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INLEIDING

Aan het einde der zestiende eeuw is het
resultaat van onzen revolutie-oorlog tegen Spanje
in hoofdzaak bereikt . Door het wijs beleid van
ߵldenbarneveld en den veroveringstocht van
Maurits is de staatseenheid der zeven vereenigde gewesten gevestigd
. De vrije ontwikkeling
van alle nieuwe krachten, die zich reeds voor
den oorlog hadden vertoond, die onder den
druk van den worstelstrijd waren gestaald, kon
een aanvang nemen
. Die krachten openbaarden
zich op ieder gebied, in handel en industrie,
wetenschap en politiek, kunst, wijsbegeerte en
filologie, Renaissance van den arbeid, van het
kapitaal, van de kunst door gansch WestEuropa, ook in Holland . De persoonlijkheid
dringt zich naar voren
. Het individu, dat door
klaarheid van inzicht, handigheid om van de
omstandigheden gebruik to maken, genialen aanleg uitmunt, zoekt zijn eigen wegen, weet zich
op to werken en zich een eigen plaats to veroveren . Er blijven richtingen en stroomingen,
zeker, er zijn groote vaste lijnen aan to geven,
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maar overal
openbaart zich de aparte aanleg
van het individu
; oneindig sterker dan in de
middeleeuwen, spreekt een eigen kijk op de
wereldsche zaken, eigen zieleleven
; de persoonlijke menschelijkheid uit zich in elken
arbeid van den geest
.
De knellende banden der gilden zijn reeds
lang verbroken
; de wereld is ontdekt ; de zeeen
liggen open voor wie durft
; de ondernemingsgeest heeft vrijheid van lieweging om door
noeste vlijt en energie zich in verre verte en
nabij een machtige positie to verwerven
. Voor
wie werken wilde, was er brood, ten minste in
Holland . Voor wie een header hoofd, stevige
handen en durf had, lag vaak een welvarende
toekomst open . De band met het Zuiden was
voor goed verbroken en tal van kloeke energieke mannen van daar hadden zich hier gevestigd om nieuwe wegen voor hun bestaan to
zoeken .
Bij den aanvang der zeventiende eeuw wordt
steeds meer Holland de toonaangever in de
Republiek en in Holland Amsterdam de zich
krachtig, fier ontwikkelende machtige wereldstad .
De voile, vaste glorietijd is nog niet bereikt,
als Breero er rondtrekt . Het is nog de jachtende
wording, het avontuurlijke zoeken en werken
aan den wonderlijken opbouw ; maar juist daardoor is overal krachtig leven en bedrijf, fel
speuren naar nieuwe mogelijkheden voor de
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winzucht, die geen rust kent, plotselinge omkeer van fortuin, tegenstelling van kleur, verblindende wisseling van licht en schaduw, een
bonte mengeling van berooiden en met schatten
gezegenden, van ruwen overmoed en geslagenheid, die zich aanzet tot herstel, toevloed van
vreemde elementen, geschuwd en veracht, maar
vaak zich ten slotte een vaste plaats veroverend,
levendige kleurrijke romantiek gansch het bestaan . Vrome Christelijke zin trachtte wijding to
geven aan den wilden drang om er zich boven
op to werken ; het starre Stoicisme, dat de
humanisten geleerd hadden, gaf steun aan de
stoere mannelijkheid, waarmede de wisselingen
der kansen werden gedragen .
Uit dit ,worstelperk" ontwikkelde zich onze
groote zeventiende-eeuwscheRenaissance-kunst,
onze bouw- en beeldhouwkunst, onze litteratuur,
onze schilderkunst, die eerder dan hare zusteren
geheel zich zelf werd, zich van vreemde invioeden zuiverde
; terwiji dewetenschap aanvankelijk
vooral in het rustige Leiden opgroeide en wat
de filologie aangaat in haar Lipsiussen, Scaligers
en Heinsiussen den modedwang der uiterlijke
Renaissance krachtig versterkte en ook op de
Amsterdamsche kunst in haar voile zwaarte
deed gevoeien
.
Gelijk zoo goed als heel onze middeleeuwsche
letterkundige kunst komt ook de Renaissance
tot ons door Frankrijk, langs de lijn Van der
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Noot, Van Mander, Van Hout . Van der Noot,
de Zuid-Nederlander, die de theorie van
Ronsard en Du Bellay door zijn natuurlijke
begaafdheid het eerst voor de Nederlanden
in schoone, welluidende practijk omzette . Van
Mander, die, meer rechtstreeks voortkomende uit
de naar Fransch model gevormde rederijkerskamers van het zuiden, in volle volheid de uiterlijke Renaissance-tooi der klassieke mythologie
schonk aan zijn rijmende broederen in de kunst .
Van Hout, die beter dan alle anderen het
streven der Fransche Renaissance had begrepen
en voor Holland geformuleerd
.
En daarnaast loopt de humanistische lijn,
verwant aan Montaigne, de wijsheid der Stoa
spruitend uit Cicero en anderen . Coornhert in rijk,
krachtig beeldend proza, geschoold bij de ߵuden,
maar toch van echt Hollandschen oorsprong
.
Spieghel in ruige, knoestige, innig kerngezonde
verskunst, kunst als hard, verwrongen eikenhout . Roemer Visscher, levend in de wisselende
kansen van den handel van het opbloeiend
Amsterdam, speelsch en luchtig, maathoudend
in alles gelijk zijn humanistische vrienden, behalve in het vrijen, Roemer de eenvoudige,
natuurlijke, zonder eenige pretentie, toch
een geboren dichter en bovendien zoo goed
thuis in zijn klassieke en Fransche schrijvers
.
Zoo was de Renaissance tot ons gekomen .
En in die jaren trok de jonge Hooft naar Italic,
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in zijn jeugd gevormd in de school der wijsheid
en schoonheid van de ߵuden, vol van Renaissance-theorieen. In Frankrijk en Italic kwam hij
midden in den milden, rijken bloei der Renaissance, in een weelde van schoonheidsverheerlijking in alle vormen, in een leven van weidsche
passion en ruime persoonlijke vrijheid voor de hoogere geesten, een kunstleven, waar twee eeuwen
vroeger Dirk ߵotter schichtig en onverschillig
tusschen door was gewandeld . Maar Hooft had
de rijpheid, de rijkddm van talenten, de bereidheid des geestes om direct door dat alles to
worden aangegrepen, er geheel door to worden
hervormd, en, teruggekomen, zijn yolk de zuivere,
stralende Renaissance-kunst to schenken, de voorname, hoog staande boven het begrip der massa,
die er slechts lokkende aanrakingspunten in vond
beneden de eigenlijke schoonheidsschittering .
Die scheppingstijd van den Renaissance-dichter Hooft valt samen met het dichterschap van
Breero . Na diens dood wordt Hooft steeds
meer de strakke, voorname historieschrijver
.
Maar tijdens zijn dichterschap naast Breero
heeft hij harmonisch in zich weten to vereenigen
de statigheid der klassieken, de luchtige gracie
en hoffelijken zwier van het moderne Italic van
zijn tijd en de fantastische romantiek van het
woelende, jagende Amsterdam zijner dagen .
Vondel is tijdens het leven van Breero in zijn
eerste opkomst met zijn Fransch-Bijbelsche kunst,
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ook hij later in zijn Virgiliaansch-Grieksche
sfeer de zuivere Renaissance-dichter, die willig
vormen en wetten aanvaardt, maar door zijn
machtig genie de heerscher blijft boven alien
.
vormendienst
Het werk van Cats en Huygens komt eerst
na den dood van Breero
.
De Renaissance heeft den afstand tusschen
yolk en kunst steeds grooter gemaakt . Maar dit
is immers niet meer dan natuurlijk en vanzelf
sprekend. Dit zal met elke kunst gebeuren, die
in diepte en wijdte zich tot zijn voile ruime
ontwikkeling voelt komen
. Maakt men er
Beethoven een verwijt van, dat hij niet door
Jan en alleman maar direct wordt verstaan?
Romanisme en klassicisme hebben daar geen
schuld aan, zoolang het kunstenaars als Hooft
en Vondel geldt . En wie meer dan oppervlakkig
vermaak en verstrooiing zoekt in kunst, moet
zelf onbewust kunstenaar zijn, moet zelf heel
wat gewerkt en gedacht hebben . Dit geldt voor
.
alle kunst, ook voor de zoogenaamde volkskunst
In de eerste jeugd van Breero, als Spieghel
en Roemer Visscher nog in hun kracht zijn,
beleeft de ߵude Kamer, de Egelantier In Liefde
. Van haar gaat
Bloeiende nog dagen van bloei
door Spieghel en zijn vrienden de drang uit
naar zuiverheid, geordendheid, recht begrip van
de moedertaal, een Renaissance-streven, aan.
sluitend bij dat van de ߵlߵade in Frankrijk
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Maar dit is eigenlijk wel haar laatste glorie .
Steeds meer werd zij een plaats van lustig en
spannend vermaak voor de naar geld zwoegende
menigte . Men zocht fantastische vertooningen,
drukte en gewoel, uitspanning en jolijt, geen
zuivere, echte kunst
. Zooals de ߵ .W.ers onzer
dagen stroomen naar de cinema's en tingeltangels, zoo stroomde het Amsterdam van den
17de eeuw naar de spelen van
aanvang der
Rodenburg. Men wilde kijken en zocht grillige,
spannende vertooningen
.
Zoo is het to verklaren, dat de Engelsche
tooneelisten, die van 1585 tot 1613 ons land
bereisden, succes hadden . De meerderheid verstond hen niet, maar dat was minder ; men
wilde griezelige of vroolijke kijkspulletjes en
dat vond men op het Engelsche tooneel
. En al
spoedig ging de Amsterdamsche kamer in then
geest werken .
Hooft, de jonge Breero (sedert 1613 lid der
Kamer) en Coster, die kunst zochten, konden
de onnutten en ongebondenen" in de Kamer
geen baas blijven en hoopten vergeefs den boel
to zuiveren
. De romantische spelen en de
kluchten van Breero mochten bijval vinden,
onder leiding van Rodenburg werden de andere
elementen to sterk .
Waerom het Eglentiertjen ach 1
Niet bfoeyt ghelyck het voormaels plach?
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Is vrundt, u vriendelijcke vrage
:
De meeste manghel die ick weet,
Dat is : dat elck zyn plicht vergeet
Want niemant wil den ander dragen. - Daer d'overheyt niet wel en staet
En d'ongheregheltheyt toe-gaat.
Van benghels woest en grootse ghecken,
Daer ellick voert het hooghste woord,
Daer niemant doet als hij behoort,
Daer moet het al ten quade strecken .
klaagt Breero aan zijn vriend Jan Jacobsz
.
Visscher . En in 1615 laat hij nogmaals, in
statiger vorm een aanklacht en vermaan door
Rethorica tot de Kamer richten
Waar is den Gulden-Eeuw of Golden-Tijdt
ghevaren,
Die op dees Camer bracht veel Mannen die
hier waren
Gheboren van 't Gheluck tot Heerlijckheyts en
giants,
Tot Heerschappy vol macht en volheyt des
verstants,
Die met Wijsheyt en Kunst't Ghebiedt loff'lijck
bestierde,
En Staatwaardich den staat met haar persoon
vercierde ? - Siet den verwaanden Geck, siet daer den holle
Ton
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Een Lantaarn sonder licht, een ߵrinsche van
de Dooren,
Hadden mijn volck to slecht tot een Heerscher
verkooren .
Het heeft niet mogen baten . Rodenburg, die
door zijn stukken naar Engelsche, Spaansche
en Italiaansche modellen het grove publiek wist
in to palmen met aanvankelijk verwarrende
verwikkelingen, die zich ten slotte verrassend
oplosten, zijn toevallige incidenten, zijn vermommingen en tweegevechten, zijn bombastische
romantiek, bleef de baas in de oude Kamer .
Daar tegenover
kwam Breero met zyn
romantiek, die ook hij in zich zelf voelde
branden, maar toch zoo anders zoo veel nobeler
wilde, hij, de eenvoudige jongen, die in zijn
jolige openheid en naIefheid het leven zoo
anders in de natuurlijke realistische romantiek
zag, al mislukten die eerste romantische pogingen
ten deele, omdat zijn groote kracht lag op een
gansch ander gebied . Hij vraagt in de Voorreden van zijn Griane met eenige satirieke
bitterheid in de richting van Rodenburg's werk
:
„Is hier niet kunstelijck ghereden-kavelt, noch
van onsienlijcke of twijfelachtighe dinghen sinnelijck gevernufteliseert, dat suit ghij-lieden,
die neffens u over-natuurlijck verstandt, de
Boeken en gheleertheyt der uytlandtsche volcken
to voordeel hebt, om mijn eenvoudicheyt en
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alleen Amstelredamsche Taal verschoonen
. Ghy
goedighe Gooden van Mannen 1 die in u groote
Rymen de Vrouwen, Dienst-meysjens, ja, stalknechts doet philosopheren van overtreffelycke
verholentheden, hetsy vande beweginghe der
sterren ofte vande driften des Hemels, oft vande
grootheydt der Sonne oft andere schier onuytdenckelycke saken, dat ick doch meer voor
een bewijs van uwe wetenschap acht, als voor
een eygenschap in die slach van Menschen
.
Ick hebbe door mijn slechtheyt een Boer boerachtigh doen spreecken en meer de ghewoonte
. Heb ick hier inne misvan de kunst gevolght
."
ghetast, wilt mij die faalgrepen vergeven
Midden in heel dit wakkere, fleurige kunstieven
staat Breero in zijn volle natuurlijkheid, zijn
pure zuiverheid van geniale Amsterdamsche
jongen, die opgroeit onder het yolk, die zijn
yolk en zijn stad Amsterdam hartstochtelijk
liefheeft, die in zijn omgang met de groote
geesten van zijn tijd wel eens enkele malen in
den blinde zoekt en tast naar wat hem de
praal leek van het Renaissance-dichterschap,
maar toch altijd blijft de zuivere rasartiest,
die, naar het eigenlijke ideaal der Renaissance,
voortbrengt kunst door innerlijke kracht aan die
der ߵuden gelijkwaardig, zonder uiterlijke navolging .
Men heeft onze middeleeuwsche kunst trachten
to overzien en begrijpen door haar in to deelen
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naar de standen : geestelijkheid, adel en burgerij
en die indeeling laten vervallen bij de Renaissance, als de persoonlijkheid van den dichter
sterker naar voren treedt .
Doch ook tang na de Renaissance, tot op
onzen tijd toe zien we in al die persoonlijkheden als vanzelf nog weer een groepeering
ontstaan, die ons herinnert aan de oude standen .
Dit wil zeggen, dat het eigenaardige in de
kunstenaars niet meer door hun maatschappelijken stand wordt bepaald ; maar de vanzelf
sprekende houding, die hun geest, hun schoonheidsdrang onder den invloed van hun persoonlijkheid aanneemt tegenover de verschijnselen
van het leven, is van then aard, dat we nog
altijd van geestelijke poezie, ridderpoezie en
burgerlijke kunst kunnen spreken .
ߵf is de eenvoudige kousenkoopman Vondel
niet de krachtig stijgende voortzetting van de
kunst van Hadewych en Ruusbroec, zweeft
zijn geest niet om de mysterien van het Allerhoogste? Leeft in de verfijnde, aristocratische
kunst van Hooft niet de nobele ridderlijke
eeredienst voort der menestreelen en troubadours, die hier reeds in de middeleeuwen in het
werk van Dirc ߵotter vander Loo een overgang
vond van de noblesse d'epee naar de noblesse
de robe?
En zoo leven in Breero's werk de elementen
van de kunst van Maerlant, van de dichters

16

GERBRAND ADRIAENSZ. BREDERߵ .

van onzen Reinaert en van de middeleeuwsche
boerden en kluchten, van onze liederendichters
.
Bij hem is de liefde voor de voile rouwe
realiteit van het leven, de machtige drang en
de rijke gave het ons uit to beelden en er zijn
eigen ziel in to leggen, er vaak een zoet
romantisch waas omheen to doen zweven
.
Maerlant is niet de mindere van Ruusbroec
of Diederic van Assenede
. Ze zijn drie groote
gelijkwaardigen, wier geest slechts in verschillende houding tegenover het leven slaat
.
Zoo is ook Breero de gelijkwaardige van Vondel
en Hooft Lucifer, Granida en de Spaansche
Brabander zijn de Chierheit, de Floris en de
Wapene Martijn der l7de eeuw, met then verstande dat Maerlant meer beredeneerd zijn
levensvisie geeft
. En zoo vinden we heel onze
litteratuur door deze drie groepen weer terug,
hoe weinig scherp de grenslijnen ook soms to
trekken zijn . Luyken, ߵoot en Wolff-Deken zijn
het voor de
18de, Da Costa-Thym, Vosmaer en
Hildebrand voor het midden der
l9de, Gezelle,
Boutens en De Meester voor den aanvang der
20ste eeuw . Telkens dezelfde verhoudingen in
verschijningsvormen gewijzigd naar de maatschappelijke toestanden .

BREERߵ'S LEVEN

Gerbrand Adriaensz . Brederode is geboren op
16 Maart 1585 des voormiddags tusschen negen
en tien uur, vermoedelijk i n De Nes to Amsterdam
.
De Nes was toen een der voornaamste wijken
van de stad . De aanzienlijkste burgers woonden
daar en in de Warmoesstraat, de Kalverstraat
en op den Nieuwendijk . De Heeren- en Keizersgrachten bestonden nog niet . Een der voornaamste hotels van de stad stond in De Nes
en werd gehouden door de deftige Elisabeth
Bas, wier portret lang aan Rembrandt is toegeschreven . Haar man, Jochem Swartenhondt,
was admiraal . ߵok de ߵud-gouverneur-generaal
van Ned . Indict Laurens Reael woonde in De Nes .
Toen Amsterdam in 1578 geus geworden was,
had men de Sint ߵieterskerk in De Nes tot
vleeschhal ingericht
; het kerkhof was tot vogel-,
warmoes- en wortelmarkt gemaakt ; achter de
hal was een overdekte markt gebouwd
. De
vischmarkt op den Middendam en het Damrak
sloot zich hierbij aan . Boven de vroegere kerk
had men een vergaderzaal gebouwd voor
2

18

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

de broeders der Kamer In Liefde Bloeiende.
Naast deze in vleeschhal veranderde kerk
heeft Breero's vader Aeryaen Corneliszoon in
December 1586 een huffs gekocht en er bestaat
een sterk vermoeden, dat hij dit huis toen reeds
in huur bewoonde en dat dus onze dichter ook
in dit huis geboren is, In 1602 betrekt de familie
een nieuwgekocht huis op de ߵude-ZijdsVoorburgwal bij de Varkenssluis, tusschen de
Halsteeg (nu Damstraat) en de Steenhouwerssteeg, het derde huis van de Damstraat af
.
Aan het huis in De Nes hing het beeld van
een der heeren van Brederode uit of was als
. Daaraan dankt
gevelsteen in het huis gemetseld
Breero zijn naam ; in officieele stukken wordt
de familie ook bijna steeds in Brederode"
genoemd ; Gerbrand zelf noemt zich soms als
auteur van zijn stukken ,Gerbrant Adriaensz
in Bredero ."
In bet kleurrijke drukke gewoel van markthallen en rederijkerskunst heeft Gerbrand de eerste
zeventien jaar van zijn kort leven doorgebracht
.
Hier moeten zijn liefde voor de realiteit en zijn
drang tot kunstenaarschap zijn ontwaakt ; bier
kon hij reeds vroeg de stof opdoen voor zijn
beroemde schildering van Amsterdams markten
en hallen in het Moortje .
Breero's vader Adriaen Corneliszoon was
schoenmaker ; op 31 ߵctober 1581 was hij gehuwd met Marry Gerbrands ; beiden stamden

De beide Vleeschhallen met de Vogelmarkt en het woonhuis van
de oude Bredero . Op de hoek van de St . Pietersteeg in De Nes
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uit gegoede poortersfamilies van Amsterdam
.
De vader had liefhebberij in de schilderkunst
en noteerde familiegebeurtenissen in een Hollandsche vertaling van Titus Livius
; daaruit
wil men besluiten, dat hij een man was van
eenige ontwikkeling en niet ontbloot van eenige
geestelijke beschaving
. Sedert 1619 weduwnaar,
hertrouwde hij op zijn 80ste jaar met zijn bijzit,
waarbij hij toen een dertienjarigen zoon had,
wat bewijst, dat hij niet iemand was van bepaald
strenge zeden .
Hij was een ondernemend man, die zijn geld
in huizen belegde en daarmee vermoedelijk
goede zaken deed in een stad, die zich voortdurend uitbreidde . Bovendien was hij pachter
van imposten op wijn en brandewijn
. Hij was
iemand, die meeleefde in het drukke handelsleven zijner stad
; hij behoorde tot de notabelen
en werd gekozen tot officier der handboogschutters . Bij zijn dood liet hij ruim f 15.000
na en nog al wat zilverwerk
; aan zijn kleinkinderen vermaakte hij vier schilderijen van de
hand van zijn overleden zoon Gerbrand
.
Behalve het reeds vermelde felt van den
vader zijn er nog een paar, die doen vermoeden,
dat er een vrij losse toon geheerscht heeft in
.
het gezin van den schoenmaker in Bredero
Gerbrand's oudste zuster, Hillegond (geb . 1584)
geraakte op haar 31ste jaar in een proces met
den bekenden schilder ߵieter Lastman, den
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leermeester van Rembrandt
. Het is tot heden
niet gelukt veel licht over dit geding to verspreiden. De zaak schijnt geschikt to zijn,
maar wij, in onze ergdenkendheid, vermoeden
.
al gauw lets van verbreking van trouwbelofte
Een feit is het, dat Hillegond op haar 36ste
jaar trouwde ver beneden haar stand met Jan
van Tongerloo, een slijter
.
Een andere zuster, Stijntje (geb . vermoedelijk
1590) had ook al een ongelukje op de dwaalpaadjes in den hof der liefde . Haar vader vermaakte in 1646 f 200 aan zijn, kleindochter
Jannetje ߵieters, een ,overwonnen bastaard"
van deze dochter, „geteeld bij een getrouwd
man" . Toch is Stijntje zelve later ook nog getrouwd. Zonder dergelijke dingen goed to willen
praten, moeten we toch wel bedenken, dat de
zeden van voor
300 jaar geheel verschilden
van de onze en er toen heel wat meer mogelijk was zonder ernstig aanstoot to wekken .
Wat men van dergelijke ,,lichtzinnigheden"
ook denken moet, Gerbrand schrijft aan een
rustige, blijgeestige en zeer verstandige weduwe
,,ߵf ick schoon somtyts coom bij de lieden soo
is nochtans de ontsach van mijn ߵuderen soo
groot, dat ick mijn gantsch binnens-huys moet
myden van alle lichtvaerdicheyt
." En op zijn
32ste jaar vertelt hij aan een andere geliefde,
dat zijn ouders ongerust zijn geweest bij zijn
vermits sy aen my niet en sijn geuitblijven,
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went uyt to trekken sonder voorweten van haer
lieden ."
Het blijft altijd onzeker welke waarde we
aan dergelijke betuigingen mogen hechten in
brieven, waarin hij er belang bij had een indruk
van ernst en ingetogenheid to maken
. Immers
in dienzelfden brief aan de verstandige weduwe
doet hij bekentenissen aangaande de ,gantsch
onbedwongenheid" en de ,uytgelaten vryicheyt
en brootdronken wangelaticheyt", waarmee hij
,,ghewoelt, geraest en ghesweet" heeft op een
tochtje naar Haarlem . Heel deze passus bewijst,
dat de weduwe weerga's goed wilt, dat meneer
nog al eens uit den band sprong . En als we
onder ߵtje Dickmuyl uit den Spaanschen
Brabander werkelijk Breero zelf mogen zien,
dan hooren we hem daar verklaren, dat hij in
,,kroegen en tavarens zijn leven miest versleten
heeft." Naast de luchtige uitgelatenheid, de vlotte
levensvreugd, then hem zeer stellig nog al eens
den breeden weg zullen opgejaagd hebben, is
er door heel zijn werk en zijn leven een
nederig zich buigen voor Gods grootheid en
goedheid, een drang naar zuiverheid van leven
en reinheid van ziel . Er gaat een toon van ernst
en vroomheid door zijn leven
. Streng Calvinistisch
is hij niet, maar er leeft een nateve godvrucht in zijn
hart .
Leert mij (o Godt) mijn booze lust
Bestrijen en verwinnen
.
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Gheeft my inden gemoede rust,
En Christelijcke sinnen,
Die noch de wereld, noch haer vreughd,
Maer die d'oprechte ware deughd
ߵneindelijck beminnen .
En elders :
Gedenk myn ziel uws scheppers krachtich,
Die al wat is eerst schiep uyt niet,
En door zyn woord als noch gebiet,
Troost u in hem, by sal waerachtich
U zijn gedachtich .
Dezen godvruchtigen ernst dankte het gezin
Bredero vermoedelijk vooral aan de moeder,
Marrytje Gerbrants, die de dichter eenige malen
in zijn werk met eerbied en liefde gedenkt . _
Gerbrandt is op het Groot-school der ߵude
Zijde geweest ; daar werd onderwijs gegeven
in Latyn, Grieksch, Nederlandsch en Fransch
„mitsgaders om wet to leeren schrijven, cijferen
en reeckenen." Van de klassieke talen schijnt hij
daar niets to hebben geleerd ; later noemt hij
zich ,een slechte (eenvoudigen) Amsteldammer,
die maer en weynich kints-schoolfrans in 't hoofd
rammelde", in ieder geval toch zooveel, dat hij
een toonbaar sonnet in het Fransch schrijven
kon en behoorlijk uit het Fransch kon vertalen
.
Zijn Nederlandsch zal hij, buiten wat schoolgrammatica, wet van het leven geleerd hebben
.

