herinneren.
Hij word geschreven op den 1 Januari 1618 of eenige dagen
later en voert als titel: „M in n e- b r i e f"
„De bedroefde Gerbrande groet met verslagener harte, de
,,bly-geestige ende welverstandige lief M(adalena) S(tockmans)
,,ende wenst haer in den Heer geluck en saligheydt aan ziel
„ende lijf, mitsgaders eon goet ende wenschelijck nieuwe jaer.
,,Soo weynigh als het vyer kan wesen sonder hette, soo
„weynigh kan ick zijn sonder nacht ende dagh van u to
„droomen ende mijn ellendigh hert to pijnigen met treurige
„ende swaarmoedige gepeynsen, ende mijn levende geest te
„begraven in dud-oorige sufferijen, uyt oorsaeke dat ick helaes!
„op Maendagh 's avonts laetst-leden to gast wiert gehouden
„by G(illis?) G(illesz?) V(alkenier?) ende sijn geselscap, die
1)

Bl. 637, 638 der „W e r k e n", uitgaaf 1678.
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my verwachtende ten eten waren, g el ij c k i c k u w e I
,,breeder mondeling sal ve^rwittigen, soo 't Godt
„b e 1 i e It, waer naer ick op Dijnsdaeghs 's morgens een
,,myner goeden Vrient geleyende na Haerlem ter begraffenisse
„van eon van mijn kennisse, dies ick door 't aenporren van
„mijn reysbroeder my liet vervoeren, en deur reuckloosen
„yver versloften ick de weet te doen aen mijn ouders, die
„tot mijn groote leetwezen heel bekommert zijn geweest, be„duchtende, dat my eenigh ongeval overgekomen was, 't zy
,,inbreek van ys ofte anders, gelijck men doch gaerne het
,,swaerste eerst denckt, vermist sy aen my niet en ztjn ge,,went uyt te trecken sonder voorweten van haer lieden. Der„halven soo wil ick u vriendelijck en de hartelijck hebben
„gebeden ghy wilt my des e mij n m i s d a e d t niet ten
swaerste toerekenen, maer duyen met u gewoonlijcke w itj s„heydt mijn onvoorsichtige dwase daedt tenbesten,
„als ick aan u bescheydentheydt, ende allervriendelijckste
„goedertierenheyt vertrouwe, hopende, dat ick o goedige en
„allerbeste Dochter! niet bedrogen in mijn hope sal wesen,
„door dien u aengeborene deught, u gestadelijcke pronckt ende
,,verciert met lust om goedt te doen, en 't kan niet anders
„zijn, of u verstandige ziele bemerkende mn waerachtige
„onschuldt, sal betoonen, dat sy is wijs ende welgeleert, als
„ghy m ij n m i s- s 1 a g h ten beste keert.
„Voorders laet ick weten (doch ongaerne) dat ick Bieck ende
„niet wel to pas en ben, vermits ick ongeluckigh met de slede
„in 't ys gebroken ende ick met myn lenden in 't water ge„seten hebbe; waarop ick, als ghy wel denken meught, dap,,per verkout geworden ben, soo dat ick nootsaekelyck mijn
,,kamer bewaren moet, hetwelck mtj eon onzeggelyck verdriet
,,is, ten aensien, dat ick daer door ben verbannen van mijn
,,zielsaengenaem geselschap, en daerenboveu soo quelt mij
„de schrickelycke jalousye van den bruynen Bra„bander, en vreese door hem to verliesen het wey,,nigh, dat ick aen u gewonnen hope, dies my de
„uren dagen, de dagen jaren en de nachten eeuwen duncken
,,te wesen, daerom o Al d e r 1 i e f s to L i of, indien u de men„schelycke genegentheyt mode aenhangt, of so u maechde-
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,,lycke Borst oyt is doorstraelt geweest met de minnelycke
,,stralen van medelyde tot u even Naesten, of S00 ghy immer
„meer hebt gevoelt de vriendelycke kracht van de verkiesinge
,,van d'een voor den anderen to beminnen, soo laet u min„naar niet hopeloos quynen, maar vertroost hem met eon
„kleyn letterken van genegen jonste, soo sal ick blyven in
„leven en sterven
„TJwen altydt getrouwe Dienaer en Slave,
A . A. Bredero."
Dit kosteltjke stuk geeft in verband met de aangehaalde
gedichten eon duidelijk licht over de betrekking tusschen
B r e d e r o en M a d a 10 n a. Mocht men beweren, dat in de
gedichten eon overdreven pathos heerscht, hier heeft men den
dichter in zijne natuurlijke gestalte. Vooreerst blijkt or uit,
dat hij in de eerste dagen van Januari 1618 de schoone en
rijke juffrouw S t o c k m a n s reeds geruimen tijd kende, zoodat wij met gerustheid mogen vaststellon, dat hij in December 1617 met haar heeft
„gereden/
,,Hier binnen deser steden/
,,Op de gheveegde banen...."