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

23

Zijn lichamelijke ontwikkeling zal hij wel to
danken hebben gehad aan de sport dier dagen,
bet kolven en kegelen in de taveernen, zijne
oefeningen met hand- en voetboog en musket
in de schuttersdoelen . Schermen leerde hij van
zekeren Tibout, waarschijnlijk stadsschermmeester . Hij wijdt aan dezen beer een gedicht,
waarin hij diens onderwijs roemt :
ߵ loffelijcke kunst, waarin dat men beschout
De ongewisheyt daar wij hebben in vertrout
.
Hoe dom was ons verstant 1 hoe kranck was
Ions vermoghen!
Wt welcken blintheyt heeft u wijsheyt ons
[getoghen .
Aanvankelijk is Breero opgeleid tot schilder
.
Hij werkte op bet atelier van Francesco Badens,
die zich op een kunstreis in Italic tot Renaissance-schilder had gevormd en om zijn zachtheid van toon, zijn romantische mythologische
voorstellingen in Italiaansche landschappen in
Amsterdam bekend stond als ,de Italiaansche
schilder".
Van Breero's schilderwerk is, voor zoover we
weten, niets overgebleven
. Hij moet in bet
genre van Badens gewerkt hebben
. Dit doen
ons de Bijbelsche en mythologische sujetten
vermoeden van de vier schilderijtjes, die zijn
vader, zooals we reeds zagen, bij testament
naliet, nl . David en Bathseba, David en Abigael,
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ߵiramus en Thisbe en een Fortuin . Hij verklaart ergens, dat de schilderkunst hem tot soet
ghewin" roept . Hij schijnt het dus in zijn tijd
tot eenigen naam op dit gebied gebracht to
hebben . Allicht is de omgeving van een schildersatelier ook van invloed geweest op de ontwaking
en vorming van zijn litteraire talenten
.
In 1613 viel hem een hooge onderscheiding
to beurt ; hij werd gekozen tot vaandrig van
de schutterij . Alleen jongelui van goeden huize,
to goeder naam en faam bekend, werden tot
deze waardigheid verkozen
. ߵfficieren en vaandrigs vormden een kring, waarin ,wevers noch
snijers" werden toegelaten . In een bekend liedje
uit zijn Boertigh liedboek schildert de dichter
een der luidruchtige feesten van het officierencorps, waar men hield van een duitschen dronk
.
:
E ߵns vaenderigh" beet het daar
ߵns vaenderigh is dol ghenoegh,
Die in de kan soo slooft,
Drie, vier daghen over een boegh,
'k Haddet schier niet ghelooft .
Daer by soo trots wil an de kan,
Hij vat die met zijn tanden an
En houter oock zijn handen van
En slingerts' over 't hoofd
.
Breero stelde het op hoogen prijs, dat hij „de
princen vaan hier loffelijck mocht voeren"
.
Zijn verkiezing schijnt zelfs eenigszins de ge-

~V Z~
/

.~ S e

Z4[

a

Eigenhandig geschreven gedicht van Bredero aan MadalenaStockmans
Uit de papieren van ߵieter de la Const

CQL

w t.. vr4444

W c~
•

w

y

w

~uuK,Ij

Sam {

y;,;w",,,, Z

~?

~4Q

{r

v ,

p

`~

w-c

.

~ va"

ti.- .-weA

444 Kr "44 . "~,

r)

a

(/.

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ.

25

moederen in beweging to hebben gebracht en
aanvankelijk schijnt hij, in zijn meer voorkomend
gebrek aan kordaatheid en doortastendheid in
alle levensomstandigheden, geaarzeld to hebben,
of hij het ambt wel zou aanvaarden of zou
blijven bekleeden
. Maar tenslotte roept hij, over
zichzelf triumfeerend uit
't Is sotte flauwigheid ; van bloodheyd werdmen
[boers .
Recht op dijn eerlijck hoofd, al mochtet yemand
[laacken ;
Wie kan 't Jan-alleman doch recht to passe
[maacken?
Hoewel Breero in hoffelijken ernst de hulde
van zijn dichterlijk ontwaken legt aan de voeten
van een vrouw, die gedurende de beste jaren
van zijn leven zijn hart in vier en vlam zette,
van de goudlokkige Margriete, wie hij toezingt
:
Margriete Lief! ghy hebt myn bly geestigh gedacht
En 't eerste glinstrend vier in myne ziel gebracht,
Myn lieffelijcke pijn, myn onverbloemde gunsten
.
Ghy hebt mijn eerste zangh en myn verliefde
klacht,
Het welck schildert of de groote Min zijn kracht,
En om u dienst to doen so leer ick vrye kunsten,
geloof ik toch, dat we beter doen geloof to slaan
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aan de bekentenis in proza, die aan zijn Rodderick
ende Alphonsus, uitgegeven in 1616, vooraf gaat
:
,,So verscheyden (waarde Leser) als alle Menschen verschelen inde wterlijcke gedaante des
aanschijns en des lichaams, alsoo verschillen
sy oock innerlijck inde ghemoeden en sinlijckheden : Dat dit waar is blijckt klaarlijck aan de
sonderlinghe veranderinghe der ghenegentheden,
een yeg'lijck heeftet zijne ; daar hij natuurlijck
toe ghetrocken en bewoghen is . Ick en ben
niet van sin u bier to vertellen de besonderheden van dien, maar wel, dat ick u vrymoedigh
wit belyden, dat ick van mijn kindtsche beenen
of boven alle andere soete Tijtkortinghe de
lieffelijcke ߵoesye hebbe verkoren, ende alle'tzins
alsulcke Ghesellen ghesocht en bemindt, die
my hier in ghelijck waren, om met haar in plaats
van andere ongheoorloftheden to onderhandelen,
waar in ick waarlijck zoo gheluckigh ben gheweest, dat ick tot tegenwoordigh toe der bester
gheselschappe hebbe ghenoten, so wel van
kunstigh en sinrijck rymen, als van treffl'yckheydt
van staat ."
Inderdaad Breero was wel natuurlijk getrokken
en bewogen ; hij was een geboren dichter, en
de zwierige Rubens-schoonheid van Margriete
heeft hem enkel maar meer bewust van zijn
gave kunnen maken, heeft zijn liefde-liederen
.
in blijde verheerliiking doen opbruisen
En wat de omgang met treffelijke gezellen

28

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

aangaat, daartoe zal zijn opneming tot lid van
de Kamer In Liefde Bloeiende in 1613 (ofschoon
zijn werk er reeds sedert 1611 met succes werd
opgevoerd) veel hebben bijgedragen
. Deze zal
hem voorgoed toegang hebben verleend tot den
kring van Roemer Visscher
. Zoo werd hij ook
vrij intiem met Hooft en Coster
.
De Rodderick is opgedragen aan Hugo de
Groot en in die opdracht maakt hij met zekeren
ophef gewag van de Latinisten Daniel Heinsius
en ߵetrus Scriverius als zijne vrienden
. ߵp een
Amsterdamsche bruiloft had hij met De Groot
kennis gemaakt, een bewijs, dat hij tot de
aanzienlijke kringen toegang had .
Teekenend voor den leuk-nateven toon van
Breero is alweer een briefje aan zijn ,Heer en
de vrundt" Hooft, waar hij van die roemruchte
kennismaking spreekt : „Ick hebbe, waerde
Heere, dese Sondagh ende Maendag tot de
Fabricks ter bruiloft gheweest, alwaer ick hebbe
met blydschap gezien ende vrymoedelijck
mondelingh ghesproocken met den wel gheleerden en de seergheachte Grootius, ߵensionaris
van Rotterdam
. ߵnder anderen gevielt, dat wij
van u, mijn Heere, oock quamen to spreecken,
vermits de lustige Man my na u gesontheyt
ende welvaren vraeghde, waer op ick hem hebbe
ghedient na mijn kennisse . Hem voorder seggende, dat Muyden van Amsterdam maer twee
mylen gelegen was, en oft hem gheliefde dat
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wij u 't samen eens wilde komen versoecken,
het welcke by wel goet vondt ende dat by
niet afslaen wilde . Zoo ick my hier in to buyten
hebbe ghegaen, myn Heere sal my daer in
verschoonen (vermidts ick niet en twyfelde of
ick soude u daer een aengenaeme dienst mede
ghedaen hebben) en my verwittigen, of ick sal
aenhouden ende comen met hem over, dan of
ick het stilletjes wil laten sloeren ende blyven
't Amsterdam, van waer ick u hartelijck groet
."
De intieme omgang met al deze klassiek gevormde dichters, die hun Hollandsch werk
richtten naar Latynsche of Italiaansche modellen
of geheel in de Latynsche poezie opgingen en
leefden in de sfeer der Romeinsch-Grieksche
goden- en mythen-wereld, of ze erin geboren
waren, heeft Breero wel sterk doen voelen zijn
gemis aan een opleiding, die ver boven zijn
,,kints-school-frans" uitging . We kunnen ons dan
ook best verklaren, dat hij vooral in den aanvang van zijn dichterschap zijn uiterste best
heeft gedaan om met allerlei valsche lapmiddelen
de ontbrekende banen in zijn dichtertuniek aan
to vullen en gestudeerd heeft in Fransche en
Hollandsche boeken wat hij kon, om ten minste
een beetje to kunnen meepraten, als hij zich
.
tusschen zijn klassieke vrienden beyond
Vooral in zijn bruiloftsdichten komen de
onmisbare goden en godinnen op de proppen .
De toespraak van „Apollo den Voorsangher
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der Musen tot de Nederlandsche Jonckheydt",
voor zijn Groot Liedt-boek heeft hij uit de
tweede hand naar ߵvidius
1) bewerkt. Zoo
bewerkte hij zijn ,Vaersen op de Sinne-beelden
van Horatius" . Zijn sentimenteele brief aan zijn
vriend Charles Quina zit volgepropt met exempelen en wijzigheden uit de ߵuden . Hoe betreurt hij zijn gemis aan de kennis van het
Latijn in de inleiding tot zijn vertaling van
Terentius' Eunuchus .
Hij mag dan soms van de wijs gebracht zijn
door zijn omgang met zijn renaissancistische
vrienden, al die offeranden aan de mode van den
dag staan toch eigenlijk geheel buiten den
levenden Breero
; 't zijn allemaal aardigheidjes
.
en tierelantijntjes, die van buiten zijn opgeplakt
Hooft leeft geheel in de gevaarlijke elementen,
die de eerste Renaissance in een dooden vormendienst verstarren zullen
. ߵm hem in zijn zuivere
sublieme schoonheid volledig to waardeeren en
to genieten, moet men kunsthistorie gestudeerd
hebben, moet men ߵetrarca, Ronsard, Du Bellay
grondig kennen en hun beteekenis weten to
bepalen voor de algemeene West-Europeesche
cultuur, men moet in Castiglione's Cortigiano
hebben gebladerd .
Bij Vondel en Breero kan men dergelijke
') Dr. W. E. J. Kuiper to Hilversum was zoo welwillend mij hierop opmerkzaam to maken . Zie ߵvidius,
Metam. 11, 25 vlg .
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geleerdheid missen . Beiden spreken wel eens
met ophef van hun pogingen om klassiek
to zijn. Zij sieren hun woning met romeinsche
guirlandes en zetten een bekranste Apollobuste boven de deur, alles to goeder trouw
.
Maar wij weten wel beter ; hoog boven al deze
soms lang niet onbevallige maskerade staat vrij
en zuiver de eerlijke dichter, die zich geeft in
zijn genialen drang naar eigen persoonlijke
schoonheid ; boven al het gewilde troont het
genie in zijn grootsch-naieve onbewustheid
.
Breero sluit aan bij de middeleeuwsche kunst,
doch deze ras-artist kreeg zijn wijding tot het
ware Renaissance-dichterschap hierdoor, dat hij
dieper voelt, met wijder blik omvademt al het
menschelijke ; dat hij slechts in zelfsuggestie
als middeleeuwsch burgerlijk kunstenaar uit is
op nutte leering en uiterlijk vermaak, maar in
tegendeel door zijn modern-mensch zijn voor
alle tijden in zijn werk doet zwellen de schoonheids-ontroering 'van het !even der zinnen als
der ziel, de pijnigende, wrange, de sappige,
weelderige realiteit van al het zijnde
.
Schijnbaar staan Vondel en Breero even ver
van elkaar als Ruysbroec en de onbekende
auteur van een of andere sotternie
. Vondel
neemt hooger vlucht, leeft in een geestelijke
wereld ; toch wortelt beider dichterschap
in dezelfde liefde voor de werkelijkheid, is
beider kunst opgebouwd uit de aanschouwing,
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de speurende kennis, liefdevolle
waarneming
van
het zijnde, zoeken zij denzelfden rijkdom
en wellust van het levende woord, het malsche,
sappige woord, zooals het groeit in het yolk .
Toch droomt ook Breero's ziel wel in onstoffelijke sferen
Want siet, vergeteldranc dronck hij verscheyen
nachten
Door de beschouwing van niet Werelts noch
niet cleyns,
Maar van u schoone ziel, die waerlycx niet
gemeyns
Heeft met dit aertsche volck van logge lompe
zinnen .
Toch was ook hij zonder veel philosophie
doordrongen van de Christelijk-humanistische
leer, zocht ook hij inkeer tot zich zelf, tot zijn
eigen hart ; met Sidney kon hij zeggen : Looke
in they heart and write .
Garbrande, wilt ghy leven recht gerust
?
So lieft uyt liefd' den lieven God met lust
. Mont-wetenschap het domme vollick prijst,
Harts-wijsheyd steets haer in de daed bewijst,
Niet in vernuft noch kibbeligh verstaen,
De werelt dwaelt in onverstand en waen
.
Ghy weet wel veel, so ghy dijn selven kend,
Wat dat ghy waert, wat dat ghy word in'tend . Leeraert u zelf eer ghij een ander leert,
ߵf 't is om niet wat ghij philosopheert

BREDERO
Naar een gravure nit then tijd van W . van Senus
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't En doet geen nut dat men op yemand smaelt
En siet niet uyt, maer in u harte daelt . En is het niet, of ge Vondel zelf hoort, in
lieven eenvoud zoekend naar gemeenschap met
God, waar Breero zingt
Hoe salich is die man,
Die met God spreken kan
In 't tempeltjen der eeren!
In 't kerckjen gebout
Van silver noch van gout,
Maer van den Heer der Heeren I
Daer Godt vaeck selver set
En schrijft zijn waerde Wet
Met Goddelijcke vingers,
Daer weet men van geen twist,
Van vonden noch van list,
Van felle bitt're dringers .
Daer soekt men staet noch eer,
Maer de heylsame leer
Met kinderlijcke vreesen
Met waer berou en boet,
Meer deughdelijck en goet
Dan wereldwijs to wesen.
Heer, als ghy my aanspreeckt
En innerlijck bepreeckt
't Geheim van myn gewissen,
So opent myn gesicht,
En brenght myn in het licht
Uyt duysent duysternissen .
3
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En nu zijn liefdeleven,
dat zich telkens in
zijn werk openbaart, dat we in zijn bewogen
deiningen, zijn nateve bruuskheid, zijn laaiing
van passie, zijn onbeholpen eenvoud moeten
kennen, tenminste in de hoofdlijnen, om de
juiste beteekenis van veel zijner liederen en
spelen to begrijpen, de wilde brand van zijn
zuivere zinnelijkheid naast de teere, reine vlam,
die zoekt naar het hoogste, zuiverste liefdegeluk
.
Breero zelf heeft ons zijn gemoedsstemming
trachten uit to beelden en een catalogue gegeven
van zijn voornaamste verliefdheden, vermoedelijk
in 1617 :
Kon ick eens recht bedwingen
Myn vliegend' wilt gesicht,
Maar ick misbruyck dees dingen,
Daarom is 't hart sb licht :
'T lust altijt na wat varsch,
Verandering is goet,
'T nieuw maeckt my 't oude warsch,
'T veranderen is so soet
Voor een die 't doet,
Dat werd' ick vroet,
Door wanckelbaar gemoet .
't ߵogh doet mijn tort beminne
Een frisse suyv're Maacht
.
Een bruynooghd' Coninginne
Heeft dees weer haast verjaaght
.
Heur Hair was langh en blont,
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Heur ߵogjens swart als Git,
Heur lachend' roode Mont
Heeft tandetjens sneewit .
Soo blanck als dit
Is elcken lit
Dat aan haar Lichaam sit
Als 't hart schier heeft vercreghen,
't Gheen mijn oogh garen siet,
De reeden seyt daar teghen
Voorwaar ten dient u niet .
Anmerckt wat ghy verkiest,
Ansiet wat ghy begheert,
Hoe haest een Mensch verliest,
Daar ghy s'om mint en eert .
Schoonheydt verkeert,
Versochtheydt leert
Ghy mint dat u meest deert .
Hij stormt dus het leven in met een ontvankelijk gemoed voor de liefde
; dartel zweeft
hij van de eene bloem naar de andere, telkens
weer door andere schoonheden geboeid . Eerst
wordt een frissche zuivere maagd de uitverkorene, een vluchtig avontuur
. Dan komt de
bruinoogd' koninginne . Dit is wel waarschijnlijk
de Margriete waarover ik reeds sprak
. Lang beheerscht ze zijn voelen en denken, vermoedelijk
van 1611 tot 1615
. Haar zinnelijke schoonheidspraal grijpt hem aan en houdt hem in haar ban,
schenkt hem de voile bewustheid van zijn rijk
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talent, maakt hem tot den dichter van de twaalf
prachtige sonnetten „Van de Schoonheydt", die
hij in hun voile machtige sensueele ontroering
in 1615 in den bundel Apollo of Ghesangh der
Musen verschijnen liet
. Maar dan is heel den
droom voorbij
; de stoffelijke schoonheid heeft
haar dienst gedaan . De dichter heeft zich vrij
gemaakt en als hij het lang gehoopte geluk voor
het grijpen heeft, zegt zijn verstand, dat hij in
Margriete zijn hoogste ideaal niet vinden kan
.
De ervaring heeft hem wijs gemaakt
. De liefde
is dood en hij keert zich of in de overtuiging
:
Gij mint, dat u meest deert.
Daarna komt een nieuwe liefde :
Doe heb ick uyt verkooren
'T geen my wel nut syn sou,
En deuchd-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 .
Ich wou wel siet,
Maar sy wou niet ;
Doe bleef ick int verdriet
.
Vermoedelijk is dit de „verstandige" weduwe
N. N ., waarmee we ook reeds even kennis
maakten en die in zijn verzen Moy Aaltje schijnt
to heeten . En toen is gekomen de rustige, stille,
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eerbiedige hulde aan Tesseltje, vermoedelijk
meer een ߵlatonische liefde van
zijn zijde,
die Roemer niet moet aangemoedigd hebben,
hoe zeer hij ook den kunstenaar Breero hoog
achtte . Hij wist to veel van zijn lustig leven
in kroegen en kaatsbanen
Ick koos een Meysjen aardich
Van minnelijck ghelaat,
Van leeven heel eerwaardich,
Van middelbare staat
Beleeft en heus van praat,
ߵprecht, vriend'lijck en trou,
Maar buyten Vrienden raat
Sy gantsch niet doen en wou,
En 't was haar sin,
Maar niettemin
Soo derf ick mijn Vriendin .
En hij eindigt met een luchthartige onverschilligheid, of heel de liefde hem maar spel was
Al moet ickse verliezen,
Ick set daerom geen smart .
Ick maack door myn verkiesen
Een Gast-Huys van mijn hart
Verandering van spijs
Maackt lust en appetijt ;
'T Verand'ren ick seer prijs .
'K Verander metter tijt ;
Daar syn zooveel

.
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Schoon, Rijck en Eel,
Ick crijgh oock licht myn deel .
Wat kan het hem eigenlijk schelen ; meisjes
genoeg ; hij zal er licht ook nog wel een krijgen
naar zijn zin . Maar welk een verslagenheid,
welk een troostelooze ontmoediging klaagt uit
. En inderdaad er komen
tal van andere verzen
nog verschillende andere namen van aangebeden
schoonen voor in zijn werk
; er is er een uit het
„ dorp van Ackersloot", een Walburc ߵ
., een
Nellitge, en dan romantische namen als Chlorint,
Attalanta, Eleonore .
Doch na den Spaansche Brabander, de hoogste
zuiverste ulting van zijn scheppingskracht (1617),
komt nog een laatste groote liefde, die voor
Magdalena Stockmans, met wie hij in den winter
van 1617-18 gereden heeft op ,,de gheveegde
banen ." Aan haar vertelt hij zijn wild avontuur
op een tocht naar . Haarlem, in een brief van
Januari, een avontuur, dat hem wel zijn vroegen
dood heeft bezorgd : ,Voorders laet ick u weten
(doch ongaerne) dat ick zieck ende niet wel to
pas en ben, vermits ick ongeluckigh met de
slede in 't ijs gebroocken en ick met mijn lenden
in 't water geseten hebbe ; waer op ick, als ghy
wel dencken meught, dapper verkouwt gewor den
ben, so dat ick nootsaeckelijck mijn kamer bewaren moet, het welck my een onsegghelyck
verdriet is, ten aensien dat ick daer door ben
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verbannen
van
mijn siels aengenaem gheselschap ; en daer en boven soo quelt my de
schrickelijcke jalousye van den bruynen Brabander, vreesende door hem to verliezen het
weynigh dat ick aen u gewonnen hope, dies my
de uren daghen, de daghen Jaeren ende de Nachten
eeuwen duncken to wesen ."
De bruine Brabander, Isaac van der Voort,
is inderdaad in Juni '18 met Madalena getrouwd .
Uit deze dagen dagteekent Breero's zwanenzang,
die ons een blik gunt in zijn zieleleven
.
ߵoghen vol Majesteyt
Vol grootsche Heerlijckheden,
Hoe komt dat ghy nu scheyt
Van u Eerwaerdigheydt
En soete aerdigheyt?
Waarom versmaadt ze zijn stille hulde
; hij
heeft nooit „zoo hooch gesien of hij wist wel
op wien." Trots op rijkdom en aanzien duldt
hij niet
Ick ben to groot van moedt
ߵm yemandt yet to achten
ߵm Rycdom of om goedt ;
Sot is by die 't ooc doet .
Hij koesterde eerbied voor haar, die ,God'lijc
is ghevoedt met Hemelsche gedachten
." Haar
geestelijke zijn hield hem geboeid . Hij kwam
tot haar ,ootmoedigh en bevreest", door haar
,,geswinde geest" ontroerd .
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'K heb noyt soo stout geweest,
Dat is u dorst begheeren .
Dat was het bij Breero . Hij voelde in zich
den trots van zijn kunstenaarshoogheid, maar bij
zijn verkeer in de aanzienlijke Amsterdamsche
kringen voelde hij zich toch de mindere
; hij
had geen zelfbewusten durf. Voelde hij zich
misschien den geminachten pierewaaier, van
wien ieder wist, dat hij nog al eens het wilde
pad op toog, onwaardig om rust en zuivere
liefde to vinden in de sferen van in zijn oog
evenwichtige levensernst en reine levensvreugde?
En tegelijkertijd is er iets, een flauwe herinnering aan ߵlato's symposion, het zoo geliefde
Renaissance-motief . En dat ook Breero niet
geheel vreemd bleef aan de wereld van ߵlato,
blijkt duidelijk uit den aanhef van de opdracht
aan Huig de Groot van Rodderick
. De zinnelijke passie voor de uiterlijke schoonheid van
Margriete wekte zijn schoonheiddrift, die hij
nu bevredigd vindt in het stille staren op de
geestelijke schoonheid van Magdalena
. En bij
hem was dit wel geen bewuste pose, als bij
andere dichters .
De weemoed van zijn verloren leven trilt
door zijn schoonheidsontroering
ߵoghen I ist dat ik clan
Myn lantwinning moet derven,
So bid ick : siet eens an
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My 1 d'allerdroefste Man,
Die oyt Moeder ghewan,
ߵvermits dat ick van
De braefste ziel moet zwerven
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Alle zinnelijke verheerlijking is hier verdwenen . Er zijn slechts de oogen en de ziel .
Breero's zwerftocht eindigde reeds op 23
Augustus van datzelfde jaar 1618
.

HET LIEDBߵEK

Hoe weinig is Breero als ieder waar kunstenaar zich door redeneering bewust van wat hij
wil en wat hij kan . Hoe zeer verschilt wat hij
zich van zijn kunst voorstelt, wat hij als het
hoogste to bereiken zoekt, van datgene wat er
in werkelijkheid groeit onder den natuurlijken
drang van zijn genie
. Welk een tegenstelling
tusschen wat Apollo beweert als ,Voorsangher
der Musen" tot de Nederlandsche jonkheid in
den aanvang van het Groot Liedboek en den
inhoud van dat liedboek zelf
. Zeker, ook hier
zijn telkens sporen van de mode van den dag,
grappige, onhandige Renaissance-liefhebberijtjes,
maar over het algemeen hooren we toch enkel
de zuivere, levende menschenziel, die zich onbevangen geeft in al haar hoop en vrees, haar
mijmerij en gejuich, haar liefde en haat, zien
we den geestig observeerenden teekenaar van
frissche, robuste tooneelen uit het leven om hem
heen . En in die voorafspraak den poetiseerenden
rederijker, die zich tooiend met andermans
veeren, in gezwollen pompeuze vormen een
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godenwereld uitonbegrepen en ongevoelde
beeldt, omdat dit nu eenmaal zoo hoort bij
het vak
Wyckt met eerbiedigheyt, bezitters van der
aerden,
d'ߵnsachlijkheidt mijns staats heerlijcke hooge
waarden,
En knielt met ootmoed' neer en roept mijn
Godtheydt aan
Als den Mooren-lantschen danckbaren lndiaan,
Die met dienst-knechtigheyt mijn bidden en
aanbieden
Een offer van de vrucht, van vee, van land' en
lieden,
ߵm mijn groot-acht-baarheydt en Godd'lyck
aangesicht .
Aldus introduceert zich de God der dichteren
in vol ornaat, met al zijn traditioneele attributen, in blinkende, flikkerende praal .
Zoo stelde Breero zich onder den invloed van
zijn omgeving toch min of meer zijn kunst voor
in pralende verhevenheid, schitterende onnatuur,
en intusschen gaf hij ons de zuiverste, reinste
menschelijkheid .
En toch in diezelfde toespraak van Apollo
heeft hij klaar en krachtig de beteekenis van
het ware dichterschap gezegd. 't Is nog altijd
Apollo, die spreekt ;
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Mijn dichters zyn vernoecht meer als de rijckste
menschen
Niet hebbend' zijn sy rijck en hebben wat sy
wenschen .
0 Koninglijck geslacht 1 van 't suyverlijckste
bloedt,
Die heym'lyck by u draacht het alderbeste goet,
Ghy die door eygen deucht soekt eerelick to
schynen,
Ghy die de menschen wijst de kostelyckste
Mynen,
Niet in het ingewandt der aarden vuyl en grof,
Maar inden Hemel schoon van klaarheyt en
van stof,
En hoe elck een syn selfs kan goude bergen
vinden,
Wil hij maar innerlijck't opmercken onderwinden
Van zijn gedacht' en doen en overleggens' met
De Wetten die ons God en de nature set .
Hier reikt de nieuwe wereld de hand aan de
oude . Hij heeft de juiste waardeering van het
dichterschap gegrepen . Hoort ge wel, ook hier :
Looke in thy heart and write l als bij Sidney .
ߵf ge Sidney in zijn Defense of ߵoesie, Breero
in zijn Apollo of twee eeuwen later Shelley in
zijn Apologie hoort, 't is al een . Breero is wel de
begenadigde dichter, die diep in zijn ziel zuiver
zijn kunst en hare waarde voelt, al zegt hij
soms zonderlinge mode-dingen .
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Zoo is het ook met dat eeuwige streven naar
nutte leering. Laat hem maar praten, als hij u
en zichzelf wijsmaken wil, dat hij den Spaanschen Brabander nu eigenlijk eens geschreven
heeft, om de menschen aan het verstand to
brengen, dat flesschentrekkers zulke gemeene
kerels zijn . Hoor hem zelfs in zijn liedboek :
,,Eenige neus-wijse en naugesette Lieden, met
een voor-oordeel innegenomen zijnde, sullen
dese mijne liedekens van lichtvaardigheyt beschuldigen, al eer sij de moeyten sullen doen
van to ondersoecken waarom, waartoe en hoe
die ghemaackt zijn ; swaarlyck zullen zij konnen
gelooven, dat ick de sottigheden eeniger menschen met een lachelycke manier beschrijf,
soetjes berisp en haer dwaling voor de oogen
houw, straffe, en andere waarschouwinge doe,
."
om die dwaalwegen bequamelick to vermijden
Dat zat er nu eenmaal ingeroest bij onze
oude dichters ; I alien poseeren ze als zedemeesters, als predikers van nutte practische
wijsheid . Het zij Vondel of Huygens, Breero of
Cats, als ge hen op hun woord gelooft, kennen
ze geen hooger roeping dan leeren en waarschuwen . Hoog boven al dat geredeneer vlamt
bij Breero en Vondel de schoonheidspassie en
in hun hartstochtelijk woord trilt de schoonheidsontroering, klaagt en jubelt de menschenziel . Breero moest in voile kracht uitbeelden
de werkelijkheid, die hij met verliefde blikken
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omvatte . Dat was zijn natuurlijke scheppingsdrang . Hij kon niet anders ; hij moest zijn heele
zelf geven in zijn liefdezangen, in zijn boeteliederen, in ziin later groot realistisch drama
vooral . Hoe is hij trouwens zelf van het
aangrijpende, het ontroerende der poezie
doordrongen, „de ߵoezie, segh ' ick, die
niet alleen als een goddelycke sonne hemel en
aarde verheugt en verciert, maar komt tot in de
binnenste onbeschryvelycke deelen der zielen
to erinneren en gaat met een blakende glory
des vermaekelijckheyds tot in de heymelyckste
en grootste kamers der doorluchtiger herten
al waer zij met een heftigheyt van verwonderinghe uytschatert het overtreffelyek verstand
der gheleerder en van Godt begaefde mannen"
(ߵpdracht van den Sp
. Brabander) .
Eerst thans een enkele blik over het boertig
lied-boek, vooral over de verhalende liederen
.
Dat is niet de dichter in zijn grootste kracht .
In zijn lyrische liederen, waar hij zijn liefdeleed en -vreugde, zijn wanhoop en vertwijfeling
uit, openbaart hij hooger, nobeler menschelijkheid ; in zijn Spaanschen Brabander klimt hij
tot de hoogste kunst : eigen levenssmart niet to
uiten, maar om to zetten in zuivere schoonheidsontroering . In zijn kleine verhalende liederen, meesterstukjes sommige, staat hij het
dichtst bij de middeleeuwen ; er zijn allerlei
middeleeuwsche motieven in terug to vinden
.
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Ik houd het ervoor, dat de meeste evenals de
kluchten thuis hooren in de eerste van de acht
jaren, dat Breero zich aan zijn kunst gewijd
heeft . Sommige zijn al licht ouder. Hier
spreekt de aankomende kunstenaar, die
getroffen is door de realiteit rondom zich
heen, die hij hartstochtelijk liefheeft, de meester
reeds, die onmiddellijk viot raak teekent en
vast is in de greep van zijn kleur
. Werk, dat
hij zelf als beuzeling, als vermaak voor de
vrienden aan de bierbank beschouwde, maar
waarin zijn groote genialiteit reeds leefde, toen
hij zijn tijd nog verdeed aan gezocht, gewrongen modewerk . De toon is voor ons ruw, zijn
woord is struisch en robuust, maar toch is er
soms een krachtige delikate en gevoelige toets
in ; het is zuiver 17de-eeuwsch prachtwerk als
bij Judith Leyster, Molenaar, Brouwer. Als hij
die geestige tooneelen teekent, is hij nog ver
van de periode, waarin hij verzucht
Een hoofd vol wind en wijn,
Een hart vol suchts en pijn,
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus en de kroes
ߵf zelfs die leyde droes
My dickwils doen behalen .
Al 't gene dat de Lie'n
Ter wereld mogen sien,
ߵf immermeer verwerven,

49

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

En wensch ick niet soo seer,
Als saligh in den Heer
Te leven en to sterven
.
Blakende zinnenlust, rulle lijfspassie beheerschen alles in deze liederen. De diepste ellende
die denkbaar is, klinkt uit die Aenspraeck van
een ghetrouwde vrouw tot een ghevryde vryster,
over de fyzieke onmacht van haar man, then
ze om zijn geld trouwde,
Die nimmermeer en doet
't Gheen hij hoort to bestellen ;
Ick schaam 't my in myn bloet,
Ick mach 't u niet vertellen
Als mij die lieden quellen
ߵf praten van wat soets,
Mijn aderen die swellen,
Ick wordt schier tjats en broets .
En dan de wijze raad aan de vrijster

:

Het bloempje van u jeught
Laet van geen droogert plucken,
ߵf ghy suit al de vreught
Uws levens onderdrucken
.
ߵver het algemeen is de toon min of meer
luguber in deze tooneelen . Breero schildert niet
met heldere, lachende kleuren, met luchtigen,
speelschen humor ; de kleur van den Spaanschen
Brabander is hier al . Maar dit is het milde licht
over deze brute massa's
: de verachting voor
4
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het aardsche slijk ; de vrije, pure zinnenlust gaat
boven geld en goed
.
De dwaasheid in de liefde van een oud man
voor een jonge meid of omgekeerd is een zuiver
middeleeuwsch motief. Hoor het in het Antwerpsch liedboek
Een oude man sprack een meysken an
„Schoon lief, wild' beteren myn verdriet?"
„ Neen ic, seyde se, lieve Jan,
Van uwen biere en dorst mi niet ."
Telkens komt het bij Breero terug en weerklinkt er zijn eigen levensinzicht in, dat in zijn
korte liefdedroomen meermalen met de werkelijkheid in botsing komen zou . Wie kent die
mooie, geestige liederen niet van een oud
bestevaertje met een jong meysjen en van een
oud besjen met een jongman
ߵ Jannetje myn soete beck l
Ey lieve, blijft wat staen 1
- Wat schort je, seght jij ouwe geck?
Ick raet je laet me gaen .
Met dit als slot
Vaert wel dan, ouwe rochelaer,
Ick blijf bij mijns gelijck .
Weet jij niet, salige Bestevaer,
Dat wie genoeght is ryck?
Hetzelfde motief ook in de Twee-spraecken
van Kniertje Knelis met Lysbet Leffers en van

Getllustreerde titel van bet Groot Liedboek .
Verkleinde reproductie naar bet origineel,
In de Universiteltsbibllotheek to Amsterdam.
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een bestemoer met haar nichte . En welk een
groteske charge, wat een kracht en klaterende
kleur in de schildering van Dieuwertje's vrijer
:
Sen veurhooft is ghebult seer hooch,
Gien schilder souw 't soo maken ;
Daer by bet by ien slincker oogh
Dat is hiel leep en zelden droogh,
Gheboort met root scherlaken .
Daertoe bet by een groote neus
Vol parlen en robynen,
ߵp bet fatsoen van Heyntje ߵeus,
Van veruw is sy hiel glorieus,
Miest uyt de karmosynen .
Syn kneveltjes staen hum so schots,
Steyl boven sen propre monckje,
Die hij ierst stijfden mit wat snots,
Nou kyckt by deur de hayrtjes trots,
Recht as een IJs-langs honckje .
Allemaal knappe voorstudies voor sommige
figuren uit den Spaanschen Brabander .
En ten slotte : ziedaar dan : Gelijk bij gelijk 1
Weer een charge, de meest lugubere, schreeuwend
geweldige typen van vervuiling en verval, die
samenhokken, in Gerrit en Modde van Gompen
Die gierige Gerrit, die lebbige dief,
Die vrijt nu zijns ghelyck
Wanght hij bet Modde van Gompen lief,
Die leelyck is en ryck .
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Dan : om de duiten trouwen, ook een oud
middeleeuwsch motief in het lied en elders.
Neem maar enkel dat mooie : Ic stont op
hoogen bergen, waar de alderjoncste ruyter de
schoone, die hem den wijn biedt, van zich
wijst, omdat zij een ,cleyn haveloos meysken"
is, en haar vergeefs zoekt to verwerven, als ze
een rijk nonnetje is geworden . En hiernaast nu
Breero met zijn aenspraeck van den oom tot
de nicht en van de petemeu tot den neef over
hetzelfde chapiter
Je hebt op Bart je sin estelt,
Maer wat souw j'er mee beginnen ?
Marten die het langt en gelt,
Dat en hoeft men niet to winnen .
Ick rae je, dat je noch wat beyt,
Dat 's 'n vrijster I dat 's 'n meyt
!
Bartje (segh je) is ien geest,
Die zijn weetje weet, to weten,
Dat hij moytjes schrijft en leest .
Gaet daer iensjes wat van eten I
Nicht, bedwinght jou sinlyckheid,
Dat 's 'n vrijster, dat 's 'n meyt I
Brechtje, vollight jij mijn leer,
Laat jou Bartje niet bekallen ;
Wijsheyd, Godsvrucht, Deught en Eer
Is bij Rijckdom niet met alien .
Siet dat niemand jou verleyt,
Dat 's 'n vrijster l dat 's 'n meyt I
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In de stadt en op het langt
Word de Ryckdom meest epresen I
Ter wereld is geen mierder schangt,
Als beroyt van geld to wesen
Geeft Marten tavend goed bescheyd,
Dat 's in vrijster I dat 's 'n Meyt
.
Is dat niet een echt Hollandsch lied?
Hoe fel en schrijnend komt tegenover de
teere, ridderlijke gracie van het middeleeuwsche
de platte, krenterige, kleinburgerlijke geest uit
in de nieuwe maatschappij van sjacheraars en
duitendieven . Eet er maar eens van van al die
geestelijke fraaiigheid I Scherp en raak is hier een
trek in het Hollandsche volkskarakter getypeerd
.
Voelt ge wel, dat er bijna geen afstand ligt
tusschen den Breero van deze liedjes en Speenhoff?
Wat een wilde weelde van gistende natuur
is er in de tweespraeck tusschen Jaep Jans en
Fijtje Floris, de meisjes die samen gaan varen
,met een schuytje na 't swart huys" en room
en suikerperen snoepen en dan aan den kant
zitten in het natte, lange gras, waar ,dat hoy
soo soetjes ruyckt", en de begeerte voelen
opkomen, dat Michieltje bij hen was .
Noch die knecht, die is soo groen ;
'k Weet niet wat ik hem wel sou doen .
Maar beiden hebben aanspraken op Michiel ;
;
de een heeft hij willen trouwen met een veter
de andere zwoer hij trouw bij de groote klokken
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en beiden hebben daar wel ooren naar . Een
seconde flikkert de jaloezie, maar de dreigende
ruzie drijft spoedig af .
Ze gooien op, kruis of munt : wie Michieltje
hebben zal, overtuigd, dat ieder op haar beurt
toch wel haar deel zal bekomen .
Wel, laete wij er om opschieten,
Wie Michieltje hebben sel,
Rae jy kruis, so ra ick munt
Nou last zien, wat Godt mijn gunt.
Lichtzinnig, zeker, uiterst lichtzinnig en luchthartig ; 't past heelemaal niet meer in onze
brave, zedige maatschappij, nietwaar ?
Maar
wat is zoo'n ding fijn en geestig gedaan, zoo
maar los, viot weg even aangegeven en het
leeft voor altijd . Dat wou ik maar zeggen .
Dan een huwelijk naar oud-Germaansch
recht, ook al erg shocking. Lieve kyeren wat
een deun I die dialoog van twee buurwijven
hoe dat dreutsche, trotsche Teuntje gekothen
is aan Jorden, stijve ߵietje stayl-oors seun,
Al sin sen kleuren wat boers en slecht,
't Is al ien weeligh suntje.
Jorden dan was bij lange Jaap to bier geweest en was ,hiel over-stalligh dronken" geworden . Daar was Teun komen aanpronken .
Te euvelycke mooy, by get I
Tros yemes van de meysjes

.
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Ze liepen mit in kaer to bedt .
.
Ick weet niet hoe veul reysjes
Lange Lys had het in de gaten gekregen en
vond het blijkbaar het beste den toestand direct
to legaliseeren . Ze hield van recht en orde
. Luid
roept ze getuigen bijeen en daarmee waren de
jonge lui getrouwd :
,,Bruylift, bruylift alle gaer,
Hier liggen der twie bij inkaar l"
Al 't jong spul quam mit kannen
Ierst in, so wees dit jonge paer
De saek an goede mannen .
En daar komt waarachtig papa Styve ߵietje
ook nog aanwandelen ; hij mengt zich in het
gezelschap, vindt de zaak blijkbaar prachtig,
want hij tracteert terstond op een ton bier, een
ham en vijf en twintig koeken
.
Doe dronck me daer so fel en stijf
ja mannen ende vrouwen
.
Dat verwondert ons absoluut niet
. Aanstaanden Zondag wordt het huwelijk officieel
beklonken in de kerk .
Voor ieder die de moderne fatsoens-begrippen
een oogenblik aan den kant kan zetten, zich
geheel geven kan aan deze frissche, fleurige
kunst, is hier een kostelijk, oudhollandsch tafereel
to genieten, vol bruisenden zinnenlust, oerkrachtig
leven,
eenvoudig en raak
in eenige trek-
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ken opgezet, als een onberispelijk geheel .
Aardig in den toon van Speenhoff is ook de
klacht van een meisje over haar lief op zee
.
Nu dobbert mijn liefje op de ree,
ߵp de woelende springhende baaren
Van de wytluchtighe groote zee,
Dien hy, elacy, nu sal bewaren
Vaart heen, vaart heen, vaart voor de windt
En denckt altoos, waar dat je sint
ߵp haar die u bemint .
ߵch had ik twee ooghen als de son,
Die de gantsche Werelt beschouwen,
ߵf dat ick je troosje volgen con,
Ick souw u steets gheselschap houwen .
Maar of 't lichamelyck niet gheschiet,
Vermits de eerbaarheyt 't myn verbiedt,
Mijn ziel en latet niet.
En dan plotseling die merkwaardige Renaissance-elementjes weer in dit matrozenliefje, die
wensch om Dedalus' vleugelen, Stentors stem,
Medea's tooverkracht, en ten slotte heel de
metamorphose van Alcyon
; deze dingen maken
het tot een heel typisch vers
: de meest pure
overgave van een eenvoudige meid aan haar
vrijer, het lieve eenvoudige, vlotte zieleleven in
zijn verheven zoeken naar
a n-zijn en daar
tusschendoor al die Renaissance-pluimpjes ; ze
doen vreemd, zonderling, maar hier
- hoe het
komt weet ik niet - toch niet onbevallig
.
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Ik herinner nog even aan de waarschuwingen
van een oud besje aan haar dienstmeid tegen
de verleidingen der wereld
: vertrouw ze niet,
„wie dat hier licht vertrouwt, doet haest dat
hem berouwt", allemaal mooie praatjes, die de
jongens je aan de ooren rellen ; onthoud goed,
„dat woorden zijn niet mier as wijnt " En
vooral ook aan dat leuke lied van Gysjen en
Tryn Luls
So haest as Gysjen had vernomen,
Dattet kermis was in stee,
Nam by sen tuyg, sen poppe-goed mee ;
ߵm wat eerlyck uyt to komen,
Stack hij veeren op syn hoedt,
Wangt de Eer is 't waertste goedt.
Misschien zijn hier wel reminiscenties aan
het oude lied op den stok : „Dan segt hi sulc
wyf is veel eeren weert
." 't Is of Breero er een
pendant bij heeft willen maken . Welk een welbewuste, geestige humor ligt er telkens in den
slotregel met zijn Eer tegenover de meest
bizarre, plomp-boersche liefhebberijen en zinnelijkheden . Het eind van de geschiedenis is
natuurlijk weer, dat de jonge dame, die er bij
to pas komt, de verzuchting slaakt
Ick meende, ghij sout mijn vermoorden,
ߵch het eyndt dat was soo soet 1
Adieu mijn eer, mijn waerdste goedt .
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En wie die dingetjes leest, zoo zacht voor zich
been, begint ze als vanzelf op een eigen gemaakte melodie to zingen .
Er zijn nag eenige mooie epische liederen,
waarin de liefde op den achtergrond blijft, een
paar van de meest bekende zelfs, het Boerengezelschap, van Arend ߵieter Gijsen en consorten, die naar Vinckeveen gaan, en van de
Haarlemsche drooghe harten, waar de vaandrig
Breero zelf optreedt . In der Goden Waertschap
zit heel de godenwereld der ߵuden als een
bende dronken boeren in een oud-Hollandsche
kroeg en ik betwijfel, of we hier in den dichter
een voorlooper van Focquenbroch moeten zien,
of hij zich bewust is van zijn gebrek aan
locale kleur ." Hij wil hier weer even Renaissance-dichter zijn, maar de natuur is sterker
dan de leer ; hij kan zich die hooge godheen
niet anders denken dan als zingende en zwetsende boeren ; hij staat hier naast Rembrandt
in diens Bijbel-illustratie ; deze teekent en
schildert ons de joden der oudheid enkel zooals
. Anthonie
hij ze kende uit den omtrek van de St
Breestraat, maar de diepe, rijke psychologie,
het hoog algemeen menschelijke, dat geheimzinnig zweeft boven alle vormen, dat missen
we hier toch wel bij Breero ; laten we dat ten
slotte erkennen . Wat bij Rembrandt nauwelijks
meer opvalt, omdat de ziel, die in het werk
leeft, terstond aangrijpt, treft ons bij Breero als

60

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

lets raars, dat even
onzen Jachlust wekt .
Met een herinnering aan de schildering van
het leven in Amsterdam's straten laat in den
avond en 's nachts en een klacht over de
weelde to Amsterdam neem ik afscheid van het
boertig liedboek . Breero kon het weten
Want (s)ijn gewoonlyckhede
Was inde nacht, heel laat
Te wandelen bij der straat .
De klacht over de weelde en brooddronkenheid in de wordende wereldstad is een aardig
pendant van ߵotgieters' Haesje Claesdochter op
't ߵrinsenhof, de malsche, weelderige groei,
als alle sappen werken en gisten, tegenover de
doffe kwijning en den dreigenden ondergang.
Het materiaal, waarin Breero dit alles bewerkt
heeft, is zijn heerlijke, onvervalschte levende
woord, het woord zooals het vrij en ongebonden
klonk onder het yolk in De Nes en door de
Hallen, buiten bij de boeren op de dorpen in
den omtrek, waar hij zijn tooneelen teekende .
„Het is mijn al goed als 't hier-landsche onvervalschte, onvermenghde munte is, als ick
weet dat het by de ghemeene man in de
daghelycksche handeling en ommegangh gewraackt noch geweygert, maar bij haer lieden
voor goet gekent en ontfangen wort
." Het is
hem hetzelfde, of hij zijn taal leert van een
koning of van een bedelaar, of hem de woor-
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den uit het ,vuylnisvat of uyt de cierlyckste
schatkamers komen ; doch moet my elck na
haer waerde, goude, silveren eu koperen gelde
verstrecken ."
Vondel zegt het in zijn Aenleydinge wat
rustiger, sierlyker, gebondener, maar eigenlijk
zegt hij precies hetzelfde en beiden staan midden in ons modern taalbesef .
In zijn Groote Bron der Minnen, zijn Amoreus
liedt-boeck klaagt en jubelt hij zijn leed en
liefdeglorie, zijn jaloezie en zijn verrukking uit
.
Hoe treft hij ons door zijn naleve oprechtheid
.
Geen onzer dichters heeft met zooveel eenvoud
en natuurlijkheid, zonder eenige pose of terughouding heel zijn gemoed uitgestort in zijn
verzen . Geen kennen we zoo goed als Breero
uit zijn liefde-lyriek, al valt het dan ook uiterst
moeilijk de historische lijn in zijn avonturen
met eenige zekerheid to reconstrueeren .
De stroomen van de zeeen zouden niet afwassen
De brant, de heete brant, die 't jonger Hert gevoelt

.