Misschien is de kennismaking op het us aangekomen. Het
us mengt alle standen onder elkaar. ' Dit denkbeeld stemt
overeen met B r e d e r o's houding tegenover M a d ale n a. Hij
is altijd zeer eerbiedig. Htj behandelt haar als eene, die boven
hem geplaatst is. Hij houdt in het oog, dat zij van zeer goeden huize is, zoodat hij tegen haar opziet. Van daar zijne klacht:
,,Die mint 't gheen hij moot derven
,,Syn m e or d e r/ off partuur ...."

Dat hij het ernstig meende, blijkt uit alles. De blik uit
M a d a 10 n a's „oogen vol majesteit" heeft hem betooverd. Hij
denkt alleen aan
,,haer, Wiens o o g h e n s t r a 1 e n/
,,(zijn) zielskrachten ontstalen f
,,(zijn) levenslust onthalen...."
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In December 1617, misschien vroeger, heeft hij haar ontmoet:
„In een seer soet vergaren/
„Of gheselschap vol vreughden:
,,Daer anders niet en waren
„Als dochters jongh van jaren...."

Met andere woorden: B r e d e r o ontmoette M a d a 1 e n a op
eene Amsterdamsche jongelui's partij. Zoo wel om hare schoonheid als om haar fortuin wenschte hij haar tot de zijne to
maken. Maar hij aarzelde, hij vreesde, dat hij ten vijfden
male een blauwtje zou loopen. Van daar zijne verklaring :
,,Met al mijn hert en sinne
„Ick dees Dochter beminne/
„Maer ick durft 't niet beginne
„Mijn liefde to ontdecken.... .

Mad al en a moedigde Bred e r o in den beginne aan. Dit
getuigt hij in het lied : „Oogen vol majesteit," waaruit ik nu
de volgende regels meedeel:
„Maer lieve o o g j ens bly
„En heugt u niet het w e n c k e n?
„En 't gluuren van ter sy?
,,En 't loiicken teghens my?
,,Soo vriendelijc als vry?
,,Nochtans op vryery
,,Heb ick noyt willen dencken."')

Deze regelen zijn tot M a d a 1 e n a gesproken en bevestigen
dus met eon h i s to r i s c h document, dat de andere aangehaalde liederen van denzelfden inhoud en strekking door mij
terecht met B r e d e r o's vijfde vrijaadje in verband worden
gebracht.
Men ziet, dat M a d a 10 n a met hare „lieve oogjens" den
dichter dikwijls had aangemoedigd, schoon hij aan „vrijerij"
niet wilde denken. Met andere woorden: hij is met haar in
het tijdperk eener gematigde „flirtation," aan v e r 1 o vi n g
wordt niet gedacht. Nog eene omstandigheid kwam hierbij, or
1)

„Groote Bron der Minnen", bl. 81.
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was een medeminnaar, in den „M i n n e -b r i e f" „de b r u y n e
Brabander" genoemd.'
Aan Mr. Ch. M. D o z y komt de eer toe den naam van den
bruinen Brabander het eerst to hebben genoemd '). Hij heet
I s a a c v a n d e r V o o r t, is geboren to Andwerpen, den 30
Mei 1576, en heeft zich vroeg naar Italic begeven, waar hij
familie had. In 1617 kwam hij uit Napels naar Amsterdam,
waar hij een neef had, die met hem handelsbetrekking onderhield. Ook hij heeft Mad ale n a leeren kennen, ook hij blaakt
van hetzelfde vuur als B r e d e r o. De bruine Brabander was
wel negen jaren ouder dan zijn Amsterdamsche medeminnaar,
maar tevens een vermogend koopman, die zijner bruid eene
woning to Napels kon aanbieden.
In dezen staat van zaken kwam de crisis, die in B r e d er o's Minne-brief wordt verhaald. Door groote lichtzinnigheid
wordt B r e d e r o de bewerker van zijn eigen ongeluk. In het
laatst van December 1617 ging hij btjkans dagelijks met
M a d a 1 e n a om. Dit blijkt uit de woorden: „g h e 1 y c k ick
u wel breeder mondeling sal verwittigen, Soo
't Godt belieft", en uit de woorden: „dat ick daer door
(zijne ziekte) ben verbannen van mijn zielsaengen a em go se 1 s c hap ," beide in den minnebrief. Nu blijft hij
plotseling t w e e d a g e n weg. Des rnaandags word hij ,,helaas !" — to gast gehouden bij eon Amsterdamschen vriend
G. G. V. „ende syn geselschap." Met andere woorden: B r ed e r o heeft den geheelen Maandag met vroolijke vrienden
doorgebracht. Des Dinsdags gaat hij naar Haarlem — misschien is dit eon gevolg van het feest des vorigen dags —
en verzuimt zelfs aan zijne ouders „de weet to doen." To
Haarlem word eon zijner kennissen begraven, waarom M i met
eon „goeden vriend" besloot per (narre)slede naar Haarlem
over het us to gaan. In hoover dit destijds eon pleziertocht
was, kan eene nauwkeurige wetenschap der begrafenis-plechtigheden nit het begin der XVII eeuw ons leeren.
Doch de tocht mislukt. Bred or o is „ongeluckig met do
slede in 't ys gebroken" en heeft „met (zijne) lenden in 't
1)

In zijne reeds genoemde studie, „B r e d e r o o's Z w an e z an g."
10
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water geseten." Dat hier van groot overleg of voorzichtigheid
zou kunnen gesproken worden, zal niemand invallen. Uit dit
avontuur blijkt zijne, ons ook van elders bekende, wildheid
en roekeloosheid. Intusschen was hij „dapper verkout geworden", daarbij „siek ende niet wel te pas." Twee dagen had
hij M a d a 1 e n a niet gezien en nu (waarschijnlijk des Woensdags of Donderdags) schrijft hij haar uit zijn stil en afgezonderd „kluysj en."
Hij is zeer ter neergedrukt. Hij weet, dat hij zich tegenover haar aan groote onachtzaamheid heeft schuldig gemaakt.
Hij spreekt van zijn „verslagen hart," van zijne „treurige
ende swaermoedige gepeynsen," van zijn „reuckloosen yver,"
van „dese syne misdaedt," van zijne „onvoorsichtige dwase daedt," en van zijne „misslagen." Al deze
uitdrukkingen wettigen het vermoeden, dat hij wellicht nog
in hoogere mate de ontevredenheid van M a d a 1 e n a had verdiend. Zijn roekelooze lust om met vrienden feest te vieren
en uitstapjes naar Haarlem te maken, mocht ook eene begrafenis aanleiding zijn, konden hem misschien doen vergeten, dat hij aan M a d a 1 e n a beloofd had haar te bezoeken,
of naar de „gheveegde banen" te begeleiden.
In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat een uitstap naar
Haarlem altijd tot de meest uitgelezen vermaken van onzen
dichter behoorde. Reeds enkele jaren vroeger, toen hij naar
de hand dong der „seer verstandige weduwe N. N.",
had hij zich ook te verontschuldigen over een onverwachten
tocht naar Haarlem. Hij schrijft haar: „Doen ick nu te Haer„lem quam in die vrye blye tijd, soo heb ick soo gantsch
„onbedwongen met uytgelaten vryigheyt en broodt-droncken
„wangelatigheyt gewoelt en geraest en gesweet, het welck
„my inder waerheyt leet is, als ick de leelickheyt met reden
„gae' bedencken, maer wat is 't? de Sorgelooze Jeught be„denckt selden het eynde. Ick bidde u, duydt mijn groote
,,sottigheden met u gewoonelijcke wijsheyt ten beste." 1)
Zijne laatste brooddronkenheid, die hem de zoo hevig ge-