Breero was een uiterst zinnelijke natuur ; hij
stond nalef tegenover
het leven, liet zich
meedrijven
op zijn wisselende stemmingen
en zat telkens weer verzonken in zelfverwijt,
droomend van schoonheid en stil geluk
. Hij teekent
zich zelf uitstekend in een ontboezeming aan die
reeds genoemde jonge weduwe, op wie hij
verliefd is : „'t Verwondert u misschien, dat ick
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zoo kaarich en achtercausich in 't schrijven en
ruymhartich en reuckeloos van leven ben, of
dat ick zoo wijselijck schrijf en soo sotryck
spreeck . Eerbaare en kloecksinnige Vrouwe, overleght en aanmerckt, als de besloten Calvertges
uyt haer nauwe-koye comen int groene en
ruyme gras, hoe dat sy hippelen en springhen ;
also gheschiet het met mij, die de meestentijt
een Cluysenaer ben in myn stil en afghesondert
Cluysgen - - De sorgelooze Jeught bedenckt
selden het eynde. Ic biddet u, duydt mijn groote
sotticheden met u ghewoonlycke wijsheyt ten
besten, en denct, o Adams kindt, dat wij al
't samen Kinderen zijn, die noch daghelijcx de
verboden vruchten eten en smaacken
."
Deze confessie vult hij elders aldus aan
Want my verleyt en vleyt het vleeschelijck
verkiesen,
Als ick na wensch en wil mij lodder inde lust ;
Doch als ick die geniet, so doetse my verliesen
Mijn naem, mijn goede faem en mijnder sielen rust .
Hoe dickwils heb ick self mijn selven gaen
bekijven
Van sonden die ick zelf voor God den Heer
beken ;
Ick neem wel dickwyls voor de boosheyt uyt
to drijven,
Maer wat ick doe of laet, ick blijf vast die
ik ben .
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Zoo was hij inderdaad . Hij zocht het bestendige, het stil vredige evenwicht van rust en
zuivere liefde
; hij had in zich den drang naar
rustige overpeinzing van alle wereldsche en
goddelijke zaken, maar zijn ongestadig hart,
zijn vurig uitschietende verbeelding slingeren
hem telkens weer in de valsche schittering der
. Hij had het
kermisvreugd van deze wereld
leven zoo hartstochtelijk lief en hij meende
heel het bestaan om zich heen zoo goed to begrijpen en to doorzien ; hij zag het allemaal
zoo duidelijk voor zich
: liefde en haat, eerzucht
en afgunst, geldzucht en hoogmoed - en toch
het leven verbijsterde hem, hij stond schichtig
. Hij was onhandig, wist
tegenover het leven
zoo weinig, hoe hij het practisch aan moest
pakken om to heerschen over de omstandigheden
en over zijn eigen onstuimig hart
; en hij was
to eenvoudig en eerlijk om zich een valsch
air to geven, om zich to verbergen achter welk
mom ook van geposeerdheid of soliede burgerdeugd .
Zijn heete begeerte ging uit naar de zinnelijke
pracht van het lichaamsschoon, maar telkens
klinkt toch weer de angstige roep naar de hooge,
zuivere ziele-eenheid
. Telkens leeft zijn ziel op
in idealen van reine liefde, zijn er maanden van
zoete, stoute droomen, van hoop en pijnigende
verwachting
.
Hoor, hoe hij zwicht voorhetvrouwelijkschoon
:
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ߵ Vrou I o 's werelts pracht 1
ߵ Aerd-rijckx prael en pronckl
Ghy smoort der Reusen cracht,
Met een minlijcke lonck :
De moedichste Heldt
ߵf man in 't velt
Die verschrickt, die verschiet,
Die verblickt, die verblauwt,
Die verloomt, die verlauwt,
Die verfiout, die verflaauwt
En sackt in soet verdriet
So haest als by u schoone oogen siet .
Margriete heeft hem in zijn voile eerste liefdebrand gezet :
Ay schoone Dochter Blont, die 't Hulzel en
ߵaruycken
Des Gouden Dagheraets verwelickt en verdooft,
Die den Snee-witten melc en Lelyen doen
duycken
Van 't Silver blancke vel, van u Eerwaardich
Hooft,
0 Margarieta schoon, o uytghelesen Bloeme,
Stroyt uyt u braef vergult en lang Goudt-dradich
Haer,
Dat de Sonne beschaemt verwondert is en hoe me
De Roosen en 't Yvoor zoo marmelt door malcaer
.
ߵntdect, myn Lief, ontdect't Meester-stuc der
natuiren,
Dit sonderlinge werck, dit uytnemende raeck,
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Dees Appel-borstjens hert, dees lieve naghebueren,
Die het lustgierich oogh beloven soet vermaeck
.
Cust mijn, myn soete 1 Ha, cust my en cust
my weder 1
Ha, ha, ick sterf, ick sterf I de ziele my ontvlooch
.
Na uwen adem soet mijn Hert springt op en neder
En swoecht noch na de cracht, die my u vier
ontsooch .
Ick swym, ay my, ick swym, 't leven wit my
ontslippen .
Ach, ghy ontsinget mijn dat lieffelijck Ghebloemt,
Dat ick to plucken plach van u ߵurpere lippen,
Van 't Corael-rijcke Hooft en Roosen-velt voornoemt .
ߵaeyt doch mijn groot verdriet en wilt genae
gebruycken,
ߵ schoone, die myn ziel volcomelijck bezidt,
Geeft my de Bloemkens weer, die so soet-geurich
ruyken,
Gheeft my haer oude cracht, haar leven en
haer pit .
Myn oogen syn verstaert, met schimmer blint
geslagen,
Belamphert, zoete Lief, u Goddelijck ghesicht .
ߵ Vriendelycke Mont, ick en can niet verdraghen
U Flonckerighe brant en vonckend' ooghen licht
.
ߵmhelst my, waerde Lief, en laet my troost
verwerven,
5
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Bluscht uyt myn glimment vier, bluscht uyt myn
heete vlam,
Die my op eenen stondt doen leven ende sterven
.
't Waer scha dat onse Vreucht int midden eynde
nam .
Naar den uiterlijken vorm mag de Dartelavond van den vast ouderenden Hooft gayer
zijn, dit is van stralender schoonheid in zijn
natuurlijken eenvoud, zijn zuiver vlammende
hartstochtelijkheid, dit stamelend en juichend
hijgen van zinnenlust is hier en daar van ߵudtestamentische pracht, doet, zonder dat er ook
maar een oogenblik aan navolging door den
dichter gedacht is, denken aan het Hooge Lied .
Als vlammende pijlen ziet ge zijn woorden,
waarin zijn lijfspassie brandt, uitschieten ; ge
.
hoort zijn heeten adem van fel begeeren zwoegen
In zijn reine menschelijkheid staat dit lied bij
het beste wat we in onze litteratuur hebben,
naast de jubelende natuurverheerlijking, de
zuiverste klachten over scheiding en dood, de
teere zuchten van geestelijke verinniging
.
In rustiger beheersching schildert hij de
sidderende schoonheidsontroering, die van Margriete uitgaat, in dat bekende heerlijke sonnet :
Vroegh in den dagheraedt de schoone gaat
ontbinden
Den gouden blonden tros citroenich van coleur,
Gheseten in de lucht, recht buyten d'achterdeur,
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Daar groene wijngaart loof oyt louwen muyr
beminde .
Dan beven amoureus de lieffelijckste winden
In 't ghele zijdich hayr, en groeten met een geur
Haar Goddelijck aenschijn, opdat sy deze keur
Behielt van dagelijcx haer daer to laten vinden
.
Gheluckigh is de kam, verguldt van Elpen-been,
Die dese vlechten streelt, dit waardigh zynd'
alleen ;
Gheluckigher het snoer, dat in haer dicke tuyten
Myn ziele mee verbindt en om 't hooft gaat
besluyten,
Hoewel ick 't liever sie wildt-golvich na sijn
jonst ;
Het schoone van natuur passeert doch alle konst
.
Hoe dankbaar zijn we Schepens, dat hij de
overige sonnetten Van de Schoonheyt" uit den
bundel „Apollo of Gesangh der Musen" heeft
opgediept, waarin we voor ons zien verrijzen
heel de schoonheid van Margriete in weidsche,
romantische pracht, gezien door de extatische
dichteroogen, dronken van passiegloed
.
En elders :
Mocht ick de goude Zaalen
Doen op der aarden daalen,
En dat my niets mocht faalen,
Noch waardicheyt, noch staaten,
Lief 1 ick sou u doen haalen,
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Met Fackelen, met straalen,
Met ߵronckerij, met ߵraalen,
Van Heemelsche Soldaaten .
Van Sol nam ick de schijn,
De Blixem van Jupijn
.
Ghy sout de sonne zijn
En aldernaast aan mijn .
Hoe souden wy gaan streeven
In dat vergoode leven 1
De Nichten en de Neven
Van Jove souden slechts onse dienst[boden syn.
Wat een leuke na[eveteit, die neefjes en nichtjes
van Jupiter hun valetaille I En toch wat is het
idee van het geheel van alle tijden, tot op onze
dagen toe. Hoor Hugo
Enfant l si j'etais roi, je donnerais l'empire,
Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple
[a genoux,
Et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre
Et mes flottes, A qui la mer ne peut suffire
ߵour un regard de vous 1
Machtig greep de liefde Breero aan in zijn
kunstenaarschap ; ze bezielt hem, leeft door heel
zijn werk . Zijn ongeluk in de liefde doet hem
zijn werk vervloeken
.
U heusheydt wast,
Die wel en vast
Myn harde Rymeryen
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Wist to versmeden
En op zyn rechte steeden
Juist to vlyen . - Soo g'lijck ghelijck doet Minnen,
Wat doet je dan my van u deur afwysen?
Helaas I d'eedele sinnen,
Die ghy voor sulcx uyt jonsten pleeght to prijsen,
Sullen sy mijn
Een oorsaack sijn
Van ballingh steets to blyven
?
Soo magh ick vloeken
ߵampieren, ߵen en Boecken
En het schrijven
.
En dan toch weer die merkwaardige schuchterheid tegenover het leven, dat gebrek aan fieren
durf om heel de wereld to trotseeren
Want had ick niet gheschreven,
Soo sou mijn naam nu niemant uyt (?) Trom[petten ;
Ick waar oock niet verheeven,
Noch niemant sou op my soo nauwe letten .
De achterclap
Noch lachtertap
En sou my nu niet quellen ;
Men sou mijn treeden,
Mijn passen, noch mijn schreeden
Dus niet tellen .
En ten slotte de bruuske afscheidsgroet :
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Vaart wel, vaart wel, Joffrouwe,
Ick dool op 't Lant by 't hooghe Huys to Muyen .
Myn Liefd' sal niet verkouwen,
Al loost de Wint stormwinden, Haghelbuyen,
Ja vlocken grys,
Jaght-sneeu en Ys
Smelt voor myn vier met schande
.
Kunt ghy niet rusten,
Soo denckt onder u lusten
ߵp Garbrande .
ߵok het avontuur met Mooi Aaltje (vermoedelijk de ons bekende rustige, blijgeestige en
verstandige weduwe N
. N .) is alles behalve
ߵlatonisch geweest en schijnt, hoe kort ook, heel
wat beroering in het leven van den dichter
gebracht to hebben . Dit getuigt wel zijn
klaegh-liedt
Moy Aeltjen, is 't soo haest vergheten
Myn langh vervolg van dagh en nacht
?
De schoone tijd, die 'k heb vergheten
En met u wil heb doorgebracht,
In vriendelijckheydt, in vrolijckheydt,
In vryicheydt en soeticheydt van praet,
Van's nachts tot's morghens en des avonts laet?
Myn Vrienden smaet en 's Vaders toren
Die heb ick om u, in 't begin,
Met sware dreyging moeten hooren ;
Maer 't gingh soo haest my uyt als in - Wat woorden synder wel gesproken l
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Bedencktse eensjens in uw geest .
Wat Eden hebje myn ghebroken I
't Is wonder, datje niet en vreest,
Dat ick u eens met vry wat redns
Yet ongemeens sal spelen op een tijd,
Is 't dat mijn liefde noch verkeert in nijdt
.
Gaet heen geveynsde Kourtesane,
Begoghelt d'oogen en het breyn
Met uwe krokediele-trane
Van den verdwaesden kapiteyn
;
Dien blooten bloet, van wien ghy 't goedt
Meet als 't ghemoedt, en dat met reden, acht,
Versteurt my niet . Vaart wel l en voort : genacht.
Dan komt Tesseltje aan de beurt . In zijn
liefde voor haar is meer rust, meer geestelijke
verwantschap, meer een geestdriftige vereering
voor haar talenten
; maar zeer stellig heeft hij
van haar gehouden, heeft ook haar schoonheid
hem getroffen en geboeid . Hoe Iaat hij de zon
onbescheiden die schoonheid streelen, al to
intiem byna, als Tesseltje niet meer dan een
gewone vriendin zou zijn geweest, streelen, terwijl zij ,in diepe rust en onbekommert lach,"
in dat welbekende Liedeken
Goddinne, die de naam van 't schiprijck Eylant
voert,
Die met geen Tooverkracht Hemel en aart
beroert,
Maar die met u ghesicht en Goddelijcke kunst
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De grootste man beweegt, doet snacken na u
gunst.
Toen de zonne-snoeper haar de laatste maal
bezocht, ontstal hij haar de oogen en zette er
twee zonnen voor in de plaats
. En daarom
vindt hij het nu zoo verrukkelijk, ,dat ghy u
ooghjens slaet uyt goedheyt eens op mij ."
't Is zeer wel mogelijk, dat het mooie, rustige
Amoureus-liedt
De Minne, die in myn hartje leyt,
Die sal niet eynden noch sterven,
Al schijntet, dat ick door teghenheyt
Mijn Lief zal moeten derven,
ook op Tesseltje betrekking heeft .
En ook bij Madelena Stockmans werd hij door
de oogen getroffen en beminde hij alleen de
ziel . Maar een serene rust, een geestelijke heiliging heeft dit niet over hem gebracht
. Zijn geestelijk dualisme kwelt hem zijn heele leven lang
.
Bij al zijn fierheid en zelfgevoel is er door
heel zijn leven iets dat hem drukt, vooral tegenover de vrouwen met wie hij verkeert
. Hij
mist den durf, de triumfante vastheid, die de
vrouw terstond fascineert
. De wereld, maar in
het bijzonder de vrouw wil bedrogen zijn
. En
hij heeft zich waarschijnlijk steeds to veel in
eenvoudige waarheid gegeven, zooals hij was
.
Hij heeft misschien to weinig toegepast wat
hij naar Horatius vertaalde
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Suft niet, wanneer als ghy u meerder mooght
bekouten,
Grijpt de ghelegentheyt daer ghyse schoonste vint,
Eer dat zij u ontslipt. 't Gheluck dat helpt de
stouten
Noyt werde blooden bloedt van schoone vrouw
bemint.
Dit kiopt ook met de volgende bekentenis
Laast had ick voorgenomen
Mijn noot to kiagen koen,
Helaas, int bij een komen
Sonck my 't Hert in de Schoen I
Fy I ick dorstet niet doen,
d'ߵv'rhand heeft schaamt gehouwen
Bloothart minde noyt Vrouwe ;
Ick wil mij anders spoin .
Hij had soms lets vrouwelijks in zijn uitingen
.
Sterk openbaart zich dit ook in zijn bekenden
brief aan zijn vriend Charles Quina
.
Al lijkt het ons op het eerste gezicht vreemd
in een maatschappij van menschen, die alien
door hard werken, door eigen energie er boven
op trachtten to komen, gevoel van standsverschil
schijnt bij zijn ongelukkige liefden niet zonder
invloed to zijn geweest
. Maar ook daar tegen
komt heel zijn vurige ziel dan weer plotseling
in verzet in gloeiende verontwaardiging
Ghy Cooplien van de Echt en Dingers in het
geven
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Van huw'lyxgoet, ghy gluurt op gelt, op haef,
op winst
ߵp welstand vande trou, noch op het vreedlyck leven
Van jonghelingh en Maecht en ooghdy op het
minst .
Vermoedelijk heeft hij daarnaast vaak een
geestelijk standverschil of liever een standver. Tegenover de verschil in eruditie gevoeld
blindende Renaissance-schittering der klassieke
wijsheid en schoonheid bij zijn geleerde, kunstrijke vrienden heeft hij zich, hoe zeer ook ten
onrechte, met zijn kints-school-frans als kunstenaar soms de mindere gerekend, al waren
er ook momenten, waarin hij zich met fijnen
spot fier tegenover hen plaatst
.
Ja, hij was een man van wisselende stemmingen . Telkens als hij zijn droompaleizen der
liefde zag wankelen, vloog hij op, stormde hij
tusschen zijn wilde kornuiten aan de bierbank,
wierp hij zich in den roes der zinnelyke bekoring van Venus pandemos, tot hij plotseling
de kille, grijnzende werkelijkheid weer voor
zich zag.
Dit alles werpt een schaduw over heel zijn
leven ; doet hem het leven zien als een droeve
misere . In zijn lyriek openbaart zich ook vooral
de mensch, die ons den Spaanschen Brabander
zal leeren verstaan
. Breero was niet als Hooft,
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die luchtig en onbezorgd zijn liefde kweekte en
er afscheid van nam, als hij er genoeg van had
genoten . Breero had lief met voile, brandende
lijfspassie of met schuchter zielsbegeeren, en
als bleek, dat hij alweer vergeefs in een schoone
ililusie had geleefd, dat standsverschil of de
kwade faam van zijn losbandig leven zich
plaatsten tusschen hem en wat hem het hoogste
geluk scheen, dan mocht de luchthartige toon
van zijn scherts, de wilde roes van zijn schijnvreugd zijn diep, innig leed voor de buitenwereld verbergen, hij voelde zich geslagen door
het lot, hij kwam in opstand tegen de maatschappij en het leven, hij keerde in tot zichzelf,
zat na dagen van rumoerig benauwenden jool
troosteloos neer in zwarte somberheid, niet
begrijpend de tyrannie van leven en maatschappij, snakkend naar reinheid en rust .
Door heel zijn leven heen is hem de hooge,
heilige liefde een bron van droefheid en vertwijfeling geweest . De smart over de onbereikbaarheid van zijn gedroomd geluk jaagt hem in
den dollen roes van wijn en vrouwen, en als
hij ontwaakt en ziet in ontzetting zijn fiere
hoogheid van ziel vertrapt, schreit hij op in
ontstellende wanhoop, slaakt hij smartkreten
van diepe, zuivere menschelijkheid, zooals we
niet kennen in heel onze litteratuur :
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Waar is nu dat hart? Waar de gedachten?
Waar 't gemoed?
Dat zoo mannelijk konde verachten
's Werelds goed,
Dat de de kroon
En de heerlijkheen
En de scepters schoon
Zou trots vertretn
?
Hij voelt zich machteloos geslagen tegenover
den hoogen droom van zijn versmade liefde
Hij heeft alles ,versmeten in de wind", maar
vergeten kan hij niet de vrouw, die met hem spot

.
:

Dat hart kan zich breidelen noch bedwingen
In zijn leed,
Dat zoo grootmoedelijke alle dingen
Eerst versmeet .
0 verdriet,
0 pijn t o quaal t o smart 1
Gij maalt tot niet
Dit groote Hart .
,,Breero voelde wel levendig maar niet diep"
heeft ߵrof. Kalff beweerd. 1k kan mij hiermee
niet vereenigen
. Wij hebben in heel onze
litteratuur bijna geen dichter, die zoo eenvoudig,
natuurlijk onbevangen en daardoor in zulk een
zuivere, sublieme schoonheid heeft verklankt de
geweldige ontroering van teleurstelling en zielesmart, die hem het leven gaf
.
Hooft mag in fijner geciseleerde vormen zijn
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minder prangend, gezocht liefdeleed hebben
uitgebeeld, in Breero's verzen hooren
we de
echt menschelijke klaagstem, hooren we uitgillen
het nijpend zieleleed, hooren we dof murmelen
de tonen van diepe verslagenheid, van wee over
heel de ellende van het bestaan
.
Juist het diep voelen van zijn smart, maakte
hem het leven in de eentonige alledaagschheid
onduldbaar, joeg hem telkens weer in de luidruchtige verstrooiing
. Hij ontvluchtte er zich
zelven . En telkens gloorde de hoop weer in
zijn ziel ; was er weer de overmoedige triumfantelijke lach, herwon hij weer zijn zelfvertrouwen en zijn verwachting op de hoogste
zaligheid der liefde .
Na iedere teleurstelling kwam weer de val,
voelde hij de onderdompeling in het vuil der
wereld als iets onwaardigs . En als hij tot inkeer
kwam klaagde hij
Hoe staroogt mijn gesicht? Wat mach 't gepeins bedelven?
Wat is er in mijn brein dat tot den hemel klimt?
0 klare spiegel van de kennis van mijn selven,
Gij toont mij't kundich kwaad, dies mij het herte
krimpt .
Dan verdwijnt voor hem alle glans en glorie
van het leven, dan verzinkt alle blijde levensmoed, dan ziet hij bar en naakt heel het menschen-
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bestaan in al zijn afschuwelijke leelijkheid, zijn
wanhopige marteling.
Elk poght met zijn gebrek, vermetel en hoovaerdich .
Elk is een ander wijs en meest zijn zelven zot
Elk acht hem zelven schoon en veel waardijen waardig ;
Elk geckt met ellik en elk wert van elk bespot
Elk loopt, elk vloekt, elk smijt, elk doet veel
quade dingen ;
Elk maakt van eere schand, elk zoekt van
schande eer ;
Elk is ontrouw en licht en vol veranderingen
Dat elk huyden prijst, veracht hij morgen weer

;

.

;
.

Dan strekken de weemoed, de troostelooze
ontmoediging, de starre wanhoop heur vale
vlerken over hem uit en hij ziet enkel leege
ijdelheid, een droef eentonig spel heel het bange
leven
Het arme schepsel leeft gestadigh in zijn sterven,
Grenst aan zijn laetste nacht, gaapt na de laatste
zucht,
En moet, eer hij dat denkt, het waanschijnleven
derven .
Hoe magh het leven zijn, dat schichtig van ons
vlucht?
De werelt fraey vermomt, hoe schoon dat zij
mag schijnen,
En is niet anders als een doolhof, een woestijn,
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Een razernij, een kuil, een pijnbank om to pijnen
Haar zotte lievers die nog in haar kercker zijn
.
Dit is de stemming die vooral in de laatste
periode van zijn leven hem beheerscht
. Dan ligt
de schoone prince-vlag, waarop hij zoo trotsch
was vertrapt ter aarde
. Venus en haar abel kyntje
ontvluchten de kamer en Geloof, Hoop en Liefde
omringen hem, terwijl hij geknield ligt voor een
doodshoofd.
Dit is de symboliek van het titelblad van
het Aendachtich Liedt-boeck, waaruit ik deze
uitingen van wanhoop en vertwijfelingen en
wroeging aanhaalde.
Dan zucht hij om het einde :
Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al to wis
(God betert) door 't versoecken,
Want ick heb daer verkeert
En meer van haer geleert
Als vande beste boecken
.
Hoe strengh breeckt my dit op ;
Myn kruyfde krulde kop
Die brenght mijn v66r de jaren,
In mijn tijds Lenten voort
ߵp 't swart en 't swetigh swoort
Veel gryse graeuwe hayren
Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt
En rust met lijf en leden,
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Dan plaeght mij aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden .
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt
Door kommerlijcke sorgen,
Dies my het herte barst,
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen .

::

DE RߵMANTISCHE SߵELEN

:.

De ridderpoezie was sedert de uitvinding der
boekdrukkunst de geliefde lectuur voor de zich
ontwikkelende en opwerkende burgerij geworden, de fantastische sfeer van ontspanning
voor de menschen die zwoegden voor rijkdommen
of dagelijksch brood . De romantiek van heel
.
hun !even eischte de romantiek op het tooneel
Er moet een natuurlijke drang zijn geweest naar
het fleurige gepassioneerde, naar grootsche
daden en nobele gevoelens, die lagen buiten
den kring van de dagelijksche wisselingen in
fortuin in den fellen strijd om het bestaan .
Trouwens onze abele spelen hadden reeds
stof, die tot de ridderpoezie behoort, gedramatiseerd ; wat een romantiek sprak er uit Mariken
van Nymegen, wat een romantiek en sentimentaliteit uit de Spieghel van Minne
. Hoofts Granida
ging geheel in die Iijn, al openbaarden er zich
ook nog geheel andere Europeesche stroomingen
in ; Hoofts Granida moest ook Breero tot romantische spelen hebben geinspireerd, als niet
Breero's eigen levensomstandigen en gemoeds6
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toestand hem er van zelf toe hadden gebracht
.
Immers hoe moet zijn liefde voor Margriete,
die blakende passie, waarbij hij telkens op
tegenstand en onmogelijkheden stuitte, hem uit
de werkelijkheid van het roezemoezende Amsterdam gejaagd hebben in een wereld van
verbeelding, hem voorgetooverd hebben een
sfeer van glans en schittering, van brandende
hartstochtelijkheid . De lectuur van galante ridderromans moet hem in die stemming van hopelooze liefde hebben geboeid en aangegrepen .
Breero dichtte zijn romantische spelen ongeveer
zooals Woutertje ߵieterse in zijn kille realistische
omgeving,
in zijn fantastischen dadendrang,
.
zijn Rooverslied schreef
Zijn dichterschap heeft hem ertoe verleid die
bonte wereld uit to beelden . Maar dat was zijn
weg niet . Hij had ongetwijfeld een genialen
aanleg tot het voortbrengen van zuiver realistische kunst ; hij was niet een machtig alzijdig
genie als Shakespeare, dat naar verkiezing de
teerste sprookjeswereld in de fijnste etherische
vormen laat trillen, doordringt tot de diepste
roerselen van 's menschen ziel of de grofste,
meest schrijnende werkelijkheid schildert .
Zoo heeft Breero dan vooral in de eerste
jaren van zijn dichterschap eenige romantische
spelen geschreven, vermoedelijk meestal onder
den invloed van zijn ongelukkige liefde, de
meeste tragicomedies, blijeinde-treurspelen,
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„die Vorstellung einer wichtigen Handlung unter
vornehmen ߵersonen, die einen vergntigten
Ausgang hat", zooals Lessing dit genre definieert .
Ze sluiten zich aan bij het zinnespel der late
middeleeuwen ook in hun moraliseerende koren
en zedelijke rijmetijen .
Typisch zijn ook de komische intermezzo's
in eenige van deze stukken, die men vergelijken
kan met het optreden van de duivels in mysteriespelen als Van den Sacramente vander Nyeuwervaert . Breero's tijdgenoot Lope de Vega beklaagt zich, dat hij in zijn spelen door een
dergelijke mengeling van het tragische met het
komische aan de eischen van den smaak zijner
Spanjaarden moet voldoen
.
En zoo zal het ook met Breero tegen over
het Amsterdamsche publiek zijn geweest . Het
voortdurend verkeeren in de ridderlijke wereld
verveelde
; men wilde den plotselingen overgang,
de oubollige platheid tegenover al dat moois
;
men wilde zichzelf zien tusschen die grooten .
Alleen Shakespeare is het gelukt het tragische
en komische to versmelten tot den geweldigen
humor . Bij Breero vormen de intermezzo's, ook
wanneer knechts, boeren en meiden deel nemen
aan de handeling, een storend anachronisme,
maar ze zijn de onbewuste vooroefeningen van
zijn later realistisch werk .
De stof voor drie van zijn spelen heeft hij
ontleend aan de ߵalmerijn-romans . De Spanjaard
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Garci ߵrdorez de Montalvo schreef van 1465
tot 1474 Los quatro libros del virtuoso cavallero
Amadis de Gaula, waarin de geest en gedeeltelijk ook de stof der middeleeuwsche Arthurromans voortleefde
. Hierbij sloten zich later de
ߵalmerin-romans, naar den held ߵalmerin de
ߵliva, aan (eerste uitgave 1525)
. ߵalmerijn is de
zoon van onbekende ouders, die allerlei romantische ridderlijke avonturen meemaakt
. Heel
deze litteratuur had Breero in 1610 in verschillende Fransche en Hollandsche vertalingen tot
zijn beschikking en blijkbaar heeft hij er zich
bij zijn liefde-roes in verlustigd
. Hij haalde er
zijn Rodd'rick ende Alphonsus, Griane en De
Stomme ridder uit .
Rodderick en Alphonsus zijn van hun kinderjaren of innig trouwe vrienden
. Zij zijn beiden
verliefd op een
blonde hemelsche princes Elisabeth . Rodderick heeft zijn liefde niet durven
openbaren, maar uit een alleenspraak van
.
Elisabeth hoort hij, dat hij de uitverkorene is
Alphonsus bekent Rodderick zijn liefde, vraagt
zijn steun, maar wordt door zijn trouwen vriend
koel afgewezen . Er komt een inval van de
Mooren . Rodderick komt met andere ridders
zegevierend uit den strijd terug, maar hij is
somber : twee ridders hebben hem zijn krijgsbuit, een Moorschen Kapitein, afhandig gemaakt. Tegen die twee moet R . zijn recht in
een tournooi verdedigen
. Elisabeth is bang voor
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zijn ondergang, maar een onbekende ridder staat
hem bij en het blijkt, dat dit Alphonsus is . Alphonsus gaat dolen, geslagen door zijn teleurgestelde
liefde . Als Rodderick hersteld is van zijn wonden,
na door Elisabeth verpleegd to zijn, wit hij
Alphonsus gaan zoeken om hem to danken .
Elisabeth weet hem to bewegen to blijven
. Ze
zullen toestemming tot hun huwelijk vragen
.
Alphonsus raakt gevangen
. Hij verwerft zijn vrijheid in ruil voor den Moorschen kapitein, then
Rodderick afstaat . ߵp een tocht wordt Elisabeth
aangevallen door vijf Mooren
. Toevallig is Alphonsus in de nabijheid en redt haar leven
.
Rodderick heeft van den aanval gehoord, komt
aangesneld, vermoedt, dat Alphonsus een der
Mooren is, doodt zijn besten vriend
. In zijn wanhoop wil hij zich dooden, maar de stervende
Aphonsus smeekt hem dit niet to doen . Hij trouwt
met Elisabeth . Maar hun huwelijk is niet gelukkig .
Geheel buiten het verband van het stuk treden
in het eerste en vierde bedrijf Nieuwe Haan en
Griet Smeers op, die in grove scherts wat samen
staan to parlevinken .
Een spel van liefde en vriendschap zou men
zoo oppervlakkig zeggen, waarin de vriendschap boven de liefde wordt gesteld
. En toch
heeft Breero er nog heel wat anders mee willen
uitdrukken . Aan het slot geeft hij een verklaring,
die het stuk eigenlijk geheel tot een middeleeuwsch zinnespel maakt .
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Hoor hier hoe hij u uitnoodigt met ernst in
to zien ,wat wij met d'inhout of de sin Van
't droeve treur-spel segghen willen"
Des Menschen leven is een strijdt,
Een Water dat snel henen lijdt,
Een pluym-licht vliegent dinge,
Een Bloem, een Roock, een Wint, een Bel,
Een groote Niet, besietment wel,
Een Schouw-spel vol veranderinge
.
De Werelt is een vuyle Hoer,
Sy liefd' den Eellingh oock den Boer,
Sy looft een yeder to verheffen
.
Sy stroockt, sy streelt, sy lokt, sy troont :
Maar die sy 't soetste wesen toont,
Gaet sy int eynd op 't felste treffen .
En dan verderop de toepassing op het spel
Voor Alphons wilt de Ziel verstaan
Neemt Rodd'rick voor het Lichaam aan
:
Ent noemt Elisabeth de Werelt .
Die door 't aantreckend' wesen soet,
Haar van een yeder minnen doet
;
Soo gracelijck is sy beperelt .
Hier door soo twist dan menigh reys
De goede Gheest en 't weeligh Vleys,
Die doch van jongs soo vast vereende,
Dat inde tijdt van jaar en dagh
An haar men gheen verschil en sagh
Soo datmens' in als eens to wesen meende .
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En zoo gaat dat dan verder
. Zoo gauw „het
Vleeys de werelt trouwt, vertrekt de Ziel en
treurt in 't wout."
Schepers heeft in dit stuk willen zien een
rivaliteit tusschen Breero en zijn intiemen vriend
Quina ten opzichte van de blonde Margriete
.
Absoluut onmogelijk acht ik het niet, dat iets
dergelijks de eerste aanleiding tot het schrijven
van den Rodd'rick ende Alphonsus is geweest
.
Maar bovendien heeft hij er toch deze zijne
wereldbeschouwing in willen leggen en we
moeten er goede nota van nemen, hoe reeds
hier aan het begin van zijn letterkundige loopbaan door een ongelukkige liefde die wereldbeschouwing een diep melancholische is . Dit
zal ons to pas komen vooral bij het begrijpen
van den Spaanschen Brabander
.
Rodd'rick werd in 1611 op het tooneel der
ߵude Kamer, de Egelantier, gespeeld en in 1616
uitgegeven . In ditzelfde jaar verscheen Griane,
dat daar des Zondags voor Kerstmis 1612 het
eerst werd opgevoerd
.
Het tooneel is in Constantinopel, wat niet verhindert, dat het stuk begint met een alleraardigsten
dialoog tusschen Bouwen Langh-lijf en zijn wijf
Sinnelijcke Nel van Goosweghen, een stelletje
echt Hollandsche buitenlui, die uit de stad komen .
Florendus heeft met den keizer gestreden
tegen de eeuwige Saracenen en bovendien zich
de liefde van 's keizers dochter Griane ver-
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worven . Zij zal hem in den bloemhof van haar
vader opwachten in den ,bruyne nacht" en is
bereid alles voor haar liefde to trotseeren
.
Daar vertelt ze haar geliefde, dat haar vader
haar bestemde voor een neef, Tarisius, maar dat
ze gaarne met Florendus naar Macedonia wil
vluchten . In then bloemhof schijnt zich dezelfde
historie of to spelen, die in zoo menig wachterlied to verstaan gegeven wordt, en Florendus
het recht geeft haar aan to spreken met ,mijn
Vrouw, mijn Echtgemaal ." Florendus vraagt den
keizer verlof het Byzantynsche hof to verlaten
en tegelijkertijd kondigt Kaniam, 's keizers zoon,
een Hongaarsche deputatie aan om Griane voor
Tarisius to vragen
. Het plan van Griane om to
vluchten staat vaster clan ooit
.
Door Tarisius, die argwaan kreeg, wordt de
. Griane wordt, in den
schaking verhinderd
kerker geworpen . Tarisius pleit voor haar bij
den vader en is steeds bereid haar to huwen
.
Intusschen kan Griane haar zwangerschap
moeilijk meer verbergen
. Uit den Byzantynschen
kerker worden we eensklaps weggerukt naar
de Amsterdamsche straten, waar Bouwen zijn
melk loopt to venten
Moye, klare ochtent melk 1 Nou voick, gheeft
myn hangt-gift,
Ick selse jou voor niet gheven, ist datse tsamen
loopt of datse schift .