') „Nederduitsche Poemata",bL 631 (uitgaafder Werkenv. 1678).
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liefde M a d a 1 e n a deed vergeten en verwaarloozen, woog hem
zeer zwaar. Hij hoopt, dat zij met „hare gewoonelijcke wijsheyt," met hare „allervriendelijckste goedertierenheyt" zijne
dwaze daad zal vergeven. Hij klaagt bitter, dat hij haar gezelschap moot derven; hij wordt gekweld door „jalousye,"
als hij denkt aan den bruinen Brabander V a n d e r V o o r t;
hij vreest door hem „te verliesen het weynigh, dat (hij) aan
(haar) gewonnen" heeft. Hij hoopt, dat zij zal gevoelen „de
vriendelijcke kracht van de verkiesinge van den een voor den
anderen to beminnen," anders gezegd, hij vleit zich, dat M ad a lo n a aan hem de voorkeur zal geven boven V a n d e r
V o o r t, en verzoekt „eon kleyn letterken van genegene jonste."
Uit hetgeen nu volgt is op to maken, dat hij zulk eon
brief nimmer ontvangen heeft, dat na zijne herstelling —
wellicht vele weken later — M a d ale n a Amsterdam verlaten
had. Feitelijk is het ons bekend, dat zij den 27 Mei 1618 to
Dordrecht in ondertrouw verbonden word aan I s a a c W i 11 e m s z v an d e r V o o r t, en dat het huwelijk voltrokken
word den 18 Juni 1618 to Oud-Albias. Hot is juist in dit
tijdvak Januari tot Juni 1618, dat B rode r o haar gedurig
zijne verzen — boven medegedeeld — toezendt.
Hot ligt voor de hand to veronderstellen, dat M a d al e n a
na do gebeurtenissen van de laatste Decemberdagen den omgang met B r e d e r o afbrak, 't goon door zijne ziekte zeer
gemakkelijk word gemaakt. Reeds klaagde hij in zijn „Nieuw
Liedeken": „Ick moot met sangh vertalen," dat men hem
bij haar had belasterd, dat hij hare gunst verloren had. Hij
houdt niet op haar met verzen lastig to vallen, daar hij do
laatste : „0 o go n v 01 m a j e s t e it" naar Rome heeft geadresseerd. Het is hier de plaats dit dikwerf vermelde lied — in
handschrift teruggevonden door Mr. Dozy — in to lasschen:
„NIEU-LIEDEKEN,
Voys : Aenhoort het geclach, enz.
,,Oogen vol majesteijt
,,vol grootsche heerlijckheeden
,,hoe court dat ghy nu scheijt
,,van u eerwaerdigheijt
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,,en soete aerdigheijt
„laes, wat lichtvaerdicherjt
,,aenneemt dy sonder reden.
2 „Van waer court dit versmaen
,,voorwaer ic kant niet sinnen
,,noch geener wijs verstaen
,,de oorsaek van dit gaen
,,u quelt misschien een waen.
„soo ic a heb misdaen
„'t is met te veel to minnen.
3 „Die waen quelt u misschien
,,dat ic u soeck to vrijen
,,'k heb noeyt soo hoogh gesien
,,off ic wilt wel op wien
,,want die machtige Lien
,,die soecken to gebien
,,en dat can is niet lijen.
4 „Ick ben to groot van moot
,,om yemant jet te achten
,,om rijckdom off om goet
,,sot is hy die 't ooc doet
„ic Prijs u odd l Bloedt
„dat God'lijck is gevoet
,,met hemelsche gedachten.
5 „Daer ghy my vaeck met speest
,,als ick her quam verkeeren
„ootmoedich en Bevreest
,,voornamentlijck aldermeest
„om u geswinde geest
,,'k heb noyt soo stout geweest
,,dat ic u dorst begeeren.

,,Hoe souw ymant van staet
,,als ic dat dencken kunnen?
,,hy mocht door feyl van Raet
„off om sijn eygen Baet
„o Vrouwelijck Cieraet!
,,ic souw u soo veel quaet
,,om my niet meugen gunnen.
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,,Maer lieve oogjens Blij
„en heught u niet aen 't wencken
„en 't glueren van ter sij
„en 't loncken tegens mij
„soo vriendelijck als vrij
,,nochtans op Vrijerij
,,heb ick noeyt willen dencken.
„Ghy siet mijn lieffde in
,,met innerlijck medoogen
„ic ken dat ic Vriendin
,,U als mijn Ziel Bemin
„dock eer ic weer begin
„ghy sluyt my uit u sin
„en Bant my van u Oogen.
9 „0ogen ist die ic dan
„mijn hartwinning moet derven
„so Bid ic siet my an.
,,my d' alderdroeffste man
,,die oeyt moeder gewan
,,overmidts dat ic van
,,de Braeffste Biel moet swerven" 1).

Er is onderscheid tusschen den toon van dit lied en de
vorigen. Ook is er overeenkomst. Hij verwijt M a d ale n a,
dat zij zonder reden gelooft aan zijne „lichtvaerdicheyt." Reeds
elders had hij gewezen op een „geschil" tusschen hen beiden.
Z ij had hem zijne nalatigheid en brooddronkenheid kwalijk
genomen; h ij poogde zich te verdedigen. Dat Mad ale n a
Amsterdam verlaten had blijkt uit zijne woorden:
,,(ik kan) geener wijs verstaen
,,de oorsaeck van dit gaen." —
Als in de vorige verzen verzekert hij, dat hij niet zoekt te
v r ij e n, dat htj geen huweltjksaanzoek zal doen. Hij houdt
haar daarvoor te hoog geplaatst. Hij is nooit zoo stout geweest, haar tot zijne vrouw te begeeren. Toch verwijt hij
') Volgens het handschrift, door Mr. Dozy uitgegeven, gecopieerd
zonder leesteekens en met sommige betere lezingen dan het gedrukte
lied in „Groote Bron der Minnen", bl. 81.
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haar, dat zij hem met hare vriendelijke oogen heeft aangemoedigd, Hij berust — en dit is het nieuwe en eigenaardige
van doze verzen — hij berust in het denkbeeld, dat hij hare
hand nooit zal verwerven, maar smeekt haar met mededoogen op hem neer te zien,
„So Bid is siet my an
,,my d' allerdroefsten man
„die oeyt m o e d e r gewan"

klaagt hij..
Is het toeval, dat hij hier van „moeder" spreekt? Het tijdstip, waarop dit historisch gedicht werd geschreven, is het
midden van Juni 1618, na het huwelijk van M a d a 1 e n a. In
den titel van „M a d a m e" schijnt hij aan to geven, dat hij
kennis draagt van haar huwelijk, schoon hij er verder niet
van rept. Medio Juni 1618 was B r e d e r o nog maar twee
maanden van zijn sterfdag (23 Augustus 1618) verwijderd. Ik
acht het niet to gewaagd to gissen, dat op dit tijdstip de
invloed zijner moeder, Maryghe Gerbrandtsdochter,
zich stork doet gevoelen. Hoezeer die moeder haar wilden
zoon lief had, hoezeer zij zijn vroegen dood betreurde, is reeds
ruimschoots gebleken.
Hot gedicht: „0 o go n v o 1 m a j e s to y t" geeft duidelijk to
kennen, dat B r e d e r o voor zijne toekomst alleen aan eon
„L a s c i a t e o g n i s p e r a n z a" geloofde. Hij berust in zijn
lot; hij dreigt niet moor met den dood, hij ziet hem reeds
komen. Hij heeft „Venus oorlof gegeven" en ofrert „Gode het
wieroock van bekeering." Hij wil M a d a 10 n a alleen voor het
laatst verzekeren, dat hij haar „als zijne ziel bemint," dat,
heeft hij haar misdaan, hij dit deed door haar
,,te veel te minnen" ... .
dat hij nooit zoo stout is geweest eene zoo aanzienlijke jonkvrouw ten huwelijk to begeeren, hoewel hij haar met eon
weemoedigen glimlach verwijt, dat hare „lieve oogjens blij"
hem in den beginne „soo vriendelijck als vry" hadden toegelonkt.
Do twee laatste maanden van zijn leven schijnt hij geheel
onder den invloed zijner ouders to zijn; waarschijnlijk was

BEKEERING.