Titelblad geteekend door J . van de Velde . Eerste
uitgave der gezamenlijke werken van Bredero
Verkleinde reproductie naar het origineel
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Gy setter niet een haartje in vijnden
; mijn wijf
is puntigh en suyver,
Ick gheef goet koop, burghers, het mingellen
om ien stuyver
.
Hoog geeft hij op van de deugden van zijn
vrouw en al opsnijdende verdwijnt hij weer
.
We zijn weer in den kerker . In een droom is
Griane beduid, dat ze Tarisius aanvaarden moet
.
Ze doet het, maar bedingt, dat het trouwfeest
nog wat moet worden uitgesteld . Intusschen is
er een kind geboren, dat ze aan een knecht
toevertrouwt . Deze legt het to vondeling buiten
bij een boerenwoning.
Bouwen komt op, klagend, dat zijn vrouw
van een dood kind is bevallen
Sie daar, ick wodt wel om ien van myn alderbeste koeyen,
Dat mier is : ick wout wel om ien pinck, om
ien Vaars en om ien Kalf,
Dat is goelickjes op myn reeckeningh een, twee
koeien of aarhalf ;
Ick sech noch, 't is uyt de kerf, 't is to mal om
to kallen,
Myn wijf Sinnelycke Neeltje is flusjes gaan
legghen en vallen
Inde kraam van een doot kijnt
. 't Is van zijn
leven niet ghebuert
.
Maar daar vindt hij plotseling het kind van
Griane :
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Ick sie we], dit is al van een Haachse Duffer of
hier uyt de stadt,
Die sukke vervaarlycke wrongen hebben om
huer gat .
Sy hebben sukke koel-koussen, sukke ongeschickte groote hoepen,
'sNachts loopt dat hiete goedt op de kittel-jacht
uyt snoepen,
Besonger in duese stadt, daar hebbense soo
veul kuers,
Hier in ien Travaeren of in ien berdiel of in
ien hoeck van de buers
;
Daar gater so menigh uyt dienen, uyt nayen, uyt
kraam-bewaren, uyt schuuren,
Die haar vriendelyckheytje om een steeckpennick verhuuren
.
Dat is een uitkomst 1
Ick sel seggen, dat ick dit kindt at moerlyckelienich uyt de Voolwyck gehaalt heb .
Wat Frangkse-blancken l Wat gants Lichters l
Wat schiet myn in myn sinnen .
Ick selt de buren wys maken, dat het myn kynt
is ; dan sel ick 't wetspel winnen
Die moye jonge lacht my toe, 't is seper wel
indiefte moy ;
Dat ick dat mannetje so liet liggen, dat waar
immers gien roy.
't Het ien kruysje an zyn Hooft en ien gouwe
kettingje om zyn hals .
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Ick selt brengen by myn wijf, die selt houwen
als huer kynt in als .
Griane trouwt en gaat mee naar het hof van
Hongarijen .
't Is 20 jaar later . Aan het Macedonische hof
heeft Florendus zijn eigen zoon, ߵalmeryn tot
ridder geslagen en hij heeft behoefte Griane
nog eenmaal to zien . Daarom trekt hij naar Budda,
de stad, waar Tarisius regeert . Als pelgrim
verkleed, wordt hij tot haar toegelaten
. Tarisius
ruikt lont, valt op hem aan, wordt doorstoken
.
De keizer van Byzantium besluit dat een tournooi de zaak beslechten zal . ߵalmerijn en zijn
wapenbroeder strijden voor Florendus en Griane
tegen de Hongaren, die verslagen worden
. Griane
herkent haar zoon aan het kruisje en kettinkje .
De keizer stemt toe in een huwelijk tusschen
Griane en Florendus . Alles is in orde maar
Bouwen en Nel, die ߵalmerijn hebben opgevoed,
ontbreken nog . Ze worden gehaald en Bouwen
krijgt een emplooi aan het hof
Siet, Kyeren, oft op de werelt niet Verkieren kan :
Gisteren was ick ien Boer en nouw ben ick ien
Edel-man.
Inderdaad van Rodd'rik naar Griane is toch
wel een klimming. Dit is geen abstractie meer ;
er wordt geen symbolische beteekenis in gelegd,
die oppervlakkig nauw to raden is
. Er gebeuren
rare dingen in Griane, maar er is toch een
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psychologische realiteit in, gemoedsstrijd, wroeging, schoone passies. Het heeft het levendige,
fleurige van onze oude abele spelen
; het is
een Esmoreit van breeder, weidscher opzet
;
we voelen direct, dat bier toch iets meer levends,
menschelijks achter zit dan achter de poppenvertooning van een levensdesillusie, van een
melancholische wereldbeschouwing bij een ongelukkigen vrijer . De komische intermezzo's
sluiten in Griane ook veel beter aan bij het stuk
.
Het is niet onmogelijk, dat Shakespeare's
Winter's Tale ook eenigen invloed op den bouw
van het stuk heeft gehad
. Breero kan het hebben
zien opvoeren door de Engelsche tooneelisten,
die juist in 1612 in Amsterdam optraden .
In den druk van 1616 is Griane opgedragen
aan de eerbare, wel-sprekende M . ߵ . D, waarin
men Maria Roemers dochter wil zien . De ߵ. zou
dan een al dan niet opzettelijke drukfout voor
R. zijn. In ieder geval uit deze opdracht blijkt
meer dan een eerbiedige hulde voor de bedoelde jonge dame . Dat is wel een eerbiedige
liefde : „ߵ licht van onse tijt 1 hoe dickwils
hebben my de blixems van u onwaardeerlycke
redenen niet alleen verwondert, maar tot in
mijn binnenste geslagen met een huegelycke
verslagentheyt
. Gesegent sy de uur doen ick u
so geluckelyck gemoeten, doen ick door des
Hemels gunste meerder kennisse van u goede
bevallicheyt vercreeg en door u lieve ommegang
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geware wiert dyne wyze en uytgenomen zeden .
Hoe menighmael hebdy myn doen staen gelycken
als vervoert, wanneer de ervarentheyt my
voor de oogen mynes vernufts vertoonde met
wat een hoogen wetenschap u uytgelesen siel
was en is gestoffeert, de welke ghy met de
minnelyckste aardicheyt weet to disteleren en
to kleynsen door de teems van u honichvloeiende tongh, waar na ghy doet snacken de
aldergeleerste ooren ."
Stommen Ridder is het derde stuk ontleend
aan de ߵalmeryn-romans. Het is jeugdwerk, dat
eerst in 1618 is voltooid en gespeeld op de
Nederduytsche Academie . In '19 na Breero's
dood werd het gedrukt . Het staat ver achter
bij de beide voorgaande en kan bier buiten
bespreking blijven
. 1k herinner alleen aan een
paar bijzonder mooie liedjes, die erin voor
komen, o . a. dat zeer bekende
Het Zonnitje steeckt zijn hoofjen op
En bestraalt der Bergen top
Met zijn lichjens .
Het wijsgeerig-godsdienstige
Wie boven al zijn Godt bemindt,
Zijn Godt in alle dinghen vindt,
Wie yet meer wit verkiesen,
.
Sal Godt in al verliesen
Het alleraardigste, ook al weer vol persoonlijke lyriek
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Al ben ick, schoon Liefje, niet machtich rijck,
Ick ben ten minsten als mijns ghelijck ;
Wat gheef ick om 't goet I Wat gheef ick om
['t goet 1
De beste Rijckdommen legghen in 't ghemoet .
Er staan vooral in het begin heele goede
verzen in dit stuk, die bewijzen, dat Breero het in
zijn laatste levensjaar sterk heeft geretoucheerd
.
Het ,Bly en Truer-spelletje" Lucelle is een
vertaling naar het proza van Lejars (het eerst
in druk verschenen to ߵarijs in 1576)
. 't Is de
geschiedenis van een rijk koopman met een
eenige dochter Lucelle, die van poezie en muziek
houdt . Ze is verliefd op den rentmeester van
haar vader, Ascagnes, schijnbaar iemand van
geringe afkomst, die zich tot nobele beschaving
wist op to werken .
De ware edeldom
Die moet uyt deuchde spruyten,
Ick acht geen rijcke guyten,
Hoe groot sy zyn van staat,
Als sy het goet en quaat
Niet kunnen onderscheyden,
zingt Lucelle en ze spreekt al weer geheel naar
Breero's hart .
Als een rijke baron om haar hand vraagt,
wijst ze hem terstond af ; haar vader kan haar
immers niet missen . Maar ondertusschen dringt
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ze zich, in onze oogen tamelijk onkiesch, aan
Ascagnes op, die meent zijn gevoelens to moeten
beheerschen. Eindelijlc weet ze het zoo ver to
brengen, dat ze hem trouw zweert, bij welke
gelegenheid Lucelle voorstelt
:
Gaat heen, mijn lief, gaat heen, daar is veel tijts
verstreken,
T'wijl ghy bier zyt geweest, en komt my t'avont
spreken
ߵntrent de klocke tien, als vader is to bedt
.
Wat me nogal verdacht lijkt
. Maar Leckerbeetje, die in dit spel heel aardigt zorgt voor
de intermezzo's, welke thans geheel in de
handeling zijn opgelost, zal er een stokje voor
steken . Hij vertelt alles aan papa
; doch de jongelui zijn dezen to gauw . Hoor Ascagnes slechts :
Wel aan, mijn lieve helft, dat wij geen tijt verspillen
Met sloffen reuckeloos, maar ons vereende willen
Bevestigen met doen en nemen wat geneucht
In 't speelhof van de lust en houwelijxsche
vreucht .
Juist op dit supreme moment komt - de vader .
Hij is geen man van halve maatregelen
. Voor
straf moet zijn dienaar Ascagnes zich vergiftigen
en hetzelfde lot ondergaat Lucelle . Als beiden
,,dood" zijn, blijkt dat Ascagnes een prins is . Maar
gelukkig is het nog niet to laat ; de apotheker
.
had slechts een slaapmiddeltje geleverd
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Men ziet bet, in dezen vorm een vrij dwaze
historie, al is ze dan ook terug to vinden in
Boccaccio's Decamerone, Teodoro e Violante
(V . 7) en zoo hoogerop verwant aan de illustere
avonturen van Dido en Aeneas (Virg
. IV, 160) .
Dit stuk was bet eerste, dat hij (in 1616) op
zijn naam uitgaf, openlijk opgedragen aan Maria
Tesselschade . Daarop volgde onmiddellijk in dat
jaar de uitgave van Rodd'rick en van Griane
.
Tesseltje heeft de voorstelling van Lucelle
bijgewoond en ze is er door ontroerd . In de
opdracht verheugt Breero zich ,overmits bet u
belieft heeft dit selvige Spel met u waerdicheydt
to vercieren en de sit-stede met U
. E . tegenwoordicheyt to ver-eerlycken, ons verleenende
een soo aandachtige en nechtigen gehoor, dat
de beroerlycke redenen, door yemant beweeglijck uytgesproocken, ter nyverer siele innebraken, sulcx dat de weerslach van de wint der
droever woorden ten blyen oogen met sulvere
ߵarlen uytborsten . 0 goedicheydt des Geestes 1
0 krachtich na-bedencken der menschelijcker
quellinghen 1 bet medelijen van u Even-naasten
track oogschijnnelijck door Zinnen en Zenen ."
Typisch voor de bewegelijkheid en hartstochtelijkheid van den auteur is in die opdracht
ook : „Ick ben een vyandt van die onbevoelijcke
steene Menschen en van dat houte-volck, die
de uytnementheden der Schryveren niet en verstaan en 't uitbeelden der frayicheden dickwils
7
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lasteren, omdattet juyst met haar murruwe en
misselijcke sinlijckheyt niet over een en stemt
.
Maar ghy, o Eere van onse Stadt, Ghy roem
van onse tijdt, sijt van een eerwaardiger Geslacht
en zijt oock met ander voetsel opghequeeckt
."
Wat het stuk voor ons eenigszins belangrijk
maakt, is, dat hij er misschien mee heeft willen
werken op het gemoed van zijn Margriete in
de laatste dagen van zijn omgang met haar of
of op Mooi Aaltje. Maar toen hij het uitgaf
koos zijn hulde blijkbaar andere wegen . Er
spreekt dankbaarheid uit, eerbied, geen liefde,
heeft Schepers aangaande de opdracht beweerd .
Ik betwijfel het zeer . Hier is natuurfijk niet de
laaiende zinnelijke passie voor Margriete, maar
er is een teedere aanhankelijkheid, die groeit
uit kunstsympathieen en een meer verheven
liefde zeer nabij komt. Deze meening zou zeer
zeker steun vinden in de opdracht van Griane,
als we zekerheid hadden aangaande de drukfout.
Nu zijn er nog twee romantische spelen, die
Breero bij zijn dood onvoltooid achterliet, een
herderspel Angeniet en Het daghet uyt den
ߵosten . Het eerste is een wraakneming op een
van de jonge dames, waarop hij verliefd is
geweest en die hij ook in zijn liedboek Angeniet,
Agneets Dei of Annetta noemt . De Angeniet van
de pastorale heeft de keus tusschen KloridonBreero en den rijken Endymion . Ze coquetteert
wat men den eerste en is later toch bereid den
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tweede to nemen . Na de eerste drie bedrijven
liet de dichter bet stuk onvoltooid liggen
. Een
andere liefde was opgekomen en hij vond bet
blijkbaar niet meer de moeite waard zijn gekwetste ijdelheid op de trouwlooze Agniet to
wreken . ߵp verzoek van den zorgvollen uitgever van Breero's werk, Van der ߵlasse, die
veel met den dichter ophad en zoo goed mogelijk
alles van hem na zijn dood heeft verzameld en
verzorgd, heeft Starter er bet vierde en vijfde
bedrijf bij gemaakt . Het stuk wend in 1623 op de
oude Kamer opgevoerd en toen ook uitgegeven
.
Van der ߵlasse vond in Starter inderdaad
,,soodanigen ߵoet, derwelcker stijl best op sijn
onvoltoyde werk pastte"
. De stijl van Starter lijkt
klaarder en vlotter
; Breero is meer knoestig en
ruig in zijn taal, minder gecultiveerd
. Maar
vooral den geest van bet spel wist Starter
uitstekend to behouden . Als Agniet berouw heeft
over haar ontrouw, Mat hij haar over Kloridon
zeggen :
De lof van sijne geest is treffelijck bekend
Van Nederlands begin tot haerder grensen end .
De grootste van bet Landt die prijsen sijn
ghedichten
Voor d'eelste die daar zijn in 't boerten en bet
stichten .
De situatie tusschen de behaagzieke Angeniet
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en den dichter zal vermoedelijk ook wel juist
geteekend zijn door Starter in
ߵf by al gheestigh is en vry wat schynt to weten,
Gaat van die gheestigheydt en wetenschap eens
eten . Ey, wat zou Kloridon, die jonghe wulp beginnen?
't Is waar, ick heb hem tot een koelingh van
myn lust
Twee jaren lang ghetroont, veel duysent maal
ghekust ;
En mits ick schiep vermaack in sijn seer gheestigh vrijen
Woud' ick sijn omme-gangh noyt van het mijns
afsnijen.
Dergelijke regels zullen Breero in het Elysium
wel goed gedaan hebben.
Het eind, dat Starter aan de historie maakt,
is, dat Mercurius en Neptunus bij een escapade
op dit wereldrond zinnigheid in Agniet krijgen.
Zij nemen haar naar den ߵlympus mee, maar
de andere goden willen haar daar niet accepteeren en ze wordt naar de maan geexpedieerd .
Met het laatste stuk Het daghet, een dramatiseering van het bekende oude lied, is Van der
ߵlasse niet zoo gelukkig geweest . Hij heeft het
eerst in 1638 door een obscuur poeetje, Matthijs
van Velden, laten voltooien en dit heeft blijkbaar
geen goed gedaan aan het werk. Van Velden heeft
het stuk niet begrepen en zeer waarschijnlijk
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de liefde-misere van den dichter niet gekend
.
Want ook bier, als in Rodd'rick, Griane, Lucelle
zijn twee mede-minnaars in strijd om eenzelfde
schoone, hier weer om de blonde Margareta .
Het stuk is dus vermoedelijk door Breero opgezet onder den drang van zijn hartstochtelijke
liefde voor de werkelijke Margriete
.

DE KLUCHTEN EN DE BLIJSߵELEN

In zijn liefdevolle, hartstochtelijke studie naar
de realiteit, in zijn natuurlijken aanleg en drang
om de werkelijkheid van het alledaagsche gedoe en gewurm der menschen uit zijn onmiddellijke omgeving uit to beelden en in scherp
en geestig geteekende karakters naar voren to
doen komen is Breero een der meest gezegende
vertegenwoordigers van onze zuiver Hollandsche
kunstneigingen, die door heel onze historie
gaan van den Reinaert tot De Meester, Robbers
en Querido . In zijn tijd is hij de voortzetter
onzer nobele nationale traditie ; hij is gegroeid
uit het beste en meest oorspronkelijke onzer
middeleeuwsche kunst. Hij zet voort de lijn
van den Reinaert, zoo rijk aan fijn psychologische teekening. In hem leven voort onze
middeleeuwsche kluchten en boerden, de Buskenblaser, Nu noch, Drie dagen here, ruwe,
plat komische gevallen zonder meer, zonder
zieleleven er achter, enkel geteekend om de
leute van het geval
.
Innig verwant is hij ook aan ons prach-

GERBRAND ADRIAENSZ. BREDERߵ .