151

hij lijdend en poogde de liefde zijner moeder zijn Teed to verzachten. De woeste levenswijze in vroegere jaren, de pijnlijke
wroeging over eigen dwaasheid, de bittere teleurstelling door
M a d a le n a's huwelijk — dit alles knakte zijn levenslust voor
goed. Hij gaf het op. Starter, zijn tijdgenoot en vriend, is
van dezelfde mooning.
De beide laatste gedichten uit het „A end a c h t i g h Lied tb o e c k" geven doze stemming aan. Dat hij zeer ongesteld
en lijdend was, blijkt terstond uit den titel:
EEN SIECKENS KLAEGH-LIEDT" 1
,,Ghy Maeghden en Jongelingen/
„In stede van yet quaets/
,,So hoord mijn droevigh singen/
,,En geeft de reden plaets/
,,U spiegeld/ o mijn Maets!
,,Met Wien ick plach te swerven
„In grondeloos verderven/
,,Als woeste onverlaets."

Duidelijk geeft hij to kennen, dat hij zeer web weet, hoe
veel hij misdaan heeft in zijn kort leven. Maar alle dwaasheid is nu voorbij :
,,Wat mijn lief plach te schijnen/
„Is mijn nu doodlijck leyd
,,Mijn quelling eet met pynen
,,Mijn rif/ en ingeweydt;
,,Mijn ziel haer nu bereyd
,,Om d' aertsche vrolijkheyden
,,Te schiften en te scheyden
,,Wt al mijn sinlijckheyd.
„0 Mensch! wild aen mijn leeren
„Hoe dat die boosheyd shoot
,,Gods goedheyd K an v e r k e e r e n
„In rechte gramschap groot/
,, Lijn jammerlycke noot
„ p oet mij/ bedroefde Mensche
,,Soo menigh-male wensche
,,Na die verlanghde dood.
I) „Aendachtigh Liedt-Boeck", bl. 61, 62.
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„Ick verwacht met verlanghen/
„D e do o d/ die ellick vreest
,,Met schricken/ te o n t f a n g h e n.
,,Maer mijn benauwde geest;
,,Die voormaels heeft geweest
„Verheught in sotternyen/
„Verhoopt zich te verblyen
,,Nu dit mijn leven meest."

Dit is met eon „A end a oh ti g G e b e d t ," waarin hij zich
op zijn „God-salig sterven" beroept, de eigenlijke zwanezang
van onzen stervenden dichter.
En nu nog Bens de vraag, stierf B r e d e r o aan een gebroken hart? Neen, wanneer daarmee de romantische voorstelling gepaard wordt van eon teergevoelig jonkman, die gelijk
andere „a m e s i n c o m p r i s e s" zich eene teeing op het lijf
zucht, als N o v a ii s, of eon geweldig Bind aan zijn leven
maakt als Heinrich von Kleist. Ja, wanneer men bedenkt, dat de lichtzinnigste en opgeruimdste naturen tragische
oogenblikken van mistroostigheid te doorworstelen hebben,
die somtijds hun levenslust voor altijd knakken. B r e d e r o
had meegeleefd met het m e r r y 01 d Amsterdam van zijne
dagen, to veel meegeleefd, dapper op de bierbank der taveerne
en onverschrokken bij de roomers en fluiten ter Doelenzaal
en.... elders. Het ging hem, als zijne geestverwanten in
Engeland, als Greene, die aan eene indigestie van Rhijnschen wijn en haring stierf na eon leven van bandeloosheid;
als Marlowe, die worstelende met eon medeminnaar in zijn
eigen dolk viol; als M a s s i n g e r, die van gebrek in eon verwijderd dorp omkwam met goon ander grafschrift in de doodregisters dan: Philip M a s singer, „een vreemdeling".
B rode r o stierf aan velerlei indigestion -- in den beginne
van wijnen en bieren, ten siotte van hopelooze minnarijen
en verdwenen levenslust. Hij reikte op zijn doodbed de hand
over de eeuwen heen aan W o r d s w o r t h en fluisterde :
,,We poets in our youth begin in gladness
,,But thereof comes in the end despondency and madness."

BIJLAGE
tot het Eerste Boek.

Tot aanvulling van het gezegde op bl. 19-39 moge het
volgende strekken.
Mr. Ch. M. D o z y heeft in het Archief van ' Amsterdam
nieuwe feiten ontdekt, die hij met de meeste welwillendheid
to mijner beschikking stelde.
I. Omtrent de gegoedheid en de bezittingen van den schoenmaker Adriaen Cornelisz. in Bredero getuigen nog
enkele gegevens :
a. 30 Augustus 1600 wordt Adriaen Corn, in B r e d e r o
vermeld als crediteur van L a m b e r t B o w e r t.
b. 4 Januari 1606 worden Adriaen Corn. Brederoode
en R ij n w e r t S y m o n s genoemd als borgen voor N 001
Claesdr., weduwe van Franchoys van Gavez•sum.
c. 15 April 1610, Adriaen Corn. in Breeroo betaalt
aan Fr an s H e n r i c k s 0 e t g ens, oud-burgemeester, 44
gulden rente op eon erf, breed 11 roeden, buiten de Sint-Anthonispoort op 't Korte Raampad.
d. 31 Juli 1610, Adriaen Corn. Brederode stelt zich
met Bartholomeus Philipsz. borg voor mr. Jan Syb rand s z., gewezen pachter van de wollen-lakenen, voor de
voldoening van 11300 gulden.
(Zie bl. 29, waar de oude B red or o met denzelfden Jan
S y b ran d s z., chirurgijn, zich borgen stelden (1602) voor
Simon Jan Vechtersz.)
e. Juni 1633, Adriaen Corn. Brederode stelt zich
borg voor J e u r i a on B r u y n e n, pachter van den impost
van de wijnen.
Uit deze nieuwe gegevens blijkt, dat het reeds medegedeelde
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(bl. 19 — 39) ten voile bevestigd wordt, dat de schoenmaker
A d r i a e n C o r n e l i s z. zelfs een buitentuin of boomgaard
buiten de Sint•Anthonispoort op 't Korte Raampad bezat,
waarvoor hij huur betaalde aan den oud•burgemeester 0 e tg e n s. Vandaar, dat onze B r e d e r o in zijn „M o o r t j e" aan
Lambert, den vader van Ritsaert en Writsaert, doet
zeggen aan het slot van het laatste bedr}jf:

a. Gedoopt 24 Juli 1589 sane dochter S t ij n t j e, vader
Aryan Cornelis schoenmaker, moeder Mari Gerbrands,
getuige Machtelt Knoeckers.
b. Gedoopt 11 December 1590 sane dochter Stijn, vader
Adriaan Cornelisz., moeder Mary Gerbrands, getuige
Lijsbeth Cornelis.
C. GFedoopt 22 Augustus 1593, een zoon C o r n e l is , wader
Adriaan Cornelisz., moeder Mari Gerbrands, getuige
Lijsbert Cornelis.
d. GFedoopt 20 April 1599 eene dochter B e 1 y , wader
Adriaen Cornelis, moeder Marri Gerbrands, getuige
Anne Teunis.
Op grond dozer ontdekkingen volgt hier sane verbeterde en
vermeerderde Genealogie van Bredero's families

,,Dit is een groote vruecht voor mijn genegentheYt:
„Dat mijn Bogaert so dicht bij de stadt gheleghen leydt;
,,Verdrietet mij in hugs, ick wandel buiten stee
„Na 't Reguliers Hof'en
toe...."
]

II. De Doopboeken der Nienwe Kerk leeren nog de volgende feiten
CORNELIS ADRIAENSZ.
leeft nog 1581.

ootvader van B r e d e r o.
)

ADRIAEN CORNELISZ. i n B r e d e r o X MARRY GERBRANDS. - CORNELIS GERBRANDSZ.
Geb. Amsterdam 1559 — t 28 Juni 1646.
in d' 0 u d e C o s t"
X 31 October 1581 in de Nieuwe Kerk. —
1581 en 1594
Marry Gerbrands be avers in de
Oom van Bred ero
Nieuwe-Zijds-Kapel, 16 December 1619 laat
van moederszi'de.
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ADRIAEN CORNELIS IN BREDER 0 X YOOr de t w e e d e re1S AELTJE BARTELS
Van Tekelenburg.
Diemen, 11 September 1639.
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