1 03

tig realistisch middeleeuwsch lied, verhalend
lyrisch . Zijn eigen vrije
natuurlijke lied sluit
er rechtstreeks bij aan ; maar ook in zijn grooter
werk zijn hier tal van verwante sentimenten en
motieven terug to vinden
. Hoor daar van Robijn,
een nieu liedeken
Het quam een man van Schelde,
Geheten was Roblin,
Hi bracht een tesce met gelde
Die schoone vroukens fijn,
En hoe hij, vriendelijk onthaald eerst, later geplukt
door die vrouwkens, licht van aerde, de deur
uit wordt gegooid .
Dan de lugubere klacht van de bordeelmeiden
Wi meyskens net, schoon gheblancket,
Die gaerne vruecht hantieren,
Wi zijn verplet in Venus bruywet,
Niemant en wilt ons nu vieren
.
Dat heeft ghedaen
ߵns cussen, ons lecken, ons boerden, ons gecken,
ߵns drincken, ons clincken, ons roepen ons
wincken,
Het cost ons so menighen traen .
Voor cort jolijt een lanc verwijt,
ߵns vruecht die mach haest vergaen
.
Dit lied van zeldzaam aangrypende schoonheid klinkt na in Breero's schildering van Bleeke
An en Trijn Jans . Breero is gemoedelijker, lucht-
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hartiger : hij is de kunstenaar, die in zijn jolige
buien zich thuis voelt onder de vroukens licht
van aerde
; maar de realistische teekening van
het snollen-bestaan is van dezelfde kracht
.
De rijker, solieder bouw, het dieper indringen
in de menschelijke psyche bij het burgerlijk
drama Mariken van Nymegen, zelfs in de sentimenteel-fantastische symboliek van de Spieghel
der minne brengt ons alweer een stap nader,
en Jan van Hout vormt ten slotte de schakel
tusschen de middeleeuwsche kunst en het fleurige, bloeiende Renaissance-werk van Breero
.
Bij Van Hout - ik denk hier in de eerste
plaats aan wat ik zijn Loterijspel genoemd heb is voor het eerst bewust een levensinzicht uitgedrukt in iets, wat we dan toch maar een
drama moeten noemen, hoe weinig handeling
er ook in to bespeuren is .
Te Leiden ontmoeten elkaar vier mannen,
een Boer, een varensgast, een alchemist en een
burger, die altijd in processen zit ; alle vier zijn
tobbers geslagen door het leven
; alle vier
schetsen ze ons in soliede, vaste teekening hun
lotgevallen, hun teleurstelling, hun ondergang,
hun armoede, juist als ze gehoopt hadden er
eindelijk boven op to zullen komen
. Alle vier
zoeken naar berusting, tevredenheid in hun
lijden . Ze vragen aan een Vlaamsche spinster
Calleken, of zij hen brengen wil bij den man,
die hen leeren kan ,dat wy onse schae gaarne
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zullen lijden." Calleken brengt ze bij een paar
woekeraars, die alweer even zorgvuldig en correct in hun leven en bedrijf worden geteekend,
tot eensklaps verschijnt, zuiver middeleeuwschrederijkerselement nog, Ware ߵnderwijsinghe,
die de vrienden op een humanistische preekje
onthaalt, een stukje Stotcijnsche wijsbegeerte
voorzet, dat hun in tegenspoed troost en steun
geven moet
.
Er is meer overeenkomst tusschen dit loterijspel en Breero's kluchten en in het bijzonder
den Spaanschen Brabander dan men oppervlakkig ziet . Met de kluchten is er de overeenkomst van de krachtige, soliede, zuivere karakterteekening ; maar in het Loterij-spel en den
Spaanschen Brabander beide staan we voor de
geslagenen van het leven
. Jerolimo, Robbeknol,
de spinsters, de patriotten, de snollen, 't is alles
hetzelfde rampzalig menschdom als de vier
sukkels bij Van Hout, overal dezelfde onvoldaanheid, teleurstelling, wanhoop tegenover het
leven, dezelfde cynische spot
.
Bij Van Hout als bij Breero de woekeraars,
de gieren, die azen op wat er nog to halen is,
ook bij de allerarmsten. Maar bij Van Hout
eindigt dit alles in een welberedeneerd levensinzicht, dat hij los stelt tegenover
zijn realiteit :
alles zal wel schikken, als men maar heeft leeren
berusten in het onvermijdelijke
. Bij Breero
daarentegen meer zijn eigen nauwbewuste
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levenstemming, die waart door heel het drama,
de wanhoop aan alle levensheil, het besef van
bet waardelooze, de hopelooze nietigheid van
alle wereldsch getob .
Het spel van Van Hout is in Mei 1596 to
Leiden op de Breestraat vertoond
. Gerbrand was
toen elf jaar. Zou hij mee op straat gezeten
hebben? ߵf kan hij verhalen van de voorstelling
hebben gehoord van Spieghel en den ouden
Roemer, die Van Houts' intieme vrienden waren,
die Breero misschien wel een handschrift van
het Loterij-spel to lezen gaven?
Hoor Van Hout's Calleken, de spinster uit
Vlaanderen :
Waer zach men zijn dagen diesgelijx gebeuren
Van diergelijeke beroyde liens to samen to vinnen I
Ba, is en heb anders niet dan is daechlix can
winnen,
Mit naerstich spinnen ; is bin gerust en leef in
vreden .
Win is twee groote, is derfse besteden ;
Ic gae mit mijn pangel ter marctewaert en
coop wat my lost
Boter, kies, eyeren, wafers van daegritenare,
leckere cost .
Waer is maer wat gedost mit een lijveken en
keursse,
Een hoeyken op 't hoofd, zo veel gelts in mijn
beursse,
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Dat is Sondaechs buyten stadt mach gaen
bancken.
Ic soude de vrijers gelach betalen, elc soude
mij dancken .
Van grote rijcdommen hebbe is een afkeringe .
Middelertijt stelle is naar myn cleyne neeringe
Gelijc mijn teringe . Comt tsamen in mijn logys .
Tes quaet nochteren dwaes zijn, hout mijn
advis,
Wij zullen tot Crimpraet wel raecken ten lesten ;
Sent ons u pottebiers, is geeff mijn boter ten
besten .
Is deze Calleken niet na verwant aan Breero's
spinsters, in haar luchthartigen toon ook aan
de snollen ? 't Is zeer wel mogelijk, dat Breero
nooit eenig werk van Van Hout heeft gelezen
of gezien, maar men voelt de innige geestelijke
affiniteit, voelt, hoe Van Hout de noodzakelijke
overgangsvorm is naar Breero
. Zoo zijn bij
Van Hout ook al de prototypen van Gierige
Geeraert en Byateris . Met Van Hout als schakel
zien we heel den ontwikkelingsgang onzer echt
Hollandsche kunst voor ons
. In Breero is ze
tot voile, gave rijpheid gekomen
. Zijn intermezzo's, zijn kluchten, zijn Moortje zijn de
knappe, vlottte voorstudies voor het meesterwerk, waartoe hij aan het eind van zijn kort
leven kwam, den Spaanschen Brabander,
het werk
van Breero, waarin heel zijn geteisterde ziel leeft
.
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Thans eerst een enkel woord over de drie
kluchten, Van de Koe, Symen sonder soeticheyt
en Van den Molenaer. Van die Van de Koe
geef ik een eenigszins uitvoerig overzicht voor
den lezer, die Breero's werk slechts oppervlakkig
kent.
Ghijsje, de gaeu-dief, treedt op met een alleenspraak, waarin hij o . a. vertelt, hoe hem voorspeld is,
Dat (hij) om myn achtiende jaar van wegen
eenige straf
An een dwars-hout, door een hennipe venster,
sou klimmen in mijn graf.
Maar tot heden is hij nog gelukkig den dans
ontsprongen . Hij knoopt connexie aan met een
boer, die voor zijn deur zit, vraagt logies, wat
hem wordt toegestaan . De boer snijdt op van
de goede cier die hij maakt, van zijn lekker
eten en drinken, van de kookkunst zijner
vrouw en ten slotte van zijn koe
:
Wy hebbender daer after een staen, die so vet
en glat is,
Ick wed om een vaen, datter sulcken koe niet
om de stadt is.
Den volgenden morgen wil Ghijsje vroeg op
het pad naar Amsterdam, waar hij eenige koopmanschap heeft ; hij wil er om twee uur uit .
De boer, Dirck Thyssen belooft hem to wekken .
Samen gaan ze dan, en nu naar bed .
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Een optrecker (doordraaier) komt zingende
op ; hij gaat to keer over zijn wijf en zoekt
troost bij Giertje van Vriesland, de waardin uit
het Swarte ߵaert . Deze beiden zitten elkaar
minder stichtelijke confidenties to doen en to
drinken tot de ratelwacht twee uur roept . De
optrekker dommelt in .
Nu verschijnt Ghijsje met de koe, die hij
van den boer heeft gestolen en die hij ergens
; daarna zoekt hij den boer op,
buiten vastbindt
die zich verslapen heeft
. Beiden gaan nu al
pratende op weg . ߵrachtig is dat gesprek ;
La terre in twee pagina's . Eindelijk weet de
gauwdief met een smoesje weg to komen. Hij
moet in de buurt nog geld ontvangen, dat men
hem al een jaar schuldig is . De boer sukkelt
door, al nog maar in zich zelf redeneerend en
zich zelf en zijn omgeving teekenend
. Hij vindt
het vervelend alleen, zal maar wat gaan liggen
„in dese krompt" en wachten op de komst van
zijn ,reis-broer"
Die verschijnt spoedig, met de koe
. Hij maakt
zijn slachtoffer wijs, dat hij deze koe heeft
moeten aannemen in plaats van geld
. Maar
wat zal hij er mee beginnen I De boer keurt ze
met kennersblik :
't Is wet een deughdelyck biest,
Hij is wet in zijn vleys, zijn kost is hem wetbekomen .
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Met oorelof, Lansje, voor hoeveel heb gy hum
angenomen ?
Hij is overdadich vet, ja, dat ick 't niet wel
en wist,
Ick seyde, 't is myn koe, seker, me dunckt, by ist .
Dit weet Ghijsje hem wel uit het hoofd to
praten : ,daer is meer gelyx as eygen ." Maar de
boer ontgeeft het zich gauw, immers ,gistre
laet gaf ick hem noch t'eten ."
En wat weet hem de gauwdief dan aardig
op een ander apropos to brengen :
Hoe vreemt loopt dese dijck, wat seylt hier
meenige schuyt,
Hoe varen dese witte-broots keyeren met heur
jachten uyt,
Hoe heerlijck doet hem de stad op, met al die
nieuwe huysen 1
Dit hiele landt, hoor ick, wert gehouwen met
dijcken en met sluysen .
't Is wongder, nietwaer? Hoe fray sietmen de
Zuyer-kerck
Met die witte steenen tooren ; 't is wel een
treflijck werck l
Hoe flickert de Son met weer-lichtend geschimmer
ߵp die verglaasde daken en op dat nuw getimmer 1
Ick heb hier langen tijt in dese stad verkeert,
En ick was by de mieste geacht en wel begeert .
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Wat duycker, sal ick hier clan met de koe gaen
loopenI
Dat durf ick niet doen . Ay Reys-broer, wil gy
se verkoopen?
Ick seije een drinck-penningh geven, wil je
Heer Waert?
Ick sal u verbeyden inde Herrebergh vant
Swarte ߵaert.
Wat gy meer as negen pondt kondt bedingen,
Daer sullen wy lustig voor van Aaltge singen
.
De boer is dadelijk bereid . Hij zal dat zaakje
wel klaren .
In de herberg het Swarte ߵaert wordt de
optrecker wakker en wil zijn intimiteiten met
de waardin voortzetten
. Maar daar komt Ghysje
hen storen ; hij wil ook al handgemeen worden
met het tamelijk aftandsch Giertje .
Na eenige schermutselingen, komt de boer in
voile glorie vertellen, dat hij voor (zijn) koe
10 pond gemaakt heeft en hij overhandigt den
buidel met geld aan den gauwdief.
Al haddet myn eygen koe geweest, ick had niet
meer ghekreghen,
ߵ myn goe maat, 't moet duyster wezen daer
ick dwalen sel.
Juist in deze trekjes ligt telkens de groote
komische kracht . De boer is altijd vol zelfvertrouwen en zekerheid en hij loopt er toch
zoo fijntjes in .
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Er wordt lang op het succes gedronken .
Ghysje heeft wel trek in een hartelijk brokske,
„'t is eveliens vleys of vis"
. Maar wat is er
in een boerenherbergl
Had ick twee platteelen, ick haalden twee
cappoenen,
Met een schape-schouwer, wat, het mach syn
suster soenen,
Tot ߵieter de Kock, daer is gemeenelijck wat
gaer,
beweert hij, en het gezelschap is het geheel
met hem eens . En daar gaat me waarachtig de
schobbert met het geld, de borden en ook nog
den mantel van den optrecker om de schotels
. De optrecker
onder to dragen er van door
voegt hem nog toe
How daar, mijn broertje, siet datje haestich
vliet ;
.
Maer al evenwel vergeet het weerbrengen niet
En in het volste vertrouwen zegt de boer
verontwaardigd
Wat, ick geloof niet dat gij die fiin-man daarvoor an siet?
De gauwdief is natuurlijk voor goed verdwenen . Rustig blijven boer en optrecker bij de
kan zitten snoeven
; de eerste begint tenslotte over
zijn rederijkerij en reciteert allerlei nonsens vol
vreemde woorden, wat zijn maat de vraag ontlokt
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Waer heb gy dat overdadich kostelijck Fransoys
geliert ?
."
„Dat heb ick geliert bij de maats van once kamer
Daer wil ik myn kyeren oock senden, dat's veel
beqaemer
Dan dat icker sou sturen over zee, over zanckt,
Asmen dus moy Francksoys kan lieren in ons
eygen lanckt.
En terwiji Dirck nog nieuwe glorie oogsten
gaat, komt Keesje, het boeren-seuntje, schreiend
binnen om to vertellen, dat de koe gestolen is
.
En vader kan nog opdraaien voor de vertering
op den koop toe . Hij is er nog al kordaat
onder, ,ik moet waerachtich noch om de dieverij
lacchen ."
Wat zullen ze gelachen hebben, de Amsterdamsche burgers, bij de opvoering in 1612 (toen
is deze klucht geschreven, gedrukt in 1619)
.
.
Hoe volkomen raak zijn de karakters geteekend
't Geval is oer-komisch
. Immers hoe zuiver en
in steeds hoogere klimming is het goed vertrouwen van den boer tegenover den gauwdief
volgehouden
. ߵp het eerste gezicht van zijn koe
aarzelt hij nog en is er een moment van spanning
zal hij of zal hij niet zijn eigen oogen vertrouwen ? Maar hij laat zich geheel inpakken
en eindigt met verontwaardiging, als een ander
aan de betrouwbaarheid van den schobbert een
oogenblik, zelfs in scherts, twijfelt.
8
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Hoe .eenvoudig en natuurlijk is ook de oplossing, als het boeren-zeuntje kiagend de
naakte waarheid komt vertellen
. Dit is wel de
allerbeste klucht, die ooit in het Nederlandsch
geschreven is, volmaakt zuiver van compositie
en karakterteekening, in een rijke, schilderachtige
taal, vol speelsche losheid en natuurlijkheid
.
Dr . Knuttel opperde een bezwaar tegen de
compositie in de Gids : ,Een trekje valt uit
den toon : het is als de lompe, ruwe boer in
de herberg aan het rederijken slaat. Bredero
heeft zich hier niet kunnen weerhouden zijn
afkeer van de vreemde woorden en het poeha
in de ouderwetsche rederijkerij to luchten en
is daardoor gekomen tot afwijking van het
volkomen ware
."
.
Hiermee kan ik mij absoluut niet vereenigen
Deze scene is even waar en echt als al het overige
.
Niets lijkt mij natuurlijker dan dat een Boer in
die dagen, als hij een beetje op dreef raakt,
begint op to snijden van zijn rederijkerij
. leder
die zich eenigszins met de geschiedenis van
dit nobele bedrijf heeft bezig gehouden, kan
weten, dat er toen tot in de kleinste dorpen
. In 1596
van Holland rederijkerij werd bedreven
kwamen to Leiden kamers uit Kethel, uit Katwijk zelfs twee, een van
binnen" en een van
„ buiten ." In 1616 werd er in een plaatsje als
Vlaardingen een wedstrijd gehouden en er
kwamen kamers uit Zoetermeer, Maesland, de
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Ketel, 's Gravenzande, Nooddorp
. Wat kunnen
de leden anders dan boeren en visschers zijn
geweest ?
De Hollandsche boer moet in die dagen volgepropt hebben gezeten met uiterlijke rederijkheden . En het lijkt mij een prachtige vondst
van Breero om den boer in zijn opgewondenheid over den gunstigen verkoop van een koe,
in den eersten roes van een verwachte gezellige
smulpartij, plotseling to laten opleven in de
feestsfeer, waarin hij met zijn broeders in de
kunst verkeerde, als wanneer er ook gesmuld,
vroolijk geteerd en gesmeerd werd, to laten
losschieten in den praal van zijn onbegrepen
dwaze rederijkers-rijmerij .
Neen, deze klucht is wel inderdaad de gelijkwaardige van de kostelijke stukken van Brouwer
.
van Miense Molenaar, Judith Leyster, Teniers
en ߵstade . Men ziet ze voor zich in haar vaste
leutige teekening, in de voile fleur van haar
geestige okerschakeeringen, haar warme sienna's,
somber grijzige blauwen, hel opflitsend wit, in
levendige harmonie, in de holle mysterieuze
vertrekken .
ߵlat is deze klucht, zeker ; 't is de rauwe
werkelijkheid van het lagere leven
. Wie daar
niet tegen kan of wie het misschien onzedelijk
vindt, moet deze dingen maar niet lezen
. De
menschen van nu, die Breero's werk ongestoord
genieten willen, behooren alle ergernis in dit
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opzicht aan den kant to zetten . Zij moeten
overtuigd zijn, dat in de driehonderd jaar, die
tusschen Breero en ons liggen, de grenzen op
dit punt geheel zijn verlegd, dat Breero voor
zijn tijd en zijn publiek vrij wel binnen de
grenzen der betamelijkheid is gebleven en dat
hij heel weinig geschreven heeft, wat toen niet
zonder bijzondere aanstoot to geven in goed
gezelschap kon gezegd worden .
Laat hij Apollo in de inleiding van zijn liedboek, waar toch voor vele hedendaagsche ooren
heel wat onbetamelijks in staat, niet tot de
Nederlandsche jonckheydt zeggen
Doch ghy, o Maagdekens, moocht wel vrijpostich lesen
Haer rijmkens so geschickt, dat ghy niet hoeft
to vreesen,
Noch dorperheyt, noch schand, noch wisseling
van bloedt,
Ten sy se u de Min al prickelende doet .
Het verhaal, dat Breero in deze klucht heeft
gebruikt, komt in verschillende verzamelingen
voor, o . a . in een boek samengesteld door
Magister ߵetrus de Rivo, uitgegeven to Leiden
in 1509, bij Bonaventure des ߵeriers, in de
.
Apologie pour Herodote van Henri Estienne
Hans Sachs bewerkte dezelfde stof in een Fastnachtspiel in 1550.
Symen sonder Soeticheyt (uitgegeven 1619)
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is eigenlijk geen klucht . 't is een Amsterdamsch
,,ߵraetjen" ; 't is de magere, zuinige, zeurende
Symen in zijn ouderwetsch zondagspak in
geanimeerden kout met de trouwlustige, vinnige
Teuntje Roert-mij-niet, door wie hij op weg naar
de bruiloft van
„Jannetje nift" wordt aangesproken. Teuntje wil hem in het huwelijksbootje
hebben en somt hem verschillende candidaten
van zeer uiteenloopende kwaliteit op, waarover
het noodige gezegd wordt en wat tot allerlei
kijvage aanleiding geeft
. Tenslotte vraagt hij
Teuntje zelf ten huwelijk en aarzelend stemt zij
toe . Een paar goed geteekende karakters, die
scherp tegenover elkaar staan, wat ik in dit
korte bestek niet nader kan aantoonen .
Daarom ook slechts een enkel woord over de
prachtige klucht van den Molenaer (geschreven
1613, gedrukt 1619). Trijn Jans een stadsvrouw
vindt, als ze van buiten komt, de poort gesloten
en vraagt nachtlogies bij den molenaar Slimme
ߵiet, want ze is bang, dat haar eer in gevaar
zal komen, als ze in een der kleine kroegjes
die buiten de stad staan, haar intrek neemt .
Ze wordt ontvangen, maar al spoedig blijkt, dat
haar eer onder de hoede van Slimme ߵiet ook
niet veilig is . Ze stelt zijn vrouw daarvan op
de hoogte en deze beiden ruilen nu van slaapplaats . Na zijn escapade stuurt ߵiet er zijn knecht
nog eens op af . Den volgenden morgen moet
de knecht weg :
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Daer is je gelt, neemt je sack, jou pack, jou
kousen en schoenen :
Ick bin niet nydich, maar ick mach niet lyen
dat se mijn wijf of soenen .
En of de knecht al beweert :
Wel miester, wat kon icket beteren? gy hebt
my daer toe ebrocht,
Doe ick niet ien hayr op mijn hooft had, dat
daerom docht,
hij moet er uit of de molenaar doet hem een
ongeluk . Hij zou geen huis meer met zijn vrouw
kunnen houden .
ߵok dit motief is zeer verspreid geweest in
de litteraire kunst ; het komt reeds voor in de
fabliaux et contes van de
12de en l3de eeuw,
bij ߵoggio Bracciolini in zijn Facetiae en bij
onzen Dirc ߵotter in zijn Minnen loop .
In 1615 liet Breero op zijn kluchten zijn eerste
groote blijspel volgen, een veramsterdamsching
van den Eunuchus van Terentius, waarvan ik
hier den inhoud zeer beknopt laat volgen
Mooy Ael, een snol - tot haar intiemen
behoort Ritsart, die bijzonder op haar is verslingerd - heeft van een kaper-kapitein onder
voorwaarde, dat ze eenigen tijd haar omgang
met Ritsart zal staken, een meisje gekregen,
waarvan ze weet, dat het indertijd aan een aanzienlijke Haagsche familie is ontstolen, Katrijntje,
het ,Haagsche Dochtertje". Zij wil de familie

G.A,$REDEROODS

fRettiviam,
Ghemaeckt in't laer 1 6 13 .

cbucit in'$ 30 an 10=n/ 16, 9.
Titel van de eerste uitgave van Bredero's Molenaer .
Verkleinde reproductie naar het origineel, in de
Universiteitsbibliotheek to Amsterdam,
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opsporen, heeft zich al in verbinding gesteld
met de broer, Frederyck, en hoopt zoo voorname
vrienden to krijgen
.
Ritsart laat zich bewegen eenige dagen weg
to blijven ; hij heeft juist aan een van Ael's
caprices voldaan en zal haar een zwarte meid
zenden, het Moortje, dat een der schippers van
zijn vader, den koopman Lambert, heel uit
Angola heeft meegebracht .
Writsart, een „aankomelingh", de broer van
Ritsart, heeft Katrijntje gezien en is er direct
smoor van . ߵp advies van Koenraat, den makelaar van zijn vader, weet hij, als Moorin vermomd, in plaats van het echte Moortje in het
huis van Mooy Ael binnen to dringen
.
Aan dit onechte Moortje draagt Mooy Ael
de bijzondere zorg voor Katrijntje op
. De kat
bij bet spek dus. 't Ligt voor de hand, dat zich
tusschen die beiden het geval van den lateren
Jan Klaaz afspeelt, ditmaal echter zonder directe
instemming van het vrouwelijk element
. ߵndertusschen wordt het wezenlijke Moortje bij
Mooy Ael gebracht, een lui, suf, oud schepsel,
en het bedrog komt uit.
In then tijd heeft er een geweldige fuif plaats
gehad bij den snoevenden hopman, een echten
miles gloriosus, waarbij zich ook Frederik heeft
aangesloten . Er is ruzie ontstaan en de kapitein
eischt Katrijntje terug, komt met veel spektakel
quasi het huis van Mooy Ael belegeren
. Writsart,
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die niet lief ontvangen wordt,
belooft aan
Mooy Ael, dat hij alles goed zal maken en met
Katrijntje trouwen wil . Frederik erkent het
meisje als zijn zuster . Vader Lambert stemt in
het huwelijk toe. De hopman geeft zich over
op genade of ongenade. Ritsart stemt toe, dat
de snoever met veel duiten nog een tijdje de
vriend des huizes van Mooy Ael zal blijven en
daarmee is alles weer pays en vree
.
Voor zijn bewerking gebruikte Breero een
slechte Fransche vertaling
. Maar zelfs als hij vlot
den Latijnschen tekst had kunnen lezen, zou
bet hem uiterst moeilijk gevallen zijn een zoo
zuiver Attisch-Romeinsch stuk in Amsterdamsche
toestanden over to brengen
.
In zijn opdracht aan den Zweedschen gezant
Van Dijck verklaart hij
: „Ick hebbe de Kartaginees Terentius after met loome schreden
nagegaen en evenwel meesten tijt wat wiltweyich uytgeweydt, ghebruickende een ߵoeetsche vryicheyt
; denckende dat een getrouw
oversetter niet ghMdwongen en is juist van
woort tot woort to volghen
. Heb ick sijn sleur
noch aardighe geesticheyt niet voeghlijck naeghebootst, dat is moghelijck mijn schult, dan
doch de verscheydenheyt van tijden, van spreecken, van plaetsen en persoonen hebben daertoe
gheen kleine oorsaeken ghegheven, vermits ick
was belust hetselve to maecken als oft hier to
lande en in myn vaderlijcke stadt over ettelijcke
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jaren ware gheschiet, omdat het soo by de
ghemeente to kundiger en to aenghenamer
soude wesen ."
Dit is hem slechts zeer ten deele gelukt . Maar
de mislukking is niet zoo groot als o . a. Jan
ten Brink het voorstelt . Het Moortje maakt niet
den indruk van een Apollo, wien men een
zeventiende-eeuwschen vilthoed op het hoofd
gezet en een geplooiden kraag om den hals zou
gelegd hebben .
Er zijn inderdaad in het Grieksch-Latijnsche
stuk verscheidene motieven, die al bijzonder
weinig in het Amsterdamsche milieu passen .
Dat een kind van Atheensche burgers door
zeeroovers uit een landhuis wordt gestolen en
later als slaaf wordt verhandeld, is mogelijk,
17de eeuw wordt
maar voor het Holland der
zoo'n geval ook in zijn romantische wijziging
vrij onwaarschijnlijk . En zoo is er nog heel wat
meer . Maar de groote opzet van Mooy Ael, van
de beide koopmanszoons, zelfs van den snoevenden geuzen-kapitein
is in hoofdzaak niet
ondenkbaar in de Amsterdamsche toestanden .
Jan ten Brink beweert : ,Bredero's tijdgenooten
mogen wat veel naar den ߵvertoom zijn getrokken om Delfsch bier to drinken, ze mogen
ter Doelenzaal zich wat al to overvloedig van
den keurigsten Rhijnschen wijn hebben bediend,
ze mogen nog vender op den weg der uitspattingen zijn afgedwaald, moeilijk zal het
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immer blijven een tweeden Ritsaert onder hen
aan to wijzen, die peen lustigh huys gingh
huren" en het ,heerlijck" meubelde voor eene
snol, tot ernstig nadeel van vaders kas
."
Met alle respect voor den wakkeren ijver en
zuinige soliditeit van onze vaderen in het
algemeen, lijkt mij dit oordeel toch wel wat al
to optimistisch ; er zullen ook in het Amsterdam
van Breero genoeg verloren zoons zijn geweest,
die in weelde huns vaders duiten verbrasten en
niet tevreden waren met een stevigen dronk aan
den ߵvertoom of op den Doelen
.
Maar dit alles neemt niet weg, als geheel
geeft dit stuk geen zuiver Amsterdamsch leven
en de groote beteekenis van het Moortje voor
onze kunst ligt voornamelijk in de wildweiige
uitweidingen van den realistischen schilder
Breero, die volkomen buiten de handeling
staan en het stuk als geheel dus weer eenigermate schaden . Hier is Breero in zijn voile
kracht.
Zoo is er Kackerlack, een ,panlicker",
een tafelschuimer (ook alweer een type, dat
enkel in het klassieke blijspel thuishoort) die
op een gegeven moment maar eens begint to
vertellen van zijn wandeling over markten en
door hallen, een tafereel vol kleur en leven, een
aparte schilderij, die buiten het stuk staat, dat
zeer bekende fragment met den aanhef :
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Al dus praatende, siet, so quam ick inde Hal,
Daer riepen deVleyshouwers ghelyck van over al
:
Hij sick l hem sick 1
En is een verhaal van een gesprek tusschen
eenige jongelui, hoe ze hun tijd het best zullen
besteden, vol zuiver Amsterdamsch bestaan,
waarbij dit het eind der beraadslagingen is :
Writsaart, ghy bent op de Doelen een kijnt
ten huys,
Wilt soveel doen en gaender heen en segghen,
Dat sy voor ons sessen dry kapoenen en vyf
snippen anleggen,
Met een deel vincken en lijsters met een delikate
bouwt.
En seght Heereman en Ariaantje, dat sy ons de
beste kamer houwt.
Siet, Writsert, wy maken u heer enne vooght
van morgen avont,
Maacktet so bont als gy wilt ; 't is toch alledaach gien Vastelavent
.
Slechts een enkele regel uit Terentius gaf
Breero aanleiding tot dit zwierig, jolig tooneel.
ߵok de monoloog van Frederik, die de fuif
van den hopman heeft meegemaakt en leelijk
op stroobienen slaat, is bijzonder wilt-weyich.
Hoor hem vertellen van zijn onthaal
:
So ick in huys quam, daer sy aen tafel waren
geseten,

G. A.
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Titel van de eerste uitgaaf van Bredero's Moortje
.
Verkleinde reproductie naar het origineel in de
Universiteitsbibliotheek to Amsterdam
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Sy noode myn alle bey. Wel ick gingh daer
sitten eten,
Uijt een goet hart ; 't was immers 't elckers weer
.
an : nou vryer eet wat
Maer die ghesontheyt van sijn Excellency, o die
weet wat.
Het was by get sulcken kellick met nuwe
Spaensche Moskedel,
Ick roock, ick proefde, ick dronckse . 0 mijn, het
smaeckte soo well
Zoo is het ook met de breedsprakigheid der
oude min Geertruyt, die moet komen uitmaken,
of Katryntje wel werkelijk de zuster van Frederik
is ; ze begint terstond op to halen van haar
herinneringen en sympathieen
Heer, je vaer was sucken man,
Soo onduechdelycke goet, dat icket je niet
seggen en kan .
Hy was niet hongts-gierigh, noch niet verwaent,
vermetel
;
Alle dommelicke sondachs soo waxen wy tot
jouwent op de warme ketel,
Noch, ick eet soo garen ouwe kost, sprenck-vleys,
met worst en jues
Mit mostert ; en een moye appel-sop, o seecker,
die smaeckt oock niet bues .
Ick mochtet so wellan, en 't is oock hiel goe
provanghde
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Veur mijn en mijns ghelijcke, ouwe lui songhder
tanghde .
Wat, de man was soo voldoende
; by haddet
aityt soo drock ;
Nou Giertje (seyd hy) drinckt en reys, dan
kryghje weer wat sock.
Wolff en Deken zijn wel mee bij Breero in
de leer gegaan .
En dan Lambert, de zuinige koopman, vader
van Ritsart en Writsart, die rustig in zichzelf
loopt to babbelen van zijn wandeling over het
ijs, een ijstafereeltje dat niet onderdoet voor de
fijnste plankjes onzer 17de-eeuwsche schilders .
ߵnmogelijk is het niet, dat Breero ook in dit
stuk iets van zijn eigen liefdeleven heeft gelegd
.
Hoorden we niet reeds, dat hij op een Mooi Aaltje
verliefd is geweest (zie hierv66r, p
. 35 en 67),
dat de omgang met deze dame lang niet in den
smaak zijner ouders viel, dat hij haar ten slotte
voor ,geveynsde Kourtesane" schold en dat ze
haar ,verdwaesden
kapiteyn" maar verder
begoochelen moest . ߵnmogelijk is het niet, dat
in de keuze van den naam Mooy Aeltje voor
de hetaire van
Terentius een persoonlijke
wraak lag .
En nu komen we aan Breero's laatste groote
werk, zijn Spaanschen Brabander (gedrukt in
1618) . Nog al to zeer heerscht de meening, dat
hij in dit spel slechts een schoone belofte heeft

1 28

GERBRAND ADRIAENSZ . BREDERߵ .

nagelaten, dat hier van
een volkomen
gaaf
kunstwerk geen sprake kan zijn .
Voor mij verdient de Spaansche Brabander,
evenals tal van Breero's verzen een plaats naast
het meest zuivere en complete werk van Hooft
en Vondel, voltooit het in zijn eigenaardige
tegenstelling tot het bijzondere schoon in het
werk dezer beiden de breede, natuurlijke ontwikkeling onzer Nederlandsche litteraire kunst,
zooals zij uit de middeleeuwen tot ons gekomen is .
De oorzaak van een min juiste beoordeeling
van den Spaanschen Brabander ligt misschien
wel voor een groot deel in het felt, dat men
Breero zelf steeds to veel op zijn woord geloofd
heeft in zijn opdracht tot den lezer . Daardoor
werd als vanzelf dit stuk naast Warertar en
Trijntje Cornelis geplaatst als vertegenwoordiger
van onze jonge, krachtige blijspelkunst der
17de eeuw, wat tengevolge had, dat men in
Breero's werk pracht van detailschildering constateeren moest bij volmaakt gem is aan handeling
en het ontbreken van een toonbare intrige, bij
het niet voldoen aan de toch zoo duidelijk
.
uitgesproken bedoeling van den auteur zelven
Immers Breero verklaart uitdrukkelijk, nadat
hij zijn werk voor lets gelijksoortigs van dat
van ߵlautus en Terentius heeft uitgegeven
. „Ick
ken 't, het is een slapheyt in myn, dat ick
de eereloose-geen-noot-hebbende-moetwillige-
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banckeroetiers niet en kan troetelen noch na
de mondt spreken . - Ick ben soo kleen als
ick mach, maar soo groot en goedt van ghemoedt,
dat ick soo een stuckedrochs niet en kan toestaan, soo een verdoemelycke schelmery, noch
ick en kan niet onbeklaagt noch onbeschreyt
laten, de ghene die door onghevallen tot een
bedroeft verloop moeten komen
."
Als we ons daar aart houden zou Ierolimo
als een verfoeilijk individu geteekend moeten
zijn en zijn slachtoffers als beklagenswaardige
wezens. Ik heb echter den pralenden hongerlijder Ierolimo als type van eenige zeer gechargeerde raseigenaardigheden steeds met een
vergoelijkende goedmoedigheid in zijn bedrijf
gevolgd, den ronden, goedhartigen Robbeknol
in zijn milde jovialiteit en zijn meelijden ten
opzichte van zijn meester steeds kunnen begrijpen en waardeeren .
Byateris en Gierige Geeraert echter, de twee
die in dit stuk tot een ,bedroeft verloop"
komen, zijn zeer geslaagd met felle kleuren
als weerzinwekkende schurken geschilderd en
het doet ons innig goed, dat zij ten laatste
bedrogen uitkomen .
Wie zich aan Breero zelf houdt, moet met
ߵrof. Kalff tot de conclusie komen : ,Wat hielp
het hem, dat hij zijn stuk verdeelde in vijf deelen
en zijn maatlooze rederijkersverzen hier en
daar afwisselde met gebrekkige alexandrijnen?
9
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Daarmee bedekte hij de technische onvolkomenheid van zijn stuk niet
. Een geheel kan men
het kwalijk noemen ; Breero heeft wel allerlei
Amsterdamsch leven en gebeuren bij de genationaliseerde kern gevoegd, niet daarmee
weten samen to smelten, van verwikkeling kan
ter nauwernood sprake zijn ; er is vaak weinig
of geen samenhang tusschen de tooneelen
onderling."
Ik acht dit niet den weg om tot een juiste
waardeering van den Spaanschen Brabander te
komen en kan Kalff's eindoordeel : ,Breero is
niet een diet zeldzamen geweest, die leven
voor alle volken en tijden", alleen aanvaarden
voor zoover deze uitspraak voor geheel onze
17de-eeuwsche letterkunde geldt. Waarmee ik
nog volstrekt niet erken, dat het beste van
Vondel, Hooft en Breero staat beneden veel, wat
tot de zoogenaamde wereldkunst behoort .
Moeten we ons bij de beoordeeling van eenig
kunstwerk echter noodzakelijk houden aan wat
de maker zelf beweert ermee bedoeld to hebben?
Heeft de geniale kunstenaar in zijn onbewustheid niet menigmaal meet en soms heel wat
anders in zijn werk gelegd dan hij zelf meent
en uitspreekt? Zeer stellig, en de bewijzen
dringen zich van alle zijden voor ons op
.
Wie het voorwerk van Vondels Jeptha leest,
verneemt, dat de dichter een zinnebeeldig offerspel heeft willen maken, waarin His de hoofd-
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persoon is, symbool van het offer van Christus,
dat zijn hoofddoel is geweest in Ronsardsche
alexandrijnen zoo trouw mogelijk een navolging
to geven van de Grieksche tragedie naar de
regels door Aristoteles geformuleerd . Als zoodanig een mislukking. Welk een zuiverder
inzicht echter heeft ons Simons en ook Verwey
in dit spel gegeven
. Hoe hebben beiden ons
aangetoond, dat in dit treurspel het innigste
van Vondels ziel leeft, zijn heiligste geloofsovertuiging en zijn diepste zielesmart over het
offer in zijn zoon .
Zoo wordt ook bier waar, wat Van Schendel
naar aanleiding van Shakespeare's werk zegt,
dat de dramadichter zichzelf vertoont in zijn
verbeeldingen
. Meestal onbewust .
Cervantes, de groote realist, tijdgenoot van
Breero, heeft naar zijn zeggen geen ander doel
met het schrijven van zijn Don Quichotte clan
afkeer in to boezemen voor de fantastische
ridderromans, de kunst to brengen tot waarheid,
eenvoud en natuur
. En toch rijst hoog boven
den veiilasden dolenden ridder en zijn practischen prozaischen schildknaap een machtige
menschelijke algemeenheid voor alle tijden,
geboren uit het eigen zieleven van den kunstenaar : het in stillen humor ineengrijpen van
de koele, rustige nuchterheid en den vaak
grotesken nobelen strijd voor verheven idealen
in elke levende menschenziel
.
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En sprak de humor zeif niet door de kunst
van alle eeuwen, zonder dat de kunstenaars zeif
er zich beredeneerd bewust van waxen? Hij is
bij Breero, Cervantes en Shakespeare als bij
Horatius en Homeros . En toch is de humor eerst
ontdekt in het midden der 18de eeuw en toen
opzettelijk een tijdlang gecultiveerd onder den
invloed van het sentimenteele
.
Inderdaad Geibel had wel gelijk toen hij dichtte
Der hat's wahrhaftig als ߵoet
Nicht hoch hinaus getrieben,
In dessen Lieder mehr nicht steht
Als er hineingeschrieben .
,,De beste schilders zijn niet zelden de onbeholpenste stamelaars, als ze hun eigen werk
trachten to duiden," schreef De Klerk naar aanleiding van Vondel drama's
.
Van deze waarheid doordrongen, moeten we
den Spaanschen Brabander lezen en leeren
verstaan . De stemming, waarin Breero het schreef,
hebben we reeds leeren kennen bij de beschouwing van zijn lyriek
. De kunsl .Wringt bij
hem door „tot in de binnenste onbeschrijvelijcke
deelen der ziel" en hij schreef dit spel ,om
ontslaghen to zijn van zijne belemmeringhen en
aardsche moeyelijkheden ." De bittere, wrange
weemoed van het leven heeft Breero's ziel
ontroerd en geschokt ; dan ligt het toch wel voor
de hand, dat we in den Spaanschen Brabander
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niet v66r alles het komische moeten zoeken, al
spreekt de dichter zelf ook van zijn boerterijen
.
De Spaansche Brabander is niet enkel het
tamelijk grappig geval van een straatarmen,
eerzuchtigen Antwerpschen pronker en een
nuchteren, goedhartigen Hollandschen jongen,
die allebei graag lekker en veel eten, die mekaar
rake, geestige antwoorden geven en daardoor
elkaars karakter scherp voor ons uitbeelden om
vervolgens, zonder dat er eigenlijk lets gebeurd
is, elders het zaakje op denzelfden voet to gaan
voortzetten .
Er is geen intrige, geen ontwikkeling van
karakters. Schijnbaar niet de minste eenheid .
Men vraagt zich op het eerste gezicht af, wat
die knikkerende jongen, al dat gepraat van de
patriotten, spinsters, snollen, die confidenties
van Gierige Geeraert met het geval van lerolimo
to maken hebben . Maar voor wie het stuk
dieper doorvoelt, wordt dat anders
. Met al wat
zich om de beiden helden heen groepeert en er
66n mee wordt, het ratelend en zwatelend
gekakel van het benepen menschenzoodje, het
smeuig gemummel over de kleinheid van het
dagelijksksch bestaan, het verterend oplaaien
van bruten zinnenlust, het grijnzend gluren van
den zinnenleugen, het fel begeeren van den
hebzucht, het dolzinnig vechten om het bezit
van al het kleine en onbeteekenende, waar de
mensch zijn heil aan hangt, is dit spel geworden
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het brandend, schrijnend leven zelf, de uiting
van al het zieleleed, al het pijnlijke, het benauwend gore, het onafwendbaar naar beneden
rukkende, dat het gemoed van den dichter kwelt,
dat invreet in de ,,onbeschrijfelijke" deelen van
zijn kunstenaarsziel .
De macht van zijn genialen scheppingsdrang
heeft over dit alles getriumfeerd . Met een droeven
lach heeft hij al wat daar buiten hem was,
waarin zijn leed zich weerspiegelde, maar waarin
toch zijn oog, dat de realiteit en 't bonte leven
beminde, zich verlustigde, samen gegrepen en
er, grootendeels wel onbewust, zijn eigen teed
in gesymboliseerd, opzettend dat breede tafereel
in robuste kleur, met vaste hand de massa's
verdeelend en fijn detailleerend
.
Zijn onbewuste grootheid als kunstenaar is,
dat hij alle bitterheid er buiten hield, dat hij
zijn leed daar buiten zichzelf heeft neergezet,
rustig, geestig, in voile levende kracht
. En de
massa lacht om het drollige, om de schunnige
schuinheid der moppen, om de levende werkelijkheid van het tafereel, het gezond eten van
den pronker en den bedeljongen, de razende
. En de redewoede van Byateris en Geraert
rijker Breero maakt zich wijs, dat hij zijn medemenschen wat nuttigs heeft geleerd en de kwade
praktijken van bankroetiers aardig aan de kaak
heeft gesteld.
Dat Breero zich wel eeniger mate bewust was,
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dat hij meer gaf dan de comedie van lerolimo
in zichzelf slechts een middelmatige klucht met
goede karakterteekening -, dat hij inderdaad
het machtig tafereel van heel het leven in de
onderste lagen van zijn stad wilde schilderen,
blijkt wel waar hij in zijn opdracht tot den
lezer zegt : „ Ick stel u hier naecktelijk en schilderachtig" (i . e. als een schilder) ,voor oogen de
misbruycken van deze laetste en verdorven
werelt, de gebreckelyckheyt van onze tijdt en
de kerck- en straet-maere mishandelinghen van
de gemeene man," de dwaasheid van heel het
menschenbestaan om hem heen .
Men heeft van Querido's Jordaan beweerd,
dat dit boek geen begin en geen eind heeft .
Hetzelfde geldt voor den Spaanschen Brabander,
die stellig in roman-vorm geschreven zou zijn,
als dit genre in Breero's dagen reeds tot ontwikkeling was gekomen . Evenals Querido geeft
ook Breero niet in de eerste plaats het leven
van bepaalde menschen, maar een stuk volksleven,
,een leven, welks begin en einde ver
buiten onze onmiddellijke perceptie liggen" .
Al die wezens gaan zooals ze gekomen zijn
heen voor onze verbeelding, het leven zeif trekt
voorbij . Het eindige werd de uitbeelding van
het oneindige, van den eeuwigen troosteloozen
.
humor van het leven
Wanneer we het eerste bedrijf overzien en
in zijn noodzakelijke tegenstellingen ontleden
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dan vinden
we in de eerste heeft lerolimo
tegenover
Robbeknol : de hooghartige, snoevende sinjoor berooid uit Antwerpen in Amsterdam, de stad der toekomst, gestrand en speurend,
hoe hij het best zijn grootheids-illusies kan
rekken ten koste van de goedtrouwende Amsterdammers .
En Robbeknol, de arme zwerver, overal in verdrukking, met bedelen zijn brood zoekend, maar
vief van geest, helder van kijk op het leven,
aanpakkend wat er aan to pakken is in dubbelen
zin, alles behalve overbluft door de snorkerige
frazen van zijn nieuwen patroon
. Tegenstelling
tusschen die beiden, maar ieder op zichzelf
weer een vat vol pijnlijken humor
.
Dan daar tegenover de
2de helft, die schynbaar niets met de eerste to maken heeft . De
doodgraver met de baar in zijn machtelooze
woede tegen de scheldende, gooiende, duwende
straatbengets, zijn rustig gepraat met de drie
oude Amsterdammers uit het lagere yolk . Eerst
over den doode, wiens doopceel wordt gelicht,
maar toch daartusschendoor de algemeene
volkswijsheid
: Ei laat de dooden rusten . Dan
over de heerschende ziekte, den onverbiddelijken
dood in het algemeen . .
ߵlotseling die uitvalllen over elkaars verleden,
een scheldpartij, die een oogenblik een kwaadaardig karakter dreigt aan to nemen, tot in dit
venijnig gezeur de dood weer naar voren komt I
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Zeg, Floris hoeveel waren er deze week weer?
; weet hij het!
Nou, al zooveel als de vorige
Vraag het aan de kletsende wijven, die op de
muren van het kerkhof hangen
. Even in scherpe,
snijdende lijnen en lugubere teekening van
then troep.
Maar hij moet verder, adieu!
Hoor dat gepraat als de stadige kabbeling
van vuil grachtwater, dat stil geleuter over nonsensige zaken, dat kneuterig genieten van vieze
moppen, dat fel uitschieten soms in bitse scheldwoorden, dat altijd maar lachen en keuvelen
over de zotte dingen van het leven
.
En boven dat alles zwevend de onwankelbare levenswijsheid van Floris, die niet bang is
om 's nachts in een kuil met 20 lijken to gaan
en denkt : ,Sta ik mee in 't rolletje, zoo zal het
ook kosten mijn bolletje . En sta je in het rolletje,
al heb je al de kruiden en drogen van de stad,
't en baat geen lieve moeren, je moet voort, al
had je een bord voor het gat
."
En dan opeens tegenover deze trieste waarheld, aan het slot weer de frissche jeugd, die
prachtscene van de knikkerende schobbertjes,
die hun slachtoffer vergeten hebben in hun spel,
opvliegend in fellen twist, tot hun plaaglust
zich weer plotseling in ratelende scheldwoorden
over den armen Floris uitstort
.
De zuiver voelende ziel van den genialen kunstenaar heeft wel als vanzelf dezen volkomen
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logischen bouw aan zoo'n bedrijf gegeven
; zonder
eenige bewuste redeneering voelde hij de artistieke noodzaak zijner vlijmende, geestige antithesen van de fantastische voosheid tegenover de
koele nuchterheid, van de rappe veerkrachtige
jeugd tegenover den zeurenden ouderdom
. En de
albeheerschende dood gaat over al dat gewichtig
gebazel, alle tobberij van die kleine menschjes
. In
de tweede helft de futiele leegheid van heel het
leven tegen het brallend gesnoef in de eerste helft
.
Zoo gezien, wordt al dat schijnbaaronsamenhangend gepraat een soliede bouw, waaraan geen
steentje kan gemist worden ; zoo groeit uit al
deze tegenstellingen een forsche eenheid, die
toch inderdaad wel even den naam van Shakespeare op de lippen brengt . Maar een blijspel is
het niet . Het leven is nu eenmaal geen blijspel
.
Heijermans zou zoo'n stuk noemen : een genoegelijk spel van het levensleed
.
En die pakkende tegenstellingen van schrillen
humor zien we terug komen in at de bedrijven
.
Lang voor Victor Hugo meende to ontdekken
„ la poesie vraie, la pot sie complete est Bans
l'harmonie des contraires," wist ook Breero het
in practijk to brengen .
De hongerlijder lerolimo trekt uit op galante
avonturen
; de pronkende jonker valt in zijn
razenden honger aan op de schunnige opbrengst
van Robbeknols bedelarij
.
De brandende hebzucht, de felle begeerte
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naar het uiterlijke, de vertegenwoordiger van
het hooge wereldlijke gezag bedrogen door even
leege, pralende grootheidswaan . Niets bedriegt
niets . Maar de dood blijft eeuwig .
De snollen-scene tusschen Bleeke An en
Trijn Jans in haar rauwe, guile realiteit is van
een aangrijpende pracht . Die blakende grofzinnelijkheid, uitbundige drift naar lager genot
en dan plotseling dat front-maken in de affaire,
dat zich netjes houden, als er misschien zaken
to doen zijn, de aanstellerige aanhaligheid en
het plotseling losschieten in : Gaat heen, gij kale
neet I als het blijkt, dat ze zich hebben vergist
.
Maar dat is al weer vergeten en ongestoord
gaan ze voort in hun luchthartige en toch
aandoenlijke confidenties over de manier,waarop
ze in het groote gild zijn gekomen .
Zoo dringt het leven, het onweerstaanbare
op ons aan en we laten het over ons heen gaan
met stillen dwazen lach. In dit alles kiaagt en
steunt Breero's eigen gemartelde ziel, die zooveel schoone verwachtingen van het leven had
en telkens in teleurstelling werd teruggeworpen .
Maar hij heeft zijn leed daar neergezet buiten
zichzelf. Het zijn geen klaagzangen, geen zelfverwijten, geen wanhoopskreten, geen verwenschingen zooals in zijn lyriek . Zijn leed
staat machtig en grootsch buiten hem, omzweefd
door een droeven, dwazen lach
. De Spaansche
Brabander werd zbb groote, machtige kunst,
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die het volhoudt naast het beste van zuiver
vergeestelijking, van vrome mystiek of van
heroischen zwier, ook naast onzen Lucifer .
Inderdaad dit werk is meer dan een interessante
verzameling van losse tafereeltjes, ouderwetsch
scabreus en vies van toon vaak, maar toch
ieder op zichzelf van voortreffelijke artisticiteit
;
het is de klagende vertrapte menschenziel, de
ziel van de grotesk rampzalige menschheid
zelve, gezien door de lachende somberheid van
den ontmoedigden dichter, die tegen het leven
in verzet komt
.
De intrige van den Spaanschen Brabander,
zelfs enkele groote brokken van het werk zelf,
is niet oorspronkelijk. In 1525 werd in Spanje
een schelmen-roman geschreven Lazarillo de
Tormes, die reeds in 1579 in het Hollandsch
was vertaald . Hierin worden de tragi-comische
lotgevallen geteekend van een bedeljongen, die
bij verschillende meesters in dienst komt en
overal miseres ondervindt
. Hij komt o . a . ook bij
een pralenden straatarmen hidalgo . Dit stukje
uit dezen roman heeft Breero voor zijn intrige
gebruikt en vrijwel trouw gevolgd
. Hij vond
hier echter enkel lerolimo en Robbeknol ; bijna
alle andere personen in zijn stuk zijn van zijn
eigen vinding of worden in den Spaanschen
roman maar met een enkel woord aangegeven
.
De oorspronkelijkheid van den Spaanschen
Brabander a1S geheel wordt door dit alles niet
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geschaad ; hij is wel het drama van Breero's eigen
geest, levend in eigen, zuiver Amsterdamsch leven
.
Al wat er b . v . van de snollen staat in den
Spaanschen roman is het volgende
: Lazarillo
vertelt, hoe hij
gingh aan de riviere water
halen, waaromtrent dat ick mijnen meester in
eenen hof den vryer ofte moesjoncker sagh
spelen bij twee hertekens, van sulcke (so my
dochte) Batter to Toleden genoeg zyn ; ende
vele van hunder consoorte gaender om hun to
ververschen, ende des morgens vroech to ontbijten aen den oever van de rivieren, sonder
daer yet to brenghen, nochtans als versekert,
oft daer en sal yemant komen, die hun den
ontbijt geven sal, ende principalijck de jonghe
gasten van der stadt
. Nu so was hij daer, als
ick u gheseyt hebbe, in 't midden van hun
koutende en den boha maeckende ende hun
gevende meer soete en de vriendelycke woorden
dan wel den geleerden ߵvidius soude hebben
kunnen doen.
Als sy nu saghen syn onbeschaemtheyt ende
berderen (brutalen) aensicht, so eischten se hem
den ontbijt met oock de ghewoonlycke mercede
(loon) die er toe staet . Ende derhalven want
by hem soo koudt van borsen ghevoelde als
wel heet van mage, werde soo beneutelt, dat
hem niet een druppel bloets in 't lijf en was
oft en veranderden, ende (hij) brocht alsoo veel
blau excusatien bij . Dies sy hem, midts dattet
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doortrapte truyen ende erge wijfs waeren, daer
lieten sitten ende planten hem alsoo, want
't en was den man niet, then sy sochten."
ߵm to voorkomen, dat de toeschouwer in
zijn stuk toespelingen op bekende tijdgenooten
en toestanden zou zien, heeft Breero de handeling
verlegd in de eerste jaren van den tachtigjarigen
oorlog . Toch heeft men wel in zijn stuk een
persiflage willen zoeken op Dirk Rodenburg, zijn
letterkundigen tegenstander in de oude Kamer,
die hiervoor al even ter sprake kwam
. Het komt
mij voor : ten onrechte . Maar als het zoo is, is
het een bewijs to meer, dat in dit stuk heel zijn
persoonlijke zijn tot uiting kwam .
Hoe zien we hem mee dalen en rijzen in den
neergang, in de stage opgolving onzer geestelijke ontwikkeling, van het begrijpen en kunnen
van onzen stam I Dit is wel het beste bewijs,
dat hij 66n is met zijn yolk, dat hij een der
grooten is, die heel innig uitdrukken, wat in onze
volksziel als het bijzondere, het typeerende leeft
.
17de eeuw of is hij de
Van den aanvang der
graadmeter onzer geestelijke cultuur geweest .
Het eerbiedigen van zijn naam is geworden
het symbool van onzen artistieken en zedelijken
vooruitgang en groei
. Breero begrijpen en liefhebben is de uiting van het meest rasechte
Hollanderschap, doch van een zuivere algemeene
menschelijkheid tevens
.
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Deze gebenedijde kunstenaar, waar tot ver in
de 19de eeuw stupide preutschheid en vormelijke ongenaakbaarheid, schoolsche wijsheid en
verbasterde kunstzin uit de hoogte op neerzien,
leefde geacht, geeerd, bemind in den kring der
geestelijke aristocraten, onder de aanzienlijksten,
de geleerdsten, de geniaalsten van zijn tijd . Den
tijdgenoot was hij een rijmer gheboren tot
pronck en roem van syn Vaderlandt", en mocht
er ook toen reeds een enkele ,zoozoo" zeuren
over onstichtelijkheid in dit malsche, weelderige
realisme, de kunstbroeder wijst dezen terecht :
Hy lieght, die seyt dat ghy ontstichtigh doet .
Ghy sticht
En leert met vreuchde 't nut
. U soete boerticheden
Bewegen veeltijdts meer als 's anders defte
reden ;
Ick sie in u gherym des menschen leven door
.
En weer door .
Tijdens Breero's leven bracht de opvoering
van zijn stukken in nog geen tien maanden
2000 gulden op, voor toen een enorm bedrag
.
Tot laat in de 17de eeuw spreekt Commelin,
de beschrijver van Amsterdam, met welgevallen
over Breero's realistische schilderingen van het
leven der wordende wereldstad
. De Fransche
klassiek dringt den dichter op den achtergrond ;
toch kan zelfs ߵels hem nog waardeeren, al
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ligt in den lof, dat niemand beter de onbeschaafdheid van de straattaal to Amsterdam had
uitgebeeld," tevens de blaam van den paladijn
der nieuwe beginselen .
De statige 18de eeuw vergeet Breero niet
geheel ; de traditie van zijn studie naar de natuur
leeft voort, maar ze wordt steeds vager, iets
ongeloofelijks, iets bijna ondenkbaars in een
kunstenaar : „Men verhaalt zelfs"(let op dat zelfs),
vertelt Wagenaar, ,dat hij, om aan 't een en
ander kennis to krijgen, zig, dikwils, op de
visch- en andere markten, vervoegde, en de taal
en spreekwoorden van snappende en kijvende
wijven, en keuzelende praaters beluisterde en
onthieldt, om 'er zijne Blijspelen mede to
stoffeeren ."
Een duidelijk uitgesproken afkeer van Breero's
rauwe werkelijkheid en rake levende woord,
een murmureeren over lossen toon en aanaanstootelijkheid bij onze 17de-eeuwsche comici
in bet algemeen, komen eigenlijk eerst op bet
laatste der 18de eeuw met van Hasselt (1780),
die beweert, dat B's verzen naar jenever ruiken
;
dan zwelt bet aan tot de strakke Hollandsche
deftigheid haar hoogtepunt bereikt in bet dorre,
duffe doctrinairisme van den taalgeleerde De
Vries, voor wien Breero den naam van kunstenaar onwaardig is ; Hooft en Breero, als comici,
bieden hem enkel materiaal voor zijn taalstudie,
Griane en Lucelle, de gekunstelde serieuze
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romantiek, stelt hij ver boven den Spaanschen
Brabander en het Moortje .
Deze dwaze pruderie, dit absoluut gemis aan
zuiver kunstgevoel vinden hier weerklank bij
den dichter Beets, die afgeeft op het,,beruchte"
liedboek van Starter, vinden een verren, maar
pijnlijk schellen nagalm in het ontstellende vonnis van Busken Huet in het Land van Rembrand
over Asselyn's Jan Klaaz
: „De letteren gaan
buiten haar boekje, wanneer zij beproeven in
gemeene taal gemeene onderwerpen to behandelen en niettemin geestig willen blijven
." 't Is
nauw to gelooven, dat nog in 1885 iemand, die
de kunst veler tijden en volken overzag en begreep, over zulk een geestig en echt Hollandsch
kunstwerkje een zoo onbekookt doemvonnis
kon uitspreken .
En daar omheen zwavelt en kleppert al maar
door de beleedigde deftigheid en grijnzende
tartuferie : ,ߵnwelvoegelijke scherts" leeraart
over Breero's blijspelen een Utrechtsch professor ; ,gants aanstootelijk" sist de ritsige
Bilderdijk, die zich verlustigt in eigen geile
fantasieen ; „Grofheden en zoutelooze kwinkslagen" betoogt Tideman ; ,Veel van dat ploertige en grofzinnelijke, 't welk men zelfs in
ߵlautus meent to moeten laken", brengt een
Groningsch hooggeleerde in het midden .
In 1843 komt de eerste groote botsing : Bakhuizen's welbekende aankondiging van Hoofts
10
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Warenar, uitgegeven door De Vries
. Dit is maar
zoo geen toeval, geen op zichzelf staand feit
.
Dit rustig forsch betoogend Gidsartikel is zeer,
zeer in bet klein en in de verte een Hollandsche
Hernani-bataille uit de romantische strijdjaren,
toen Gautier met zijn leeuwenmanen en rood
vest zijn scharen aanvoerde tegen de starre,
duffe klassiek, zooals ze tenslotte uit de eerste
Renaissance verworden was
. Bakhuizens krachtige, maar toch altijd hoffelijke aanval bewijst,
dat we toch min of meer meeleefden in de algemeene West-Europeesche litteratuur-beweging,
dat ook ten onzent de vraag naar zuiverheid,
oprechtheid, vrijheid in kunst zich gelden deed
.
De Vries veroordeelt bet blijspel van Hooft
en Breero vooral, daar hij opgevoed is in bet
vaste geloof aan de superioriteit van bet Fransche
classiscisme, zooals bet opbloeit in Corneille
en Racine voor de tragedie, in Moliere voor bet
blijspel . Dat was bet superieure, bet allerhoogste,
dat bereikt kon worden voor den Hollander, die
voortleeft in de l8de-eeuwsche traditie
. Daarom
klaagt De Vries, dat bet onzen ouden dichters
ontbrak aan bet ware begrip van bet hoogere
blijspel, dat ze missen „die fijne scherts, then
beschaafden toon, die er de vereischten van
zijn, en hunne stukken ontaardden in kluchtspelen, naar den smaak der lagere volksklasse
ingerigt."
En zijn aanvaller? Merk op, hoe we de groote
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beweging slechts uit de verte volgen
. Hij geeft
hem hierin schoon gelijk . Hij gelooft ,aan geen
specifiek onderscheid tusschen klucht en blijspel ;
maar bet zal bet een of ander zijn naar gelang
van de vordering en beschaving van toeschouwers en auteur. Het begin der zeventiende
eeuw was de eeuw van bet kluchtspel
; er kon
dus van ontaarding geen sprake zijn, maar wel
van ontwikkeling, die, door andere oorzaken
belemmerd, nimmer bij ons tot de door Moliere
bereikte hoogte opsteeg."
Ziet ge wel, hoe ook voor den aanvaller de
Fransch-klassieke comedie nog altijd bet hooge
ideaal blijft, hetwelk op zij to streven Breero
nimmer gelukt is, dat Bakhuizen niet voelt de
volkomen gelijkwaardigheid van Breero's kunst
aan die van Moliere, niet voelt, dat Breero
den Franschen meester verre overtreft in de
hartstochtelijke uitstorting van bet zuiver menschelijke, in machtige aangrijpende uitbeelding
. Bakhuizen van '43 is de klassicus
van bet leven
die den klassicus bestrijdt ; wat hij beweren wil
is dit, dat Breero en Hooft in hun blijspelen
voor hun tijd goed werk gaven, terwijl wij
hebben leeren zien, dat Breero in zijn Spaanschen Brabander en in een groot deel van zijn
lyriek een kunstenaar is voor alle tijden
.
Maar dit neemt niet weg, in '43 begint met
Bakhuizen voor Breero de herleving
. We komen
langzaam vrij to staan tegenover zijn kunst
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en schuiven zedelijkheidsbezwaren op zij
. Thijm,
Van Vloten, Van Lennep, Jonckbloet scharen
zich naast Bakhuizen . In 1858 verschijnt de
studie van Jan ten Brink, die den grondsiag
legt voor alle verder historisch onderzoek en
aesthetische waardeering van Breero
.

: : LITTERATUUR-ߵߵ GAVE

::

LITTERATUUR ߵVER GERBRAND ADRIAENZN.
BREDERߵ EN ZIJN WERK.
EN EEN NASCHRIFT.
De werken van G
. A . Bredero, uitgeg . door
J . ten BRINK e . a. Amsterdam, 1890.
G. A. Bredero's Volledige Werken, met inleiding, ophelderingen en aanteekeningen van
J . A . N . KNUTTEL.(2 afl . verschenen) . Amst.1919 .
Bredero's Spaansche Brabander, uitgeg . door
G . A . NAUTA, Amsterdam, 1895.
Bredero's Spaansche Brabander uitgeg . door
T. TERWEY, herzien door C . G. N. de Vooys,
Gron., 1908 .
Bredero's Spaansche Brabander uitgeg . door
J . ߵRINSEN J .Lz . Amsterdam, 1918.
Liederen van Bredero uitg
. door F . BUITENRUST
HETTEMA, Zwolle .
J . H . W . UNGER, Bibliographie van Bredero's
Werken, Haarlem, 1884.
JAN TEN BRINK, Gerbrand Adriaenszn . Bredero,
Leiden, 1888.
H . E . MߵLTZER, Bredero's Liedtboeck (in StudiCn
en Schetsen) .
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C . H . DEN HERTߵG, De bronnen van Breero's
romantische spelen (Gids 1885, I, 400) .
Bredero-Album, feestnommer van ߵud-Holland,
Amsterdam, 1885.
F . BUITENRUST HETTEMA, lets over Bredero
(in Taal en Dichterstudies) .
G . KALFF, Nieuws over Bredero (Gids 1896,
IV, 384) .
G . KALFF, De bron van Breero's Angeniet
(Tijdschr. Mij . Ned . Letterk . XXXIV, 233).
J . B . SCHEߵERS, Bredero's Liefde voor Margriete,
de grote stuwkracht van zijn kunst, N
. Gids
1913, 1, 574 en 699).
J . B . SCHEߵERS, Bredero's invloed op tijdgenoten,
(N . Gids, 1914, Il, 66) .
J . B . SCHEߵERS, Bredero en Tesselscha, (N. Gids,
1917, II, 413) .
HERMAN ߵߵߵRT, G. A . Bredero, Gron ., 1918 .
J . ߵRINSEN J .Lz . Breero in zijn verhalende liederen, (Gids, 1918, III, 175) .
J . ߵRINSEN J .Lz . Breero (23 Aug. 1618-1918).
(ELSEVIERS Geill. Maandschrift, 1918, II, 88) .
J . A . N. KNUTTEL, Bredero en het romantisch
drama (Gids, 1918, III, 192) .
J.

W . MULLER, ,Amoureusje" in Bredero's
Stommen Ridder (Tijdschr . Mij . Ned . Letterk.
XXXV, 193) .
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J . A . N. KNUTTEL, Bredero's leven en liefden
en de weg door zijn liedboek (Gids, 1919,
11, 61) .

Dit laatste opstel van den heer Knuttel kwam
mij in handen, toen dit boekje reeds ter perse
was . Aanleiding tot wijziging in mijn beschouwing van Breero's leven en werk zou het mij
weinig gegeven hebben
.
De heer Knuttel wijst Schepers en mij vrij
apodictisch terecht . In het bijzonder verwijt hij
mij, dat ik Breero al zeer onhistorisch beschouw
en mij niet weet los to maken van zeer moderne
voorstellingen . ߵmdat ik beweer, dat Breero
een ,geslagene door de tragiek van het leven
was," dat hij „hunkerde naar de hoogste zaligheid der liefde en telkens de teleurstelling en
wanhoop over zijne ziel komen," zou ik hem
gemaakt hebben tot een lijder aan de zooveel
moderner Weltschmerz.
Wat dat onhistorisch beschouwen betreft,
ik houd mij aan hetzelfde compliment . De heer
Knuttel heeft zich eenmaal een idee gevormd
van den geest, die in het algemeen in de Hollanders van het eerste kwart der
17de eeuw
heerschte . En nu moet Breero daar maar in
passen . ߵnhistorisch is het zich niet in ieder
bijzonder geval bij de beschouwing van een
zeer bijzonder mensch to laten leiden door de
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onbevangen geobserveerde feiten tot het juiste
begrip .
Ik meen, dat ik mijn uitspraken behoorlijk
heb gedocumenteerd . Het zal moeilijk to ontkennen vallen, dat er in Breero een vurige drang
was om zijn leven op een hooger plan to zetten,
dat hem dit steeds mislukte, dat telkens weer
zijn levenslust of teleurstelling hem meesleurde
in de uiterlijke, loszinnige vermaken van het
leven . Uit deze botsing ontstond de ontgoocheling, de melancholia . Weemoed, ontgoocheling,
melancholia, twijfel aan zich zelf en heel de
wereld is dit alles niet van alle eeuwen, hoe
ook zich wijzigend in uitingsvormen, van
Salomo en job tot bij den meest vergeten
eenzamen mensch, die opgaat in de massa om
ons been? Werd Hamlet niet geschreven in de
dagen van Breero? Inderdaad voor mij zijn in
Breero verschillende elementen van Shakespeare
.
De psyche van onzen dichter lijkt me heel
wat meer gecompliceerd dan de heer Knuttel
ons zou willen wijsmaken.
Wat de volgorde van Breero's verliefdheden
aangaat, ik heb mij onder reserve gehouden
aan wat Schepers, daarover meent to mogen
vaststellen . Natuurlijk, zekerheid hebben we
daaromtrent niet, daar alle chronologische ge. ߵok de heer Knuttel kan
gevens ontbreken
. We moeten er naar raden .
ons die niet geven
Dat Breero's letterkundige werkzaamheid
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slechts acht jaar omvat, zooals Schepers en ik
met hem gezegd heb, ja, wat anders ? Men
behoeft maar to tellen .
Dat Breero lang voor 1610 al wel eens een
vers gemaakt heeft, dat hij, naar zijn eigen
zeggen, van zijn eerste jeugd of aan veel voor de
poezie gevoeld heeft, niemand heeft er ooit
aan getwijfeld, maar van een geregelde letterkundige werkzaamheid is toch alleen sprake in
de laatste acht jaren van zijn leven
. Trouwens
een kwestie van zeer ondergeschikt belang
.
Al licht kom ik later elders op een en ander
nog wel terug. 1)

')

Tijdens het afdrukken van dit boekje verscheen nog
Bredero's laatste tooneelwerk?
In Tijdschrift voor Taal en Letteren, April 1919
. De
schrijver acht het waarschijnlijk, dat De Stomme Ridder"
Bredero's laatste tooneelwerk is geweest.
F. BUITENRUST HETTEMA,
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De Vaderlandsche Boeken
o

DER MEULENHߵFF-EDITIE

Rijk gelllustreerd . - Eenvoudig gebonden
In prachtband met goud

a
f 1 .65
f 2.20

In fraaie uitvoering, op het formaat waarin dit boek
uitgegeven is, verscheen in de
Meulenho -Editie een reeks
van werken, alle geillustreerd naar natuuropnamen en naar
de beste photographiedn, welke op onovertroffen w jze
in reproductie zijn weergegeven
.
In de eerste plaats zullen de Vaderlandsche Boeken der
Meulenhoff-Editie gewijd zijn aan het mooie in ons eigen
land. Zij willen waardeering wekken voor het vele mooie,
dat Nederland oplevert op elk gebied, zij brengen
ons
eigen mooie land in woord en beeld nader tot het Nederlandsche yolk.
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Natuurschoon,
Kunst,
Volkseigen en Kleederdracht,
ߵlantengroei,
Stedenschoon,

dit alles willen de Vaderlandsche Boeken der Meulenhoff
Editie brengen .
Door de groote oplaag kan de uitgever bijna het
o n m o g e I ij k e voor dezen prijs bieden, maar
. . . dan
moet het publiek ook steunen . Wie een deeltje van de
Vaderlandsche Boeken der Meulenho -Editie bezit, schaffe
zich ook andere deeltjes aan ; men komt zoo in het bezit
van een
kostbare bibliotheek van nationale boeken
voor
weinig geld .
De uitgever heeft een verzoek aan alien, wie deze
boeken eenig genot gebracht hebben . Hij verzoekt een
vriendelijk woord van aanbeveling bij vrienden en kennissen . Zoo kunnen de Nederlandsche boeken alom bekend
worden door ons geheele land en in het overzeesche Nederland, zoo kan de uitgever doorgaan zijn plannen ook verder
to verwezenlijken
. Daarvoor zegt beleefd dank de uitgever

J . M . MEULENHߵFF

- DAMRAK 88, AMSTERDAM .

De Vaderlandsche Boeken
DER MEULENHߵFF-EDITIE

0

o

TߵT HEDEN VERSCHENEN DE VߵLGENDE
o
RIJK GEILLUSTREERDE WERKEN :
o

ߵns mooie Nederland 1 .
Gelderland 1 door D . J . VAN DER VEN,
No . 1 .

322 bladzijden met 86 afbeeldingen naar photographische
opnamen
f 1 .65
In prachtband met goud
12.20
ENKELE ߵERSSTEMMEN :
Een aardig boekje, dat juist op tijd komt ; immers we kunnen als
een lichtzijde van den gruwelijken wereldoorlog boeken, dat de Hollanders door hem tot de ontdekking van menig schoon plekje
binnen
onze eigen grenzen zijn gekomen. De schrijver is een man van groote
belezenheid en goeden smaak, die at de stroomingen in onze maatschappij volgt en zelfs helpt vormen en daardoor over allerlei
weet
to praten ; journalistiek van de beste soort
.
R. Schuiling in het ,Tijdschrift voor Geschiedenis,
Land- en Volkenkunde".
voor
ons eigen land door den heer Van der Ven

Dit boek vol lielde
geschreven is een monument
. Er zal invloed van uitgaan, invloed ten
goede.
J . R. A . Schouten in „Lux" .
Een aangename verrassing echter was het, dat de uitgever voor de
bewerking van dit deeltje zijn keuze deed vallen op een voor die task
zoo bij uitstek berekend auteur als de heer D . J . van der Ven . Men
zou kunnen zeggen : voor zulk werk bezit de heer Van der Ven alle
vereischte hoedanigheden en nog
eenige andere . Hij is botanicus,
maar vervalt niet in de ߵout van sommige plantenliefhebbers
om, at
langs den grond naar planten zoekende, het landschap niet to zien ;
hij is een liefhebber van oudheidkunde,
wien geen nasnuffelen in
boeken en papieren to veel is
; en zijn allerlei onderwerpen aanroerende causerieen hebben een aangenamen en onderhoudenden stiji .
In Gelderland is hij thuis als weinige andere .
ߵrof. Valckenier Kips in „De Tijdspiegel" .

Een goed doel, een nationaal doel ! En de heer Van der Ven is al
eenige jaren in die richting werkzaam . Het was altijd werk van een
schoonheidsminnaar . Is hij ook niet de man geweest, die met zijn pen
krachtig propaganda voor de stichting van een openluchtmuseum
op
den Waterberg achter Arnhem heeft gemaakt? En nu heeft hij zich
tot taak gesteld met behulp van zijn gaven in woord en
beeld de
schoonheden van eigen land weer eens to ontsluieren
en opnieuw to
ontdekken. Wanneer men hem leest, dan is de titel van
zijn boek
„ߵns mooie Nederland" volkomen gerechtvaardigd
. Ja 't is mooi,
heerlijk mooi, frisch mooi, lief mooi ! En wat dringt deze schoonheid
tot ons door, wanneer ze ons met de warmte en de innigheid van
een Van der Ven wordt voorgehouden
. Dit is dus een boek van bewondering voor ons land
.
Frans Netscher in de ,ߵrov

. ߵverijselsche en Zwolsche

Crt."
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No.2.

Het wondere Leven der
ߵaddenstoelen door D . J . VAN DER

VEN,

284 bladzijden met 82 afbeeldingen naar photographische
natuuropnamen
f 1 .65
In prachtband met goud
f 2 .20

ENRELE ߵERSSTEMMEN :
Schrijver's enthousiasme proeft ge op iedere biadzijde
; zijn „!gnus
ardens" brandend vuur zal niet nalaten de lezers to boeien van 't begin
tot 't eind . Wie het boek leest zal met andere oogen door het herfstbosch wandelen . Het zal u als een groote openbaring zijn, wanneer
ge geluisterd hebt naar den profeet Van der Ven . leder mensch, die
aanspraak maakt op algemeene ontwikkeling - en wie doet dat tegenwoordig niet? - moet zoo'n boek voor 95 cents koopen
. Hij zal er
lezende van genieten en al genietend uit leeren
. Hij zal herlezen en
zijn geest zal zich Hiker weten .
J . B. Bernink in ,Tubantia" .
Het bovengenoemde boek is wel Been phytopathologisch werk, maar
het behandelt toch eene groep van organismen, waaronder
er verscheiden zijn, die oorzaak van plantenziekten kunnen
worden . Het
bevat omtrent de paddenstoelen zeer veel lezenswaardigs, op
een aang ename manier voorgedragen en een tachtigtal mooie platen
. Wie betang stelt in de phytopathologie, zal er veel wetenswaardigs in lezen
o . a. over de zwammen, die oorzaak zijn van de sterile van boomen,
over heksenbezems, moederkoren en andere plantenziekten
; ook over
de pogingen, die zijn aangewend om schadelijke insecten door middel
van op deze paratiseerende zwammen to dooden
.
ߵrof. Ritzema Bos in ,Het Tijdschrift over ߵlantenziekten"

.

Alles met alles beveel ik dit boekje gaarne aan, vooral
ook omdat
ik verwacht, dat de lezers er door aangespoord zullen worden
om
.
nog wat meer van die belangrijke planten to weten to komen
)ac. ߵ . Thijsse in „De Amsterdammer" .

Alhoewel het boek dus in letterlijken zin Been ,handleiding" is voor
hen, die paddenstoelen willen bestudeeren alleen in hurt vormen en
namen, is het toch (of misschien zelfs juist daarom 1) een aanwinst
voor natuurliefhebbers
. De auteur wandelt rond op het gebied der
in den vorm
zwam-wetenschap en vertelt een massa wetenswaardigs
van causerieen . Hij heeft daarbij enkele problemen speciaal ter hand
genomen, naast de noodige algemeene opmerkingen, die een leek in
staat stellen zich een voorstelling
to vormen van bouw, indeeling,
beteekenis voor de natuurhuishouding
.
ߵ. van 01st in

„De Nieuwe Amsterdammer" .

De titel duidt reeds aan, dat wij een boekje hebben van een schrijver,
die met meer dan gewone kennis, die met lieide over zijn onderwerp
80 afbeeldingen
schrijft . De eerste afdeeling bevat niet minder dan
naar fotografische natuuropnamen, zoo mooi en zoo goed, dat het ons
ook ,wondert" hoe het mogelijk is zoo'n wijze van uitgave
to geven
voor zoo'n geringen prijs
. Het kleine boekle in de bekende MeulenhoffEditie behoort bij iedereen, die buiten woont of buiten komt .
„Chemist!: Weekblad".
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No . 3 .
De Torens zingen !
Nederlandsche Torens en hunne Klokkenspelen
door D. J . VAN DER VEN, met 62 afbeeldingen naar
photographische opnamen

f 1 .65

In prachtband met goud

f 2.20

ENHELE ߵERSSTEMMEN :
De schrijver, die zijn task ernstig heeft opgevat en van tal van
Nederlandsche klokketorens afbeeldingen geeft, vertelt er op onderhoudende wijze van dit belangwekkende onderwerp
. Hij heeft met
zijn arbeid lets waarlijk nationaals verricht en verdient de belangstelling onzer Nederlandsche vrienden
.
„De Kampioen".
Ge moet den weelderigen klank-klink-klank der vaderlandsche
beiaards nog in uwe ooren hebben om to genieten van een boeksken,
dat heel : „De torens zingen" . Dat is veel reveler dan een „tang
der Zuilen".
En om mijn eigen aandoening nu zou ik heel gaarne dat zeer-eenvoudig boekske welk heel
: „De torens zingen" in vele romantieke
handen wenschen . Men bereikt reeds weer een oud geluk.
Karel van
den ߵever
in „Van ߵnzen Tijd".
De uitgever Meulenhoff heeft in zijn bekende editie een werkje
uitgegeven
: „De torens zingen", geschreven door D
. 1 . van der Ven
.
Dit werkje is voor ieder, die zich voor het klokkenspel interesseert
de moeite waard, ook voor dengeen, die zich er niet voor interesseert ; misschien gaat hij of zij het na de kennismaking eveneens de
moeite waard vinden
.
Louis Couturier in „De Nieuwe Courant".
Doch bovendien is dit werkje alleen reeds to waardeeren als aan
.
winst in onze o zoo poovere klokkenlitteratuur
. Het grootere, meer
uitvoerige werk van den Amerikaan Rice, dat in 1915 to Londen verscheen, doch onze klokken behandelt uitgߵschakeld, is dit boekje het
eerste in ons land sedert . . . . 17381 A . l3rom Jr. in „De l3eiaard" .
Doch nu, ik heb 't boekje : De Torens zingen" I naast me liggen,
ik heb er in gelezen, ik heb er Lebulnus van Deventer in gevonden
.
En u m'n kameraden, wensch ik toe, dat ge dit boekjemet'taardige
torenvignetje op den omslag ook in handen krijgt en al bladerend en
lezend plots 'n toren meent to hooren luivn
. Verstild in maannacht
legt ge u dan to luisteren naar 't geluid, dat ge denkt to herkennen
en de droomerige vraag klimt traag op in uw brein
: Wat zingt die
hooge toren loch . . . .
Anne Hallema in „De Sollicitant" .
ߵnzen San ߵlbert, den mill niejsgierig aover den scholder stond to
kieken riep verwonderd uut
: „ߵ vader laot mill toch ook dat boek
eens'zien en laezen I 't Handelt aover torens, die zingen!"
'k Zegge : „7a, jonge, as ik et elaezen hebbe, dan meug ill 'took
laezen . En umdat 't juustement mien verjaordag was, liet 1k 'et wark
'et wark en ging zitten kieken en laezen en naer mien domme verstand to oordeelen, is 't en bizunder mooi boek en is de schriever
un heel wies geleard man en de drukker hef 't heel netjes op moos
papier 'edrukt . Dat is de meeninge van ow vrend
.
Gait Vreeman (H . J. Krebbers) in de Zutphensche courant .

I

DE VADERLANDSCHE BߵEKEN DER MEULENHߵFF-EDITIE

I

No . 4. Bloemen. Als onze wilde ߵlanten vertellen konden van Volksgewoonten en Volksgeloof
.
ߵlantlore door D . J . VAN DER VEN, 263 bladzijden met
65afbeeldingen naarphotograph ische natuuropnamen f 1 .65
In prachtband met goud
f 2 .20
ENKELE ߵERSSTEMMEN :
In de Meulenhoff-Editie verschijnen
boeken, rijk en goed geillustreerd, die bet voor velen een vreugde kan zijn to bezitten
. Zij zijn
geschreven door D
. 1. van der Ven, een man, die blijkbaar vreugde
heeft aan schoonheid en poezie, voor wien een bloem een
levend
wezen is, dat zijn geheimzinnig leven leidt onafhankelijk van der
en, de
menschen woelen en werken, dat in en van dit leven geniet,
eeuwen door, van allerlei aan eenvoudige menschen to vertellen had
.
Van der Ven vertelt ons wat de klokken zingen en wat de steenen
uitademen en wat de bloemen uitgeuren en uitkleuren en wat de
paddenstoelen fluisteren en dat hij zoo verschillende
taal verstaat,
dankt hij aan kennis, maar bovenal en allermeest aan
lieide .
E. C. Knappert in ,Leven

en Werken" .

Na zijn zingende klokken komt de stoere werker en rustelooze
zoeker D. 1 . van der Ven met geurige bloemen, waarvan hij veel aardigs
en belangwekkends vertelt
.
Dr . Edward B . Koster in ,,De Kunst".
Maar veel starker is het
misnoegen van dezen trouwen wachter
over onze natuurmonumenten tegen de roovers van de veldbloemen
.
lifer met ernst, daar met gemoedelijken spot of scherpe ironie gispt
hij in verschillende deelen van dit boekje de plunderzucht der wandelaars, die planten uitrukken uit baldadigheid, heele bloemenvelden
wegplukken uit ruwe begeerigheid, de zeldzaamste planten uitroeien
uit onwetendheid . Moge door algemeene verspreiding
dit even fraaie
ala goedkoope boekje ook in dit opzicht doel treffen ten bate van het
vaderlandsche natuurschoon
. J. M. Sterckߵrootin,,Van ߵnzen Tijd" .
Mooi werk ! En 't werd tijd, dat we in onze taal zoo iets kregen .
En wat de tekst betreft, Van der Ven is een dichter, die de dingen
mooi ziet en moot zegt . Maar wat deze uitgave bijzonderinteressant
maakt, het is geen plantkunde, maar plantlore .
B . Boon in ,ߵnze Tuinen" .

In de kringen der natuurliefhebbers zal ,Bloemen" aan een gevoelde behoefte ongetwijfeld tegemoet komen
. De beer Van der Ven
heeft blijkbaar niet de pretentie een wetenschappelijk gevormd folklorist to willen zijn ; hij vertelt op sympathieke en eenvoudige wijze,
zoodat men de altijd groote volksvereering voor de wilde
planten
volkomen begrijpen leert
.
,Soerabajasch Handeisblad" .
't Is alles heusch en waar, wat hij van zijn lievelingen vertelt en het
staat op de hoogte der tegenwoordige wetenschap en wanneer hij 't
je er op aan,
over volksoverleveringen en oude gebruiken heeft, kun
dat je hier geen fantasie voor waarheid gegeven wordt
. 't Is alles,
door
herhaal ik op de hoogte van jullie tijd en Loch zie je telkens
een prachtig decor van natuurweelde het tang verleden, de dagen van
„er was eris" .
De prijs is voor wat men koopt werkelijk niet hoog, zoodat eigenlijk
de meesten van jullie het zich zelf wet in eigendom kunnen
aanof
schaffen of anders op het verlanglijstje voor Sinterklaas, Kerstmis
verjaardag plaatsen
.
]oh . Been in „Jeugd".
